
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 21.06.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Fra: John Karlsen (John.Karlsen@tromsfylke.no)
Sendt: 10.06.2018 15.53.07
Til: Nordreisa Kommune; Øyvind Evanger
Kopi: 

Emne: Interpellasjon - Nordreisa kommunestyre, 21.6.18
Vedlegg: 

Ernæring og trivsel i sykehjemmene

Det har mange ganger vært stilt spørsmål med trivsel og ernæring i sykehjemmene våre. Skal ikke påstå, men det kan stilles spørsmål
om vi har en positiv utvikling i sykehjemmene med tanke på forannevnte. Det er etterspurt endring i rutinene når det gjelder tidspunkt
for matservering. De eldre fortjener god og sunn mat som serveres på riktig tid. De som ønsker dessert må også kunne få det. Det er
viktig at de eldre ikke bare blir sittende inne, men får muligheter til å være utendørs jevnlig - det har med trivsel å gjøre som er vel så
viktig når bostedet er blitt et sykehjem.

Spørsmål til ordføreren: Er tidspunktene for matservering endret, serveres det dessert, og gis de eldre muligheter til å være utendørs
jevnlig?

FrP gruppe v/ John Karlsen
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Fra: Øyvind Evanger (Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 14.06.2018 16.22.18
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Anne-Marie Gaino; Kirsti Løvli

Emne: Fwd: Spørsmål til kommunestyremøtet 21. Juni
Vedlegg: 

Fra: Siv Elin Hansen
Sendt: torsdag 14. juni, 13:45
Emne: Spørsmål til kommunestyremøtet 21. Juni
Til: Øyvind Evanger

Lokal, kortreist mat og kommunens kjøkken.

Nordreisa kommune har en lang tradisjon på å være matprodusent. Jordbruk, fiske og gårdsdrift har vært og
utgjør fortsatt en viktig del av vårt næringsliv. Primærnæringa skaper store ringvirkninger og er viktig også for
utviklinga av det øvrige næringslivet. Satsing på småskala matproduksjon og utvikling av lokale produkter har
lenge vært et prioritert satsingsområde fra storting og regjering og det er en økning i befolkningen omkring
interesse og etterspørsel etter lokale råvarer og produkter. Samtidig ser vi at antall personer som driver med
matproduksjon i primærnæringa går ned, og etableringa av nye aktører stagnerer. 

Nordreisa kommune produserer årlig et stort antall måltider gjennom kjøkkendrifta ved sonjatun helsesenter.
Slik jeg har klart å finne ut dreier det seg om mellom 20 000 og 30 000 middager i året. Med dette så er
kommunen potensielt en viktig kunde for matprodusenter og leverandører og de valgene kommunen
kommunen gjør i forbindelse med tanke på å løse denne oppgaven kan dermed ha stor innvirkning på
utviklingen innenfor segmentet lokalmat i vår region. Dette gjelder både innenfor fiskeri og landbruk. PR i dag
har kommunen ingen innkjøpsavtaler med lokale matleverandører eller – produsenter. 

25 mai 2016 vedtok helse og omsorgsutvalget følgende etter forslag fra SVs Svein Erik Falk: 

... Fokus på lokale mattradisjoner, bruk av lokale og ferske råvarer i matproduksjonen er viktig for å sikre et
ernæringsriktig kosthold og trivsel i institusjonene. Det utarbeides et prosjekt som målsetning å øke matlyst
og matglede hos eldre i institusjon. Rådmannen bes vurdere prosjektledelse fra
næringsutviklingsperspektivet. 

I diskusjonen omkring dette vedtaket var nettopp lokal matproduksjon og kommunens rolle det bærende
argumentet. Det er nå to år siden vedtaket ble fattet. Hvor langt er kommunen kommet i arbeidet med dette
prosjektet. 

Siv Elin Hansen
Nordreisa SV 
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Fra: Emely Bertelsen (emely.bertelsen@komrevnord.no)
Sendt: 29.05.2018 13.53.37
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Anne-Marie Gaino; Rita Toresen; Bjørn Halvor Wikasteen

Emne: Oppsummering årsregnskapet 2017
Vedlegg: Utg 587 - Oppsummering årsregnskapet 2017.pdf
Vedlagt oppsummering årsregnskapet 2017 Nordreisa kommune.
 
 
Med vennlig hilsen
Emely Bertelsen
Revisor
KomRev Nord IKS
E‐post: eb@komrevnord.no
Telefon: 77 60 05 06 mobil 41 61 35 76
Internett: www.komrevnord.no
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Fra: Doris Gressmyr (doris.gressmyr@komrevnord.no)
Sendt: 20.04.2018 08.40.53
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Anne-Marie Gaino; Rita Toresen

Emne: Uttalelse fra ledelsen 2017
Vedlegg: Utg. 581- Fullstendighetserklæring.pdf
Hei!
 
Vedlagt følger uttalelse fra ledelsen vedrørende årsregnskap 2017. Vi ber om at denne signeres og
returneres oss innen fristen som er angitt.
 
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD IKS
Vestregata 33
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268
E‐post: dg@komrevnord.no
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SØKNAD OM FYLKESKOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL 

PROSJEKTET FORPROSJEKT VILLAKSSENTER

Prosjektnavn Forprosjekt villakssenter
Prosjekteier Nordreisa kommune
Støtteordning Fylkeskommunalt næringsfond

Omsøkt beløp 600 000 Prosjektperiode 23.04.2018 - 16.09.2019
Totalbudsjett 940 000 Søknadsnummer 2017-0264
Org. nummer 943350833 Innsendt dato -
SMS aktivert Av E-post aktivert På

Kort beskrivelse

Dette forprosjektet skal utrede, planlegge og beskrive mulighten for å etablere et Villakssenter i 

tilknytning til Halti i Nordreisa kommune. Prosjektet skal bidra med verdiskaping økonomisk, 

økologisk og kulturelt. Senterets hovedfunksjoner planlegges samlokalisert med andre senter på Halti, 

men det skal også planlegges et uteanlegg som står i sammenheng med dette.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil/telefon

Søker /
Prosjekteier

Nordreisa kommune
Org.nr:943350833

-
9156 STORSLETT

97630272
-

dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Kontakt-
person 

Nordreisa kommune -
9156  STORSLETT

97630272
-

dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Prosjekt-
leder

Nordreisa kommune, vil bli tilsatt 
etter hvert

-
    

-
-

-

Prosjektbeskrivelse

Gjennom prosjektet ønsker vi å få utredet og lage forslag til organisajonsmodell, driftsmodeller og 

eierskap. Vi skal utarbeide realistisk budsjett for investering og drift. Videre finne aktuell fysisk 

tilpasning til enhetene som er på Halti, i Elveparken og finne egnet lokalisering for uteanlegget.  Det 

vil bli engasjert arkitekt / landskapsarkitekt for å utarbeide et skisseprosjekt med tegninger som viser 

et mulig senter og et mulig uteanlegg knyttet til senteret.

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Nordreisa kommune har mottatt støtte til forprosjekt Hjellnes og til stedsutviklingsprosjekt i Storslett 

sentrum, Torgprosjekt.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Nordreisa kommune har en utviklingslinje innenfor natur, kultur og næring som gårt tilbake til slutten 

14



av 1980-tallet. Da startet arbeidet med naturinformasjonssenter i Nordreisa – som senere har blitt 

realisert via Halti i 2000/2001 (først kalt for Regionens hus). 

Etter at første byggetrinn var ferdig i 2001 og andre byggetrinn i 2015, består Halti i dag av et 

tverrfaglig miljø, med tyngdepunkt knyttet til næring, kultur og natur. 

 Via Haltimiljøet har vi senter- og formidlingskompetanse gjennom nasjonalparksenter, museum og 

kvenkultursenter samt utviklingskompetanse i bedriftsmiljøet i næringshagen. Her er også etablert en 

Forskningsnode Nord-Troms (RDA-finansiert), som sikrer tilgang til FoU-miljøet i Tromsø. Dette kan 

bidra til at det raskt kan bygges en plattform for utvikling av et godt prosjekt. Nordreisa kommune kan

her spille en viktig rolle som iverksetter og motivator for et slikt senter, og har erfaring med større 

utviklingsprosjekter. 

Halti ligger ved bredden av Reisaelva, i sentrum av Storslett. I nærområdet ligger elveparken som er 

opparbeidet med stier sitteplasser og bålplass. Ved gamlebrua er det etablert badstu og båthus som er 

tilgjengelig for tilreisende og lokalbefolkning. Reisaelva er varig vernet. 

Målsettingen om nærhet til infrastruktur og servicefunksjoner (tettstedsnært) er ivaretatt gjennom tenkt

samlokalisering med Halti enhetene. Relevant fysisk plassering i forhold til naturtemaet som skal 

formidles er særdeles godt ivaretatt gjennom plasseringen ved E6, på elvebredden til Reisa, og et 

umiddelbart nærområde og opplevelsesområde i «Elveparken» i Reisaelva på Storslett.

Reisafjorden som starter en km lenger nord, ved utløpet av elva, er nasjonal laksefjord. I kommunens 

kystsoneplan er hele Reisafjorden vedtatt som oppdrettsfri fjord, for å sikre og bevare villaksstammen.

I utløpet ligger også Reisautløpet naturreservat. Det er vernet for å bevare et stort elvedelta der en av 

de tre mest verdifulle strandengene i Nord-Norge inngår, og hvor en rekke våtmarksfugler raster under

trekket. Området er i ettertid fått status som Ramsarområde.

Prosjektmål

Hovedmål for prosjektet er å utarbeide et forprosjekt som skal utrede, planlegge og beskrive mulighten

for å etablere et Villakssenter i tilknytning til Halti. Delmål er å utrede og lage forslag til 

organisajonsmodell og eierskap. Utarbeide realistisk budsjett for investering og drift. Videre finne 

aktuell plassering og engasjere arkitekt for å utarbeide et skisseprosjekt med tegninger for et mulig 

senter.

Forankring

Prosjektet er forankret i kommunestyresak 37/17 juni 2017. Vedtaket lyder som følger: «Det etableres 

et forprosjekt i regi av Nordreisa kommune, med det formål å utrede, planlegge og beskrive grunnlaget

for hvordan vi kan bygge opp et mulig villmarksenter i Nordreisa – om mulig også for Nord-Troms i 

en god modell.  Nordreisa kommune bevilger/innarbeider kr 150 000,- i egenandel til det kommende 

prosjektet, med intensjon om at det utløser tilleggsfinansiering via f.eks Troms fylkeskommunes 

finansieringsordninger, Miljødirektoratets ordninger og evt andre kilder og bidragsytere». 

Prosjektideen er drøftet og forankret som et samarbeid med Halti nasjonalparksenter. Halti 

nasjonalparksenter AS er et autorisert besøkssenter for Reisa nasjonalpark. De gir besøkende 

informasjon om nasjonalparken, natur, kultur og friluftsliv. De driver formidling, undervisning og 

aktiviteter knyttet til disse temaene spesielt og nasjonalparker generelt. 

Videre er prosjektideen drøftet med Reisa Elvelag og Statskog SF. Reisa Reisa Elvelag står for 

forvaltning, administrasjon og drift av Reisaelva. Elvelaget består av et styre hvor de som har fiskerett 

i Reisaelva er representert. Rettsboken for Nord-Troms jordskifterett er deres styringsdokument. 
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Statskog SF er den største grunneier i kommunen med store areal sør/øst i kommunen. Derigjennom 

eier de en lang strekning i øverdelen av Reisaelva.

En lokalisering ved Halti, som anslagsvis gir mest mulig ringvirkninger i lokalsamfunnet, er årsaken 

til valget for lokalisering og funksjoner. Utgangspunktet i forprosjektet er at et villakssenter og Halti 

gjensidig vil styrke hverandre mht faglig bredde, formidlingsmuligheter og attraksjonskraft. 

Gjennom felles kompetanse og fysisk infrastruktur vil man forene krefter innen museum, 

nasjonalparksenter, kvenkultursenter og et villakssenter. Vi tror det er et klart potensial her og at alle 

enheter vil komme styrket ut av en slik modell.

Halti og nasjonalparksenteret er også et Forvaltningsknutepunkt; et tverrfaglig miljø som av 

Miljødirektoratet er gitt status som Forvaltningsknutepunkt. Fagmiljøet består av VO-styret, Reisa np 

styre, Statskog Fjelltjenesten SNO, samlokalisert med kvenkultursentere og museum. Pr i dag arbeides

det aktivt for å se på hvordan gode planer for besøksforvaltning i Reisa kan være et verktøy for 

verdiskaping og vern, i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 

 Vi tror at nordnorske naturressurser vil ha en økende interesse i et framtidig turistmarked, og de 

kommer for å besøke våre fjell og vassdrag. Et senter for villaks vil helt klart være et genuint og 

spennende attraksjonspunkt i en slik utvikling.

 Halti ligger ved bredden av Reisaelva, i sentrum av Storslett. I nærområdet ligger elveparken som er 

opparbeidet med stier sitteplasser og bålplass. Ved gamlebrua er det etablert badstu og båthus som er 

tilgjengelig for tilreisende og lokalbefolkning. Reisaelva er varig vernet. Reisafjorden som starter en 

km lenger nord, ved utløpet av elva, er nasjonal laksefjord. I kommunens kystsoneplan er hele 

Reisafjorden vedtatt som oppdrettsfri fjord, for å sikre og bevare villaksstammen. I utløpet ligger også 

Reisautløpet naturreservat. Det er vernet for å bevare et stort elvedelta der en av de tre mest verdifulle 

strandengene i Nord-Norge inngår, og hvor en rekke våtmarksfugler raster under trekket. Området har 

i ettertid fått status som Ramsarområde.

Prosjektorganisering

Prosjekteier er Nordreisa kommune. Det planlegges å tilsette en prosjektleder som skal lede prosjektet 

og prosessen. Omfang er beregnet til til ca 9 – 12  månedsverk. Prosjektleder rapporterer direkte til 

Utviklingsavdelinga.   Videre planlegges det å sette ned ei styringsgruppe bestående av politisk og 

administrativ ledelse, intresenter og faglig/vitenskaplig kompetanse. Videre planlegges det opprettet ei 

arbeidsgruppe som skal følge prosjektet. De vil fungere som ei rådgivende gruppe som skal komme 

inn med innspill og korrigeringer. Følgende selskap og lag og foreninger er planlagt inn i 

arbeidsgruppa:

 Reisa elvelag, Nordreisa jeger og fiskerforening, Halti nasjonalparksenter AS, Statskog SF, Halti 

kvenkultursenter IKS, Halti næringshage, Nord Troms museum, Verneområdestyret for Reisa 

nasjonalpark.

Samarbeidspartnere

Følgende selskap og lag og foreninger vil være samarbeidspartnere i prosjektet. Reisa elvelag, 

Nordreisa jeger og fiskerforening, Halti nasjonalparksenter AS, Statskog SF, Halti kvenkultursenter 

IKS, Halti næringshage AS, Nord Troms museum, Verneområdestyret for Reisa nasjonalpark.

Aktiviteter

Gjennomføre dialogmøter med Miljødirektoratet mht nasjonal ordning for villakssenter / besøkssenter 

(jfr modell for besøkssenter for nasjonalparker) 
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Samarbeidsmuligheter med andre parter, f.eks. næringsinteresser, FoU-miljø, eierinteresser, 

brukerinteresser, kommune m.fl. 

Avklare organisering, eierskapsmodeller og omfang / finansieringsløsninger. 

Vurdere ringvirkninger mht reiselivet, besøkspotensial og derigjennom mulige arbeidsplasser og 

tjenester som styrker allerede etablert næringsliv

Utarbeide SWOT-analyse.

Avklare lokalisering og deretter engasjere arkitekt for å lage et skisseprosjekt.

Utarbeide en forprosjektrapport som skal danne grunnlaget for et hovedprosjekt.

Målgrupper

Ved realisering av et laksesenter vil det rette seg mot samme målgruppe som Halti og i tillegg  grupper

og personer med spesiell interesse for elveøkologi, laks og fiske og friluftsliv Videre planlegges det at 

senteret skal være en viktig kunnskapsformidler rettet mot grunnskolen og naturfagelever ved Nord 

Troms videregående skole. Fiskere og fisketurister vil også være en viktig målgruppe spesielt om 

sommeren, men også resten av året.

Resultat

Prosjektet skal utrede planlegge og beskrive et forprosjekt for Villakssenter Gjennom prosjektperioden

skal det utarbeides forslag til organisasjonsmodell, driftmodell, avklare eierskap, gjennom føre en 

SWOT analyse, utarbeide realistisk budsjett for både investering og drift. Videre skal plassering 

avklares og det skal hentes inn arkitekt for å utarbeide et skisseprosjekt. Forprosjektet skal legge 

grunnlaget for et hovedprosjekt som resulterer i at senteret blir et nasjonalt, autorisert besøkssenter 

(eller tilsvarende status).

Effekter

Forprosjektet gir en grundig gjennomgang av alle forhold slik at prosjekteier Nordreisa har et godt 

grunnlag for å ta avgjørelse om å gå videre med denne prosjektideen. Videre vil forprosjektet avklare 

og styrke samarbeidet mellom de ulike intresenter og aktører som kan bidra til at laksesenteret 

realiseres. 

Vi har en klar forventning om at et kommende hovedprosjekt vil føre til positive effekter knyttet til 

drift og utvikling av Reisaelva. Slik styrkes økt verdiskaping knyttet til fisket etter villaksen i seg selv 

– men også sekundærprodukter og service som overnatting, guiding, utstyr og generell handel. På den 

måten styrkes økologisk, økonomisk og sosial verdiskaping. Gjennom samarbeidet med 

nasjonalparksenter og museum forventes det positive samspilleffekter mht formidling, besøkstall og 

produktutvikling.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Januar-april 2018 utarbeing av søknad

April-september 2018 behandling av søknad

Oktober-november 2018 oppstart av prosjektet

September 2019 avslutning av prosjektet

Budsjettplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM

Administrative utgifter og 
reise   40 000   30 000   70 000

Andre uforutsette utgifter   30 000   30 000   60 000

Prosjektledelse, lønn inkl 
sos utg   155 000   425 000   580 000

Skisseprosjekt   230 000   230 000

Sum kostnad 225 000 715 000 940 000
Kostnadsplanen bygger på framdriftsplan med oppstart høsten 2018 og avslutning høsten 2019.

Finansieringsplan 2017 2018 2019 2020 2021 SUM

Halti nasjonalparksenter AS   15 000   15 000   30 000

Kommunal andel   100 000   100 000   200 000

Miljødirektoratet   50 000   50 000

NVE   30 000   30 000

Reisa elvelag   15 000   15 000   30 000

Statskog SF   150 000   150 000   300 000

Troms fylkeskommune   150 000   150 000   300 000

Sum finansiering 460 000 480 000 940 000
Eget arbeid ikke medtatt, men tilkommer prosjektet

Med Statskog mener vi Statskogmidlene som forvaltes av Troms fylkeskommune

Geografi

Troms, Lyngen, Storfjord, Gaivuotna - Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

Vedlegg Filstørrelse Dato
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Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
 
Jørgen Spangen Iversen
seniorrådgiver 
Kommunalavdelingen
 
Mobil: 41 30 14 14
Telefon: 22 24 70 80
E‐post: jorgen‐spangen.iversen@kmd.dep.no

 
www.regjeringen.no/kmd | Facebook | Flickr | Twitter
 
 

Fra: Iversen Jørgen Spangen (Jorgen-Spangen.Iversen@kmd.dep.no)
Sendt: 02.05.2018 09.18.38
Til: Aud Kirsti Pedersen
Kopi: Steinar Vaadal; Anne Svanevik; Sametinget - Sámediggi; Nordreisa Kommune

Emne: SV: 06/01250-33 - Orientering av Nordreisa kommune om fastsettelse av samisk og kvensk parallellnavn
Vedlegg: Fastsettelse av samisk og kvensk navn på Nordreisa kommune (690298).docx
Hei
 
Kommunenavn er egennavn. Begreper som kommune, fylke, fylkeskommune og lignende inngår ikke i selve
navnet. Kommunenavnet er derfor fastsatt i kasusformen nominativ (sammenlign Prop.65 L (2017‐2018) Endringer i
inndelingslova (nye fylkesnavn) kap. 10.2). Øvrig vedtas av kommunen selv, i tråd med stedsnavnloven.
 
KMD har imidlertid valgt å la de opplysninger som etterlyses gå frem av statsrådsforedraget – slik kommunen
ønsker at de skal benyttes, jf. vedlegg:
 

"… Ráissa suohkan og Raisin komuuni er riktig samisk og kvensk skrivemåte i bøyningsformen genitiv, og at
henholdsvis Ráisa og Raisi at riktig samisk og kvensk skrivemåte i bøyningsformen nominativ. Ordet
suohkan vil benyttes som samisk oversettelse av det norske ordet kommune, og ordet komuuni vil
benyttes som kvensk oversettelse av det norske ordet kommune. Rekkefølgen på navnene skal være
norsk, samisk og kvensk."

 
Dette foredraget vil nok også publiseres på Lovdata innen kort tid
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fra: Aud Kirsti Pedersen <Aud.Kirsti.Pedersen@kartverket.no> 
Sendt: 2. mai 2018 08.56
Til: Iversen Jørgen Spangen <Jorgen‐Spangen.Iversen@kmd.dep.no>
Kopi: Steinar Vaadal <Steinar.Vaadal@kartverket.no>; Anne Svanevik <Anne.Svanevik@kartverket.no>;
Sametinget ‐ Sámediggi <samediggi@samediggi.no>; postmottak@nordreisa.kommune.no
Emne: 06/01250‐33 ‐ Orientering av Nordreisa kommune om fastsettelse av samisk og kvensk parallellnavn
 
Det kongelige kommunal‐ og moderniseringsdepartement
 
Kartverket viser til brev av 27.4.2019 til Nordreisa kommune (deres ref. 17/4828‐10) med kopi til m.a. Kartverket
om at at samisk Ráisa og kvensk Raisi er fastsatt som samisk og kvensk navn for Nordreisa kommune.
 
Kartverket ber om å få opplyst hvilke ord som er fastsatt som hovedledd, altså ordet for “kommune” i nordsamisk
og kvensk. Det må også opplyses om genitiv‐akkusativ form av det nordsamiske stedsnavnet når det står foranstilt
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hovedleddet (ordet for kommune) og for genitivsforma av det kvenske navnet når det står foranstilt hovedleddet
(ordet for kommune).
 
Vennlig hilsen
Aud‐Kirsti Pedersen
 
 

 
 
Aud‐Kirsti Pedersen
Navneansvarlig for Nord‐Norge
Kartverket Bodø, Tromsø, Vadsø
Tlf. 32118758 – 99414998
E‐post: aud.kirsti.pedersen@kartverket.no
 
www.kartverket.no ‐ + 47 32 11 80 00
 
 

Fra: Iversen Jørgen Spangen [mailto:Jorgen‐Spangen.Iversen@kmd.dep.no] 
Sendt: 27. april 2018 13:02
Kopi: Fylkesmannen i Troms Postmottak <fmtrpostmottak@fylkesmannen.no>; Kartverket <post@kartverket.no>;
samediggi@samediggi.no; post@sprakradet.no; ssb@ssb.no; postmottak@tromsfylke.no
Emne: 17/4828‐10 Orientering av Nordreisa kommune om fastsettelse av samisk og kvensk parallellnavn.
 
 
 
 

Se vedlagte saksdokumenter.
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KONGELIG RESOLUSJON 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ref.nr.:  
Statsråd: Monica Mæland Saksnr.: 17/4828 
 Dato: 27. april 2018 
 
 
 
 
 
Fastsettelse av samisk og kvensk navn på Nordreisa kommune 
 
Nordreisa kommune søkte i brev 31. oktober 2017 til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om godkjenning av Ráisa som samisk navn på Nordreisa kommune 
og Raisi som kvensk navn på Nordreisa kommune, i medhold av kommuneloven § 3 nr. 3.  
 
Kommuneloven § 3 nr. 3 første ledd lyder: "Endring i en kommunes navn avgjøres av Kongen." 
 
Kongens myndighet til å fastsette kommunenavn ved vedtak om sammenslåing av kommuner og 
fylkeskommuner er i Kgl. res. 29. september 2017 nr. 1531 delegert til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Kongens myndighet er beholdt hos Kongen når det ikke skjer noen 
endring av kommunegrensen.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ingen merknader til navneendringsforslaget. 
Sametinget og Språkrådet med stedsnavnskonsulenter bekrefter at henholdsvis Ráissa suohkan og 
Raisin komuuni er riktig samisk og kvensk skrivemåte i bøyningsformen genitiv, og at 
henholdsvis Ráisa og Raisi at riktig samisk og kvensk skrivemåte i bøyningsformen nominativ. 
Ordet suohkan vil benyttes som samisk oversettelse av det norske ordet kommune, og ordet 
komuuni vil benyttes som kvensk oversettelse av det norske ordet kommune. Rekkefølgen på 
navnene skal være norsk, samisk og kvensk. 
 
Kommunenavn på samisk og kvensk bidrar til å synliggjøre samenes og kvenenes tilknytning til 
kommunen og stimulerer til bruk av språkene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser 
det derfor som positivt at Nordreisa kommune ønsker offisielt kommunenavn på samisk og 
kvensk, og tilrår at Ráisa (nominativ) fastsettes som samisk navn på Nordreisa kommune, og at 
Raisi (nominativ) fastsettes som kvensk navn på Nordreisa kommune, i medhold av 
kommuneloven § 3 nr. 3.  
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2 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 
t i l r å r: 

 
Fastsettelse av Ráisa som samisk navn og Raisi som kvensk navn på Nordreisa kommune.  
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1)

2)

3)

4)

kc (.)/Å- Ej .Y‘CSL LR,  b

CW «
Samarbeidsavtale [33/1 x WWW C'—

mellom ' Cl?) ' .  '  1:51”

Nordreisa kommune (org.nr: 943 350  833) K  >

og
Kåfjord Boliger AS (org.nr 915 185 835)

om

oppføring av «Leie før eie-boliger» i Nordreisa kommune

Bakgrunn

Denne avtale er kommet i stand som følge av  behovet  for  tilpassede  boliger i Nordreisa

kommune. Behovet gjelder spesielt førstegangsetablerere, men også andre som ikke har

mulighet til  å  skaffe egen bolig i ordinært boligmarked.

Husbankens «Leie før eie» ordning anses som et egnet virkemiddel for  å  løse de konkrete behov.

Denne avtalen er basert på «Kåfjord-modellen», hvor privat utbygger forestår investeringen og

selv administrerer utleieforholdet.

Målgruppe

En viktig målgruppe for prosjektet er unge i etableringsfasen som på noe sikt har mulighet til å

kjøpe egen bolig. Men også andre som i dag ikke har mulighet å komme inn på boligmarkedet,

men som på sikt vil ha bo-evne i egen bolig, er innenfor målgruppen i prosjektet.

Omfang

Det er enighet om at det oppføres inntil  8  boenheter/leiligheter for målgruppen.

Areal pr boenhet kan være inntil 80 kvadratmeter BRA.

Forutsetninger for avtalen

Kåfjord Boliger AS prosjekterer og oppfører boliger for utleie etter leie før eie-modellen, og

administrerer selv leieforholdet overfor leietakere.

En viktig forutsetning for gjennomføring av avtalen er at Kåfjord Boliger AS oppnår finansering til

boligene ved lån og tilskudd hos Husbanken.

Nordreisa kommune skal ha tinglyst tildelingsrett til boligene, men har ellers ingen kostnader

eller risiko forbundet med boligene eller leieforholdet.

Boligene skal kun tildeles leietakere innenfor målgruppen. Kåfjord Boliger AS kan nekte utleie

dersom det er saklig grunn.
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5) Definering av roller  i  avtalen:

De ulike partenes rolle i avtalen:

. Nordreisa kommune:

(1) Har tildelingsrett til de aktuelle boligene som tinglyses.

(2) Tildeler boliger til aktuelle leietakere i prosjektet etter behovsvurdering.

. Kåfjord Boliger AS:

(1) inngår leiekontrakt med leietakere i henhold til «leie før eie-modellen»

(2) Søker husbanken om lån og tilskudd

(3) Bygger boligene i henhold til behovsspesifikasjon og etter Husbankens retningslinjer

(4) Fakturerer leie for boligene til leietakere og har ansvar for FDVU.

(5) Forvalter husleie (inklusive spareelement) på vegne av leietakere

'  Husbanken:

(1) Bidrartil finansiering av boligene med lån og tilskudd

6) Økonomisk gjennomføringsmodell:

Følgende modell ligger til grunn for avtalen:

Ar Faser
0 - Kartlegging og tildeling av bolig

til målgruppe, avklaring av behov

— inngåelse av kontrakt «leie før

eie»

-Søknad om finansiering

-  Bygging av boliger

-  Finansiering

-Leieforholdet starter

1-4 Leieperiode

5 Overgang fra leie til eie

Roller
Nordreisa kommune

Kåfjord Boliger AS

Husbanken

Leietaker

Kåfjord Boliger AS

Leietaker

Nordreisa kommune

Kåfjord Boliger AS

Leietaker

Husbanken

Konsekvenser
Får dekket boligsosialt behov og sikrer tilpasset

boligbygging i kommunen.

Leiekontrakten kvalifiserer for søknad om lån og

tilskudd hos Husbanken.

utbyggingskostnaden dekkes av grunnlån, fem års

avdragsfrihet og tilskudd fra Husbanken.

Finansierer prosjektet med lån og tilskudd

Får opsjon på kjøp av boligen til avtalt kjøpesum.

Kjøpesum settes lik utbyggingskostnad i år 0 minus

beregnet sparing i leiebeløpet år 1-4.

Har ansvar for generelt vedlikehold og ivaretar feil og

mangler i leieperioden. Får dekket sine utgifter

gjennom leie.

Leietakers utgifter i perioden:

-  Husbankens fem års fastrente på grunnlånet

-  Fellesutgifter

-  Sparing som innberegnes i leiebeløpet

Leietaker oppnår fordelen av eventuell prisstigning og

verdien av påkostninger/gevinst ved godt innvendig

vedlikehold. En del av leien går til reduksjon av

kjøpesummen dersom boligen overtas av leietaker.

Får etablerte boligkjøpere som blir stabile innbyggere.

-Selger bolig til avtalt kjøpesum (utbyggingskostnad

minus beregnet sparing).

-  Får dekket utbyggingskostnaden gjennom kjøpesum

og fakturert sparebeløp i leieperioden,

-Fastrenteperiode utløper og grunnlånet kan innfris.

-Tilskuddet er avskrevet med 25  %  (etter fem år) som

tilsvarer S  %  av opprinnelig kjøpesum. Dette dekker

omkostninger og fortjeneste for utbygger.

-Resttilskudd kan benyttes til etablering av nye

boliger.

Bolig finansieres ved at beregnet andel av leie går til

reduksjon av utbyggingskostnad (egenkapital).

Resten finansieres ved lån fra Husbanken og evt

startlån fra kommunen.

Eventuelt også personrettede tiltak.

Finansierer bolig med lån til boligkjøper (må avklares).
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7) Foreløpig fremdriftsplan:

Oppgave

Forprosjektfase

-  Samarbeidsavtale om oppføring av leie før eie—
boliger behandles av Nordreisa formannskap

- Avtale inngås mellom Nordreisa kommune og

Kåfjord Boliger AS

-  Prosjektering og byggetegninger

-Søknad om finansering til Husbanken

-Behandling av finansieringssøknad

-  Byggesøknad og eiendomserverv

-  Behandling av byggesøknad

Byggefase

— Oppstart bygging

-  Ferdigstillelse boliger

Leieperiode (juli  2019  —juni  2024)

-  Markedsføring av boliger og leie før eie-konsept

— Behovsvurdering av leietakere, tildeling av bolig

-Inngåelse av leiekontrakter

Kjøp av bolig

Evt beslutning om benyttelse av opsjon på kjøp

Overføring av bolig til leietakere

ila/'
Storslett, ...... S.... 2018

4 ")

(]? , ' P

Øyvi Eva nger 93
$0

Ordfører 013?»

Nordreisa kommune

”7; ..

Eirik Kristiansen

Hvem:

Nordreisa kommune

Nordreisa kommune

Kåfjord Boliger AS

Kåfjord Boliger AS

Kåfjord Boliger AS

Husbanken

Kåfjord Boliger AS

Nordreisa kommune

Kåfjord Boliger AS

Kåfjord Boliger AS

Kåfjord Boliger AS

Nordreisa kommune

Kåfjord Boliger AS

Leietakere

Kåfjord Boliger AS

Daglig leder

Kåfjord Boliger AS

Utføres innen:

22 mars 2018

1 april 2018

10 april 2018

30 april 2018

30juli 2018

1 august 2018

20 august 2018

Sept2018

Juni2019

Jan-mar 2019

Mar—apr 2019

Apr-juni 2019

Des 2023

Juli 2024

Mkfim
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Fylkesmannen  i  Troms
Romssa Fylkkama’nni

 

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Merete Jenssen 77 64 20 83 05.04.2018 2017/2038 620

Deres dato Deres ref.

Kvænangen  og Nordreisa interkommunale bamevemtj eneste b“ +, AW M ,(Ofl/L »  ol
Postboks 174 H'l' 0W

9156 STORSLETT

15/ m
Referat  fra dialogmøte 23.3.2018  -  Kvænangen  og Nordreisa
barneverntjeneste

Tilstede fra  Kvænangen  kommune: Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, administrasjonssjef
Frank Pedersen, oppvekstsjef Alf Bjørnar Eriksen.
Tilstede fra Nordreisa kommune: Ordfører Øyvind Evanger, rådmann Anne Marie Gaino,
oppvekstleder Bernt Eirik Sandstrøen, virksomhetsleder barnevern Lisa Marie Løkkemo.

Fra Fylkesmannen: Assisterende Fylkesmann Bård M. Pedersen, utdanningsdirektør Hilde
Bremnes, fagansvarlig Merete Jenssen.

Informas'on fra barnevernt'enesten:
Kvænangen og Nordreisa interkommunale bamevemtj eneste har 9,9 stillinger, herunder 0,5
merkantil stilling.  1  stilling har stått vakant over en periode. Per i dag jobber alle med alt.
Tidligere var tjenesten delt inn i team med et undersøkelsesteam og et tiltaksteam, men på
grunn av blant annet høyt sykefravær gikk tjenesten tilbake til at alle jobber med alt.
Tjenesten har hatt høyt sykefravær.  I  januar/februar var sykefraværet på  22,3  %. Tjenesten har
nylig vært gjennom en ornorganiseringsprosess. Bamevemleder er nå virksomhetsleder for
barnevern.

Bekymringsmeldinger behandles innenfor fristen. Tjenesten overholder ikke fristen for
undersøkelsessakene. Per dato for møtet hadde tjenesten 42 aktive undersøkelser hvor 19 var
over frist.

Tjenesten hadde per dato for møtet 87 barn med hjelpetiltak. Av  disse  manglet 46 tiltaksplan.
Flere av de som har tiltaksplan har ikke fått planen evaluert. Tjenesten beskriver at her har
den lovbrudd og utfordringer.

Også når det gjelder oppfølging av barn i fosterhjem har tjenesten lovbrudd i forhold til
besøk/tilsyn med disse barna. Tjenesten hadde per dato for møtet 27 barn i fosterhjem. 19 av
disse hadde ikke fått sine lovpålagte 4/2 besøk i fosterhjernrnet. Videre hadde tjenesten 24
barn plassert i fosterhjem i Nordreisa og Kvænangen. Alle disse har nå fått tilsynsførere, men
kun 2 av disse hadde fått sine lovpålagte besøk.

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

utdanningsavdelingen
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Side 2 av 2

Barnevemtjenesten beskriver at de har et godt samarbeid med ulike instanser og tjenester i

forhold til barn og unge. Det er faste samarbeidsmøter men andre instanser både i Nordreisa

og i Kvænangen. Tjenesten vurderer at den har god tilgjengelighet til publikum.

Kvænangen kommune og Nordreisa kommune er med på et større interkommunalt prosjekt i

Nord—Troms i forhold til barnevern. Herunder arbeides det med å avklare samarbeid i forhold

til akuttberedskapen.

Kvænangen kommune har tatt kontakt med Alta kommune for å utrede muligheten for et

interkommunalt samarbeid med Alta.

Til videre 0 føl in  :
Kommunene skal ta en gjennomgang på de områder hvor lovkravene i barnevernloven ikke er

fulgt. Dette knyttet til tidsfrister i undersøkelser, tiltaksplaner, lovpålagte fosterhjernsbesøk og

lovpålagte tilsynsbesøk. Det viser for øvrig til Fylkesmannens presentasjon i forhold til de

overnevnte områdene.

Det ble enighet om at kommunene/tj enesten skal avgi en rapport til Fylkesmannen innen

15.05.18 hvor det skal redegjøres for hvordan de fremover vil jobbe med å sikre at lovkravene

i barnevernloven overholdes. Vi minner om at rapporten også bør inneholde en beskrivelse av

hvordan kommunens overordnede ledelse skal følge med på at de tiltak som iverksettes, gir

den ønskede virkning

Etter fullmakt

Hilde Bremnes

utdanningsdirektør

Merete Jenssen

fagansvarlig bamevem

Kopi til:

Kvænangen kommune v/ adrninistrasj onssj ef Rådhuset 9161 BURFJ ORD

Nordreisa kommune v/Rådmann Postboks 174 9156 STORSLETT

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 12.03.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut M. Pedersen Leder AP 
Lilly Nyvoll Nestleder  
Brynjulf S. Blixgård Medlem  
Ella Halvorsen Medlem  
Tanja Birkeland Medlem  SP 

 
 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Lisbeth Berg  Konsulent 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Knut M. Pedersen  Brynjulf Blixgård 
 
______________________  _______________________ 
Lisbeth Berg               Tanja Birkeland 
Utvalgssekretær  
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/18 Referatsaker   
RS 1/18 Varsel om oppstart for detaljregulering for 

Hansvoll Gnr 1942/12/5 og 12/6 
 2017/1449 

RS 2/18 Årsmelding for 2017 fra Pasient- og 
brukerombudet i Troms 

  

 
 
Orienteringer  
Frivillighetssentralen v/Birger Solbakken orienterte om Plan for frivillighet: HO utvalget skal 
gjennomgå det foreløpige utkastet i møte den 20/3. Planen vil legges ut på høring.  
Birger Solbakken informerer om at Frivillighetssentralen er organisert under avdeling for helse- 
og omsorg fom 01.01.18 og har kontorsted på Sonjatun. Det er opp til sektorleder å definere 
arbeidsoppgaver.  Se vedlegg for sentralens arbeidsoppgaver pr. i dag.  
 
Eldredagen 2018 arrangeres 05.10.18. Frivillighetssentralen skal koordinere i form av å hjelpe 
til, skaffe frivillige og forelesere.  
 
Forslag til kommunestyret vedrørende leiekostnader for lag og foreninger i kommunen. Se 
vedlegg fra leder i eldrerådet.  
 
Eldrerådsrepresentanter uten elektronisk hjelpemiddel må få  tilgang til info om innkallinger og 
nødvendige sakspapirer innen rimelig tid.  
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Nordreisa kommune 

v/ordfører. 

 
 

Vedrørende kommunens utleiesatser for utleie av lokaler til lag og foreninger. 
 

Nordreisa kommune er begunstiget med et vell av lag og foreninger som har ulike formål med sin 
virksomhet. Felles for de fleste et at de drifter uten særlig bidrag fra offentlige myndigheter. De aller 
færreste kan vente økonomiske bidra fra sine paraplyorganisasjoner. 

 
Eksistensen av disse er med på å øke bolyst, trivsel og engasjement hos folk i Nordreisa, noe som 
hele lokalsamfunnet vil ha fordel av. 

 
Dette medfører at de må benytte relativt mye ressurser og tid til inntektsgivende aktivitet. 

 
Derfor er det skuffende at de i forbindelse med nødvendig møteaktivitet må betale leiekostnader 
som for mange synes høye, ved leie av lokaler hos Nordreisa kommune. 

 
Ikke alle lag og foreninger har vært så heldige at de har kunnet skaffe seg egne lokaler for både egne 
og andres møteaktivitet. Flere av disse har også leieinntekter ved slik utleie. 

 
Vet at noen av de lagene som i dag eier slike lokaler, er fritatt for eiendomsskatt, og nyter også godt 
av kommunens rabatter i forhold til forsikringer. 

 
l forhold til, bl.a. utfordringer i Helse- og Omsorgssektoren i kommunen, ligger het klart en 
forventning om at Frivillig sektor skal aktiviseres i større eller mindre grad. Når vi i tillegg vet at 
mange av de lag og foreninger dette gjelder er store økonomiske bidragsyter til ulike formål, som 
også begunstiger kommunen, er det ikke urimelig å be kommunen vurdere sin politikk i forhold 
til leiesatsene for utleie til lag og foreninger. 

 
Nordreisa Eldreråd anmoder  derfor  kommunen om å vurdere  om slik utleie kan få samme vilkår som 
de er pålagt å yte ved utleie til opplæringsformål gjennom godkjente Studieforbund. 

 
Håper på forståelse for denne problemstillingen, og håper på en positiv behandling av denne 
anmodningen. Et positivt  vedtak vil her bli mottatt som et signal på at kommunens verdsetter det 
arbeid som lag og foreninger utføre  i kommunen. 
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PS 1/18 Referatsaker 

RS 1/18 Varsel om oppstart for detaljregulering for Hansvoll Gnr 1942/12/5 og 12/6 

RS 2/18 Årsmelding for 2017 fra Pasient- og brukerombudet i Troms 

 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 12.03.2018  

Behandling: 
RS 1/18 varsel om oppstart for detaljregulering for Hansvoll Gnr 1942/12/5 og 12/6- tatt til 
orientering.  
 
Eldrerådet registrerer at det er lagt til rette for fri ferdsel langsmed elvebredden over 
eiendommen. Eldrerådet vil i den forbindelse anmode kommunen om å sørge for grunnavståelse 
for en fri ferdsel fra nybrua og ned mot Kvennes. På sikt ønsker vi at det også på vestsiden av 
elven legges til rett for fri ferdsel ned mot Franz-neset/elveutløpet.  
 
RS 2/18 Årsmelding for 2017 for Pasient- og brukerombudet i Troms- tatt til orientering 
 

33



       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 11.06.2018 
Tidspunkt: 12:00 – 12:44 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut M. Pedersen Leder AP 
Lilly Nyvoll Nestleder  
Tanja Birkeland Medlem SP 
Brynjulf S. Blixgård Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ella Halvorsen MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tove Ringstad Ella Halvorsen POPEN 

 
 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Knut M. Pedersen  Tove Ringstad 
leder 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen             Tanja Birkeland 
Utvalgssekretær  

34



                                    

Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 2/18 Årsmelding 2017  2018/388 
 
 
Orienteringer: 
 Rapport fra Eldrerådsmøtet på Skjervøy 5. juni 2018. Tanja Birkeland, Lilly Nyvoll og Ella 

Halvorsen deltok fra Nordreisa eldreråd.  
o Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg holdt foredrag 
o Alle kommunene var representert, totalt ca. 48 personer 
o Orientering om hva de forskjellige eldrerådene rundt om i kommune arbeider med, og 

hva de kan få til.  
o Det er Kåfjord kommune som skal ha neste år. 

 Eldrerådet er invitert til deltakelse i Harstad på eldrerådskonferansen, eldrerådet vet ikke om 
det er økonomi til slik deltakelse. 

 Leder i eldrerådet har utarbeidet årsmelding for Nordreisa eldreråd, denne tas til etterretning.  
 Eldredagen siste fredagen i september. 

o Nye sanghefter må lages til dagen 
 
Bestilling til frivillighetssentralen: 
Eldrerådet ber om en oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes i Nordreisa kommune og 
kontaktinfo slik at innbyggere vet hvem/hvor de kan ta kontakt. Denne oversikten kan publiseres 
på kommunens hjemmeside og facebokkside, og event. Plakater på butikker. 
Ønsker å ha den til neste møte i rådet 17.8.18. 
 
Eldrerådet ønsker at det iverksettes rydding på yttersiden Sonjatun i år, helst før sommeren er 
over – det kan innkalles til dugnad via kommunens hjemmeside og facebookside. Det står en 
paviljong på fremsiden, men den sees ikke lenger pga. all buskasets.   
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Årsmelding 2017 Nordreisa Eldreråd 
 
Rådet har i perioden har hatt følgende sammensetning: 
 
Faste medlemmer                                            Personlig varamedlem 
Knut M Pedersen (Ap)                                              Oddvar Thomassen (Frp) 
Tanja Birkeland (Sp)                                                 Olaf Skogmo (Sp) 
  
Nordreisa pensjonistforening: 
Fast medlem                                                            Personlig varamedlem 
Lilly Nyvoll                                                                 Asbjørn Fredriksen 
Brynjulf Blixgård                                                        Bjørg Nilsen 
  
Postens pensjonistforbund: 
Fast medlem                                                             Personlig varamedlem 
Ella Halvorsen                                                           Tove Ringstad 
  
Leder: Knut M. Pedersen (Ap) 
Nestleder: Lilly Nyvoll 
 
Rådet har hatt 2 møter i perioden, og har behandlet eller er blitt orientert i følgende 
saker: 
Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms. 
Brev til landes kommuner og kommunale eldreråd.  
Folkebiblioteket og eldres digitale deltakelse. 
Årsmelding 2016 - Nordreisa kommune. 
Arbeidet med innføringen av Velferdsteknologi. 
Arbeidet med ny Helse- og omsorgsplan for Nordreisa kommune.  
Invitasjon fra Ungdomsrådene i Nord Troms om samarbeid om aktuelle tiltak. 
Fylkeseldrerådets møte i Tromsø til høsten 2017. 
Planlegging og gjennomføring av Eldredag i Nordreisa høsten 2017. 
Revidert budsjett for Nordreisa kommune 2017. 
Budsjett for Nordreisa kommune 2018. 
Knut M. Pedersen har representert Eldrerådet i Interkommunalt utvalg for valg av teknologiske 
løsninger i forbindelse med Velferdsteknologi-innføringen,  
kommunalt utvalg innen samme tema og deltatt i utvalg for ny Helse- og omsorgsplan i 
Nordreisa. 
 
Knut M. Pedersen, Tanja Birkeland og Lilly Nyvoll representerte Nordreisa Eldreråd på 
fellesmøtet for eldrerådene i Nord-Troms.  
Møtet ble avholdt på Lyngseidet den 1.juni 2017.  
 
Knut M. Pedersen deltok på Troms Eldreråd’s Fylkeskonferanse i Tromsø i september 2018. 
Eldredagen i Nordreisa ble arrangert 29. september 2017 i kantina på Nordreisa 
Videregående skole. Ca. 90 deltakere.  
Arrangementet var i samarbeid med Nordreisa Frivillighetssentral.  
I tillegg til allsang og servering av middag, kaffe og kaker og underholdning, ble det gitt en 
grundig orientering fra prosjektleder for innføringen av  
Velferdsteknologi i Nord-Troms, om arbeidet så langt. 
 
For Nordreisa Eldreråd. 
 
Knut M. Pedersen 
Leder. 
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PS 2/18 Årsmelding 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 11.06.2018  

Behandling: 
Eldrerådet tar årsmeldingen for 2017 Nordreisa kommune til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Eldrerådet tar årsmeldingen for 2017 Nordreisa kommune til orientering. 
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Nordreisa kommune 

 

Forebyggende tjeneste 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 00 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   
    
    
    
    
    
    

Medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet 
 
   
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/221-9 4670/2018 C19 26.04.2018 

Referat fra møte i ungdomsrådet 25.04.2018 

Tid og sted: Halti – Jorma (ved siden av biblioteket), kl. 15:30-17:00.  
 
Til stede: Anna Elisa Lund Henriksen, Ramona Soleng Thomassen, Martin Årnes, Scott 
Nordstrøm, Alf Sindre Einevoll, Oda Fossvoll, Jonas Pedersen (For Hermod Bakken), Kine Elise 
Haraldsdatter Steinsvik (vara fra Montessori invitert siden det er første møte de er med på.), Silje 
Båtnes.  
 
Fravær: Hermod Bakken, Aragorn Mikkelsen.  
 
 
Sak 11/18: Påskelandsbyen:  
 
Hvordan gikk det? Hva kan vi gjøre annerledes til neste gang? Tilbakemeldinger fra andre 
ungdom? Økonomi?  
 
Aktivitetene: Kunne vært bedre oppmøte. Var totalt 10 lag, men et trakk seg i siste liten. Estimert 
et oppmøte på ca. 60 personer. Var bedre oppmøte i fjor med 15 påmeldte lag. Tilbakemelding 
fra de ungdommene som var tilstede var at volleyball ble for vanskelig for noen, og at de følte 
man måtte være flink til det for å kunne være med. Flere etterlyste kanonball som også var i fjor.  
 
Bedre markedsføring: Ble kort tid til markedsføring – kun 2 uker. Dette skyltes delvis at vi ikke 
fikk invitasjonen til arrangementet når vi skulle. Til neste år må vi være tidligere ute og 
reklamere for dette ved flere forum. Lage bedre og større plakater.  
 
Kiosken: Var mye mat til overs. Det som gikk var pizza og brus. Ikke vits med landganger og 
vafler.  
 
Premie: Kan en bedre hovedpremie være et trekkplaster? Ipad? (På billetten).  
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 Side 2 av 2

 
Alt i alt skal ungdommene roses for at de fikk til en kveldsturnering på så kort varsel!  
 
 
Sak 12/18: Ipad til Ungdomsrådet: 
 
Hermod har ytret et ønske om at Ungdomsrådet skal ha egne ipader som kan brukes av 
medlemmene på f.eks. utvalgsmøtene.  
I følge Sericekontoret kan man låne ipader der før de politiske møtene begynner, men de må 
leveres tilbake i etterkant av møte.  
Hermod har sendt forespørsel til Øyvind Evanger ang dette, og saken skal tas opp i 
Formannskapet. Vi venter på svar.  
 
Sak 13/18: Valg av medlem: 
 
Da et medlem har trukket seg fra Ungdomsrådet må det velges inn et nytt medlem, og det er et 
ønske at Montessoriskolen blir representert i Ungdomsrådet.  
I dag stiller medlem Alf Sindre Einevoll og varamedlem Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik fra 
Montessoriskolen på sitt første møte.  
 
Sak 14: Møteplikt i Ungdomsrådet: 
 
Vi blir enige om regler rundt det å sitte i Ungdomsrådet mtp. møteplikt og dersom vi ikke kan 
komme på møte. Er enighet om at dersom man ikke kan komme på møtene så har man plikt til å 
si fra i god tid slik at man kan innkalle vara.  
 
 
Sak 15/18: Forslag til aktiviteter i ferien?  
 
Ungdomskontakten planlegger aktiviteter for ungdom i feriene. Har ungdomsrådet forslag til 
aktiviteter som ungdom vil være med på? Vil ungdomsrådet være med på dette?  
 
Silje leser opp de aktivitetene som jobbes med så langt. Stort sett høres det ut som noe ungdom 
kan like å være med på, og at det er ulike aktiviteter slik at man kan nå ut til flest mulig.  
Medlemmene i Ungdomsrådet ønsker ikke å være med å arrangere dette da det er i ferien. Flere 
har jobb og er kanskje bortreist. Men noen tilbyr seg å hjelpe til dersom de har mulighet.  
 
Sak 16: Økonomi og møtegodtgjørelse:  
 
Møtegodtgjørelse for medlemmer av ungdomsrådet i utvalgsmøter er fra 2018 på 400kr/ møte.  
Møtegodtgjørelse for møter i ungdomsrådet: 500kr/møte.  
Saken om møtegodtgjørelse skal tas opp i Kommunestyret, så der er mulig det blir endringer.  
Medlemmene synes dette høres greit ut.  
 
Sak 17: Eventuelle saker: 
 

- Info fra utvalgs møter? 
Oda informerer fra Oppvekst- og kultur møte at de har snakket om Ungdomsklubben og 
at det var viktig med en endring av de første planene da ungdomsrådet mente de kun ville 
nå ut til en type målgruppe.  
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- Høsten? Noen ønsker for hva ungdomsrådet skal jobbe med?  
Anna informerer om at det har vært snakk om å samarbeide med Skjervøy Ungdomsråd 
ang. en turnering. Ungdomsrådet er åpen for et samarbeid, men at dette må bli til høsten. 
Anna kontakter Skjervøy ang. dette.  
 

- Neste møte?  
Blir enig om at det er greit med et møte til før sommerferien: 6.juni.  

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Silje Båtnes 
Ungdomskontakt 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Else Pettersen Elvestad    

 

40



Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 07.06.2018 10:08:41
Til: Anna Elisa Lund Henriksen; Aragorn Mikkelsen; Hermod Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen; Leif-Adrian
Mortensen; Martin Årnes; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund; Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott
Nordstrøm; 'alfsindrefotball@gmail.com'; 'Janne.tommerhoel@nordtroms.net'
Kopi: 

Emne: Referat fra ungdomsråds møte 060618
Vedlegg: Referat fra Ungdomsråds møte 06.06.18.docx
Hei alle sammen J
 
Takk for godt oppmøte i går! Sender over referatet til dåkker.
God sommerferie, så sees vi først 5.september.
 
Ta kontakt om det er noen i mellomtia.
 
Sender også med linken og påmelding til «Aktiv Sommer 2018». Sjekk ut! J
https://www.facebook.com/events/1603057383076149/
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFmSRDRd0v_GfP_xD2u_Wx6hkO866sDHJXUX5hW9ouXVjrCw/viewform
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Referat møte i Ungdomsrådet 06.06.18. 
 

Tid og sted: 06.06.18 kl. 15:30 – 17:00. Oppmøte på BIOS med servering.  

Tilstede: Anna Lund Henriksen, Oda Fossvoll, Mathilde Eriksen, Alf-Sindre Einevoll, Ramona Soleng 
Thomassen, Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik, Jonas Pedersen, Martin Årnes, Scott Nordstrøm, 
Hermod Bakken, Oda Birkelund.  

Frafall: Isak Båtnes Lund, Leif-Adrian Mortensen, Aragorn Mikkelsen.  

 

Sak 19/18: Idémyldring for høsten. 

Vi snakker om hva Ungdomsrådet har lyst å jobbe med til høsten og våren 2019.  

Det var tidligere snakk om et samarbeid med ungdomsrådet på Skjervøy om en turnering. Anna Lund 
Henriksen kontakter leder i ungdomsrådet på Skjervøy for å spørre om de er interessert i å arrangere 
en turnering sammen f.eks. i oktober/november. Bestemmer at vi unngår desember pga. 
natturnering på VGS. Diskuterer at det er viktig å være tidlig ute med reklameringen slik at det er god 
tid til å organisere og melde på lag. Vi er enige om at et arrangement til høsten ikke behøver å være 
så stort, men at det viktigste er at ungdom samles for en felles aktivitet.  

 

Kommer et forslag om at ungdomsrådet kan være med å arrangere juleballet på ungdomsskolen i år. 
Oda B tar dette opp på neste elevrådsmøte.  

 

Videre diskuteres hva vi skal gjøre i 2019, og kommer fram til to muligheter: Ha turnering under 
Påskelandsbyen som i år eller et 16.mai arrangement. Siden vi planlegger en turnering til 
høsten/vinteren bestemmer vi oss for at vi skal satse på et større arrangement, og at det er mest 
ønskelig med et 16.mai arrangement. Noen synes det hadde vært artig med skumparty, mens andre 
ønsker konsert/neonparty. Diskuteres at skum-maskin er dyrt og det krever et egnet lokale, mens en 
konsert kan vi ha flere steder.  

Silje sjekker opp mulighetene for lokale og artist.  

 

Sak 20/18: Eventuelt. 

- Info fra BUK-møte 04.06:  
 
Hermod og Silje informerer om hvordan BUK-møte gikk, og at det er ønskelig at 
ungdomsrådet skal jobbe videre med saken om Paintball-bane. Denne saken er blitt tatt opp 
i mange år på BUK-møte, så det er tydeligvis et ønske fra barn og unge gjennom flere år.  
Silje sjekker opp hva som trengs og mulighetene for paintball-bane i Nordreisa. Blir enige om 
at dersom vi bestemmer oss for at dette er en sak vi vil jobbe videre med i ungdomsrådet, så 
setter vi sammen en arbeidsgruppe som kan jobbe det. 
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- Oda Fossvoll informere om møte i Oppvekst- og kultur utvalget. Forteller at det der er tatt 
opp at sakene fra BUK gjerne stopper opp og forsvinner, og at det må etterspørres hva som 
gjøres med disse.  
 

- Neste møte etter ferien: 05.september 2018.  
 
 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  

 

43



N  ORDREISA  KOMMUNE

Ruko 7.
m0 . Kat

RSK

Protokoll fra årsmøte i P.B Lunds legat, 26.04.2018 (S) NWWO

Saksliste

1.Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

2.Valg av styret

I følge statuttene til P.B Lunds legat skal styret bestå av Ordfører, Leder for helse og

omsorg og Sogneprest.

Ordfører Øyvind Evanger ble valgt som leder.

Styremedlem er Olaug Bergset som Leder for helse og omsorg.

Nordreisa kommuen mangler for tiden fast sogneprest og det siste styremedlemmet velges når

denne stillingen er besatt.

Storslett  26.04.2018

S(ty eleder Øyvind E; nger Styremedle Olaug Bergset  

Adr.: Telefon: Bankkonto: Bankkonto for skatt: Org.nr.:

9156 Storslett  *  77 58 80 00 4740.05.03954 7855.05.19428 943 350 833 MVA44



Fra: Øyvind Mikalsen (oyvind@avfallsservice.no)
Sendt: 09.05.2018 11.13.28
Til: Post Kafjord; Post Kvænangen; post@lyngen.kommune.no; Post Skjervoy; Post Storfjord; Nordreisa
Kommune; Dan Håvard Johnsen (Dan.Havard.Johnsen@lyngen.kommune.no); Eirik Losnegaard Mevik; Knut
Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Sigleif Pedersen; Einar Eriksen; Gerd Anita Kristiansen (skjervoyterminalen@norlines.no); Hallgeir Naimak
(lyngentourist@gmail.com); Hilde Nyvoll; John Are Leirbakk (jal@live.no); Johnny Hansen; Sigrun Johansen
(fritex@kraftlaget.no)

Emne: Avfallsservice - Protokoll generalforsamling
Vedlegg: Protokoll generalforsamling 2 5 18 - underskrevet.pdf
Hei
 
Oversender underskrevet protokoll fra ordinær generalforsamling 2.5.18
 
 
 
Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS
 
Øyvind Mikalsen
Økonomisjef
E‐post: oyvind@avfallsservice.no
Tlf.sentralbord:   77770000
Tlf.direkte:           91651143
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 25.04.2018 14.14.38
Til: geirvarv@storfjord.net; hallgeir.naimak@storfjord.net; hm.braathen@gmail.com; sigmund.steinnes@gmail.com;
sommerseth.solveig@gmail.com; Sven Nystad (st-nyst@online.no); Fred Skogeng; Line Ross; Karl-Arvid Brose;
solvi.jensen@lyngen.kommune.no; Johnny Hansen; eilars2@online.no; Einar Eriksen; Britt Pedersen; Ingrid Lønhaug;
tjohnsen67@gmail.com; Sigleif Pedersen (sigleif@avfallsservice.no); siv@nordtroms.net; Terje Olsen;
torarne@hotmail.com; anne.korsfur@gmail.com; jah-jen@online.no; s-rjenss@online.no; marial188@live.no;
veramw@hotmail.com; line.eidet@lyngen.kommune.no; Stein Are Olsen; Willywikbo@gmail.ncom; Fagforbundet
Nordreisa; Bente Bech; Irene Toresen; Jenny Fyhn Olsen; Magne Monsen; Marian Mathisen Myrseth; Morten
Pettersen; Ole Markus Leiros; Per Sverre Moen; Reidar Eilertsen-Wassnes; Stine J. Strømsø; Tone Iversen; Trude
Indrebø (trude.indrebo@haltinh.no); Tryggve Enoksen; Trygve Paulsen; Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard
Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad Johnsen; Kristin Vatnelid Johansen; Lise
Jakobsen; Jan F. Fjære; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Ann Sofie
Fagereng; Arne Nilssen; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; Cecilie Midttun; Eirik Kristiansen; Hilde Nyvoll
(hilde.nyvoll@haltinh.no); Jensen, Sølvi Gunn; knutiskogvold@gmail.com; Kåre Eriksen; Lars N. Nilsen Marakatt;
Maria Andersen; Marius Johansen; Monica Mathisen; Olaug Anne Rønsen; Steinar Tingstad; Svein Eriksen; Trine
Kaasen; Valter Olsen; Vidar Langeland; Åshild Hansen; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig
Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif
Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoller og presentasjoner fra representantskapsmøte regionrådet 24.4.18
Vedlegg: Protokoll repskap sign 24.04.18.pdf;Protokoll repskap DEL 2 24.04.18.doc;Prestbakmo -
regionreformen 24.04.18.pptx;R. Ingebrigtsen repskap 24.04.18.pptx
God dag!
Vedlagt følger protokoller fra gårdagens møter (to deler – en med årsmøtesaker denne er signert og en fra
«politisk verksted»). Presentasjoner fra politisk verksted er også vedlagt.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
  

 
Nord‐Troms Regionråds jubileumsbrosjyre
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Nord-Troms Regionråd DA  representantskapsmøte 24.04.18

1 

 
 

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET 
TID:   24. april 2018 kl 1100 
STED:   Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord 
TILSTEDE:  samme deltakere som DEL1: ÅRSMØTESAKER som ble avholdt i forkant 

av politisk verksted. 
 
 
DEL 2: POLITISK VERKSTED 
Kl 1100 Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for 

samferdsel Ivar B. Prestbakmo  
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Politisk verksted: «Nord-Troms der kontraster møtes» -  innledning 

ved Roger Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge. 
Mulighetsrommet for Nord-Troms i Oppgavemeldinga - hvordan nå 
fram med politisk budskap?  

 Gruppearbeid – grupper inndelt på tvers av kommunegrensene 
Kl 1500 Oppsummering og avrunding ved rådsordfører  
 
 
 

DEL 2: POLITISK VERKSTED 
 
Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for samferdsel og  
miljø, og nestleder av fylkesrådet Ivar B. Prestbakmo  

 PP presentasjon er vedlagt 
 
 
Politisk verksted: «Nord-Troms der kontraster møtes» -  innledning ved Roger  
Ingebrigtsen, daglig leder Agenda Nord-Norge. Mulighetsrommet for Nord-Troms i 
Oppgavemeldinga - hvordan nå fram med politisk budskap?  

 PP presentasjon er vedlagt 
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Gruppearbeid: 
 
Oppgave 1: 
Hva vil vi at verden skal forbinde med Nord-Troms? Grupper sammensatt av 
representanter fra alle kommunene tilstede. Framlegg i plenum; 

 Mulighetenes område, innovativ og framtidsretta, naturen, lokalhistorie – 
destinasjonen Nord-Troms 

 Råskapen og styrken som mennesker og natur deler 
 Flotte folk å stole på, trestammers-møte, Lyngen, topptur, gode 

tjenestetilbud, støtte opp om gründere, gode opplevelser, jakt, stillhet, 
friluftsliv. Kommentarer; Gode ide med en «brent jord museum»! Har vi for 
liten selvtillit? Mindreverdighetskompleks? 

 Må ha et navn som verden kjenner: Lyngen (Lyngsalpan? Lyngenregion?) 
Naturen, opplevelser, rent, stillhet, fjell, frisk luft, trestammers-møte, 
tradisjoner i området, eksotisk å bo sammen med urbefolkning (reinflytting, 
Riddu Riddu) – vi lever sammen uten de store konflikter 

 Navn: må diskuteres! (Nord-Troms regionen ett «traurig navn») Norges råeste 
reiselivsdestinasjon – fra storhav til stilleste vidde (stor spennvidde i 
opplevelser), trestammers-møte (bruke begrepet vårres folk?). Vil Lyngen 
dele sitt navn? Historisk omfattet Lyngen begge sider av fjorden, krav til 
kvalitet (reiselivssammenheng) om man skal bruke Lyngen om Nord-Troms  

 
Kommentar ved framlegg av gruppearbeid: Sjekke ut hvordan det jobbes med 
merkevarebygging av regioner? (Danmark og Frankrike) 
 
 
Oppgave 2: 
Hvordan kan vi styrke vår regionale og nasjonale gjennomslagsevne? Grupper 
sammensatt av representanter fra alle kommunene tilstede. Framlegg i plenum; 

 Løfte hverandre, snakke varmt om naboen, gjør hjemmeleksa, vær forberedt. 
Planlegge fra A til Å. Jobbe regionalt og tverrpolitisk. Vi må skaffe oss sterke 
alliansepartnere Alta- og Tromsø-regionen 

 Stå sammen og gjøre hverandre god, på tvers av kommuner og parti. Mer tro 
på oss sjøl. Jobbe sammen om konkrete saker. Først ha en grunnmur som 
står støtt for samarbeidet. Tro på egne ideer og på ideer blant folk 

 Bygge nettverk, stå sammen, strategiplan som vi holder på og våger å stå for 
over tid (ikke vakler) 

 Bygge en felles merkevare (ulike varianter Lyngen ble foreslått), må bli mere 
profesjonell/bli flinkere, vi må framstå som eksklusiv/være noe særegent 
som blir etterspurt 
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 Kommunene må stå sammen om felles prosjekt. Når det gjelder større 
arrangement – må vi snakke sammen og samhandle på tvers av kommunene 
slik at vi unngår «kollisjoner»  

 
 
Oppsummering og avrunding ved rådsordfører  

 Godt møte i dag, med gode innspill 
 Godt grunnlag for videre drøfting i kommunestyrene når selskapsavtale og 

samarbeidsavtalen skal behandles før sommerferien 
 Det utarbeides et felles saksfremlegg som sendes kommunene for behandling 

av avtaler vedr regionrådet 
 
  
Møte hevet 1430 
Berit Fjellberg 
referent 
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Regionreformen 
Fylkesråd for samferdsel og Miljø Ivar B Prestbakmo,. 
Fylkesrådets nestleder

62



Regionreformen 

• Stortingsvedtaket juni 2017 om sammenslåing av 
fylkeskommuner, fra 19 til 11

• Stortingsvedtak om Sams vegadministrasjon, Kystverket og 
FOT-ruter

• Ekspertutvalgets innstilling

• Troms og Finnmark
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Utgangspunktet

• Stortingsflertallet; nødvendig med en sammenslåing til større 
fylkeskommuner for å kunne overta flere og større oppgaver 
fra staten.

• Ville beholde et regionalt folkevalgt nivå
• Politisk kompromiss, regjering og samarbeidspartiene
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Stortingsvedtak om oppgaver

«Utredningsvedtak» i Stortinget

• Deling av sams vegadministrasjon (SVV)
- Utredning vegdirektoratet framlegg 14 mai

• Deling av Kystverkets ansvarsområder; farled og fiskerihavn
- prosessen i gang som SVV, men senere

• Flytting av kjøp av «Fot-ruter» fra stat til fylkeskommune
- kommer
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Ekspertutvalget

• Nedsatt av regjeringen med mandat til å foreslå hvilke oppgaver 
som kunne flyttes fra stat til regionalt folkevalgt nivå

Styring av Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle 

• Samferdsel
• Klima, Miljø og naturressurser
• Næring, kompetanse og integrering
• Helse og levekår (Nb spesialisthelsetjenestene)
• Kultur og kulturminnevern
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Den «nye fylkeskommunen»
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Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner 
• Forhandlinger okt/nov 2017, jan 2018
• Mekling februar 2018
• Fylkestingene i mars 2018
• Folkeavstemning Finnmark 14 mai
• Fylkesting i Troms og Finnmark juni 2018
• Fellsenemd konstitueres ?

• Forskriften fra KMD april 2018:

- Navn: Troms og Finnmark fylkeskommune
- Antall medlemmer i fylkestinget: 57
- Sammensetning og mandat til fellesnemnda: 19 fra Troms 17 fra Finnmark
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Nord-Troms Regionråd
Manndalen, 24. april
Roger Ingebrigtsen
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Riddu og E6. Et stort potensiale som reiselivsregion, 
men de risikerer å havne i «attleksa» i fht andre 
regioner som satser. De bør samle seg, og i 
fellesskap finne ut hva de skal utvikle/markedsføre 

Tre språk - lange avstander - lite folk - vi gir oss ikke 
- står han av - solide folk som tåler en støyt - 
langrenn – musikk 

Store avstander. Jobb enda mer samlet for å fremme 
mulighetene for vekt i privat næringsliv

Samisk kultur og litt gammeldags
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Brent under krigen, sjarkfiske og oppdrett, laks, 
Riddu, samer og kvener, reserve-Finnmark. Og 
bratte fjell med skiturister og rasfare!

Lite kjent perle. Ta plass

Pensjonister, Fraflytting, Motstander av næringsutvikling / oppdrett 
Utdøende. Sorry, men det var det første som ramlet inn.
Flott natur. Stort potensiale. Det dukker også opp, men lengre bak i 
tankerekka

Samer
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Det er som om nord Troms lever i en annen tidsepoke. De 
er ikke i 2018.De har en annen kalender. De er analoge. 
De går på besøk uten å avtale. De baker kake selv og 
venter på brev fra postmannen. Alle kan bygge hus og skru 
bil før de er konfirmert. Tar lappen på traktor, bil, scooter, 
småfly i 7 års alderen. De er sterk og sjenert. På samme tid

Virkemiddelområde

Dessverre er det første jeg tenker på stagnasjon og 
avfolking
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Lyngen og fjell, og natur, som resten av Nord-Norge. 
Men blir Nord-Troms litt usynlig mellom Tromsø og 
Finnmark? 

Whiskey fra Lyngen! Lite folk. God havn

Beskjeden/underdanig

Usynlig

På grensa mot Finnmark?
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Jeg tenker på Riddu, Roy Waage, Haakon Karlsen, 
Mollis og fylkesskiltet mot Finnmark rett før 
Langfjordbotn

Utnytte at man ligger midt i det nye fylket

Området der det som gjør Norge spesielt starter å smelte sammen, 
samisk og kvensk. Tungvint å komme til logistikkmessig. Mye eldre 
befolkning 

Uenighet
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Traust solid og introvert. Ikke spesielt nytenkende. 
Litt uraffinert og rufsete 

Særordninger. Nord-Troms tillegg

 Lite nyskaping

Langt unna

Riddu-Riddu. Lyngsalpan. Tiltakssone. Små 
kommuner
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HVA ØNSKER VI AT FOLK SKAL ASSOSIERE
• Broen/smeltedigelen
• Naturen
• Maten
• Sterke folk
• Spennende opplevelser
• Fantastisk historie
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MEGATRENDER
• G.U.D. (globalisering, urbanisering, digitalisering)
• JEGet er på mange områder blitt sterkere enn Viet
• Holdningene til distriktspolitikk i kraftig endring
• Nord-Norge fra utpost – til midt i verden
• Men synkende folketall
• Høyt frafall
• Mangler nøkkelkompetanse
• Prisgitt at mennesker fra andre land jar lyst til å komme hit
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NORD-TROMS-REGIONEN

79



LYNGEN-REGIONEN
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REGIONREFORMEN
• Det regionale Norge er i endring
• Hvordan skal denne delen av Nord-Norge komme ut av det?
• I randsonen mellom folkeavstemninger og sinne i nord –
• Og Tromsø-suget i midten
• Og et Sør-Troms som vender blikket sørover
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NYE NORD-TROMS
• Bruhodet
• Smeltedigelen
• Norges råeste reiselivsdestinasjon
• Egen flyplass som binder dere til Norge og verden
• Eget universitet
• Gjør Tromsø til deres egen forstad!
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FRA KÅFJORD TIL STATSMINISTEREN

Hvorfor skal ikke 
Norge bygge et 

Brent Jord-
museum for å 

dokumentere en 
av de mest 
dramatiske 

hendelser i vår 
nasjons historie?
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HVA SKAL TIL FOR Å FÅ ET 
NASJONALT MUSEUM?
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• Lang, krevende hjemmelekse
• Forslag må fremmes (i Stortinget eller fra statsråden)
• Mange, mange hindre før vi er der
• Hvem kjenner dere?
• Kan ordføreren troppe opp hos Statsministeren?
• Og hva vil de andre si om ordføreren kjører alene?

HVEM MÅ GJØRE HVA?
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HER MÅ SVEIN HUSKE PÅ Å NAVIGERE
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HVEM KAN HJELPE SVEIN?
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KANSKJE HAN HAR ET LURETRIKS?
Hei, Thomas. Kan den 
12. mann gjøre noe for 

oss? Ring Ring 
en en 

venn!venn!
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• Svein formulerte ideen på et notat på én side og fremmet budskapet 
på 3 min

• Full bakking lokalt og regionalt
• Sametinget fremmet saken i de faste konsultasjonene
• Thomas Gullestad fikk saken i media 
• Og tromsbenken «truet» med Dokument 8:-forslag i Stortinget
• NRK kjørte saken i Lørsdagsrevyen
• Motstand, kompromiss, men seier

OG SLIK BLE IDEEN TIL VIRKELIGHET
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• Formuler i en setning hva du vil
• Hva må endres?
• Hvem må påvirkes?
• Hvem må du minimum ha med deg?
• Hvor kommer motstanden?
• Den lille og den store fortellingen
• 30 sekund – 3 minutt – 30 minutt
• Dokumentasjon, men alltid ett topp-notat
• Alt som er vedtatt av mennesker kan forandres av mennesker

OPPSUMMERT
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 09.05.2018 15.00.32
Til: Lise Jakobsen; Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Kristin Vatnelid Johansen; Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Hanne
Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Anne-Marie Gaino; Cissel
Samuelsen; Einar Pedersen; Frank Pedersen; Leif Lintho (Leif.Lintho@lyngen.kommune.no); Trond-Roger Larsen;
Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post
Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr; Hilde Johnsen; Ida Wigdel; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Stig
Kjærvik

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 7.-8.5.18
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 7.-8.5.18.docx
God ettermiddag!
Det vises til vedlagte protokoll fra møte i regionrådet 7. og 8. mai på Skjervøy.
 
Det ble avholdt fellesmøter med ungdomssatsingen RUST og næringsutviklerne NUNT. Det er utarbeidet egen
protokoll fra møte i RUST.
Fra fellesmøte med NUNT er det utarbeidet et notat som sendes ut sammen med presentasjonene fra møtet.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
  

 
Nord‐Troms Regionråds jubileumsbrosjyre
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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 6-2018 
STED: Skjervøy 
TIDSPUNKT: 7.-8. mai 2018 

 
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  
 
Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling.  

I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å ta opp følgende saker: 
Sak 33/18  Uttalelse vedrørende undervisningsfartøy 
Sak 34/18  Uttalelse vedrørende Distrikt medisinsk senter (DMS) i Nord-Troms 
Sak 35/18  Uttalelse vedrørende beredskapen i luftambulansetjenesten 
Sak 36/18  Uttalelse vedrørende Nordkjosbotn videregående skole 
Orienteringssaker 

- Akuttberedskap barnevern 
- Visit Lyngenfjord som bærekraftig reisemål 

PROGRAM: 
Mandag: 

 Kl 1130: Fellesmøte RUST og regionrådet, Kiilgården (egen protokoll fra RUST) 
Kl 1330: Besøk på Lerøy Auroras visningssenter og Newtonrommet (RUST, 
regionrådet og NUNT), Nord-Troms videregående skole  
Kl 1600: Fellesmøte NUNT (næringsutviklere) og regionrådet, Kiilgården 

 Tirsdag: 
 Kl 0830: Møte regionrådet, Kiilgården 
 Kl 1230: Fellesmøte NUNT og regionrådet, Kiilgården 
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REFERATSAK: 
Fra flere regionråd til: Kommunal- og forvaltningskomiteen vedr ny kommunelov.  
Forslag om fjerning av regionråd som navn på politisk samarbeidsmodell. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til orientering. 
Vedtak: forslag til vedtak enst bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 28/18  Godkjenning av referat fra møte 20.03.18 og 9.4.18  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 20.03.18 
 Protokoll fra møte 9.4.18 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollene fra møtene 20. mars og 9. april 
2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 29/18 Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen (utsatt sak 17/18) 
Saksdokumenter:  

 Prosjektskisse fra Birgit D. Nielsen 
 Særutskrift fra sak 17/18 i regionrådet 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Initiativtaker til prosjektet Birgit D. Nielsen orienterte regionrådet i møte 28.11.17 
om Lyngshesten. Hovedutfordringen er å sikre hesterasen for framtiden. 
Regionrådet ga positive tilbakemeldinger i møte på at dette arbeidet er viktig å sette 
fokus på framover. Møtet konkluderte med at saken burde følges opp.  
 
Birgit Nielsen utarbeidet i etterkant av møte en forprosjektskisse som ble lagt fram 
til behandling på regionrådsmøte 19. februar 2018. 
 
Fra saksutredningen til møte 19.2.18: 
«Forprosjektsøknaden: 
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Prosjektet skal initiere aktiviteter som kan bidra til utvikling av regionen ved å bruke lyngshesten 
praktisk i næringsvirksomhet og som en identitetsmarkør. 
 
Mål:  
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er etablert som 
«Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap hos regionens innbyggere og bruk 
av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner.  
 
Prosjektmål  
Gjennom en forprosjektfase på 1 år og et hovedprosjekt med varighet i 3 år vil en kunne vurdere om:  

 interessen for å eie/bruke lyngshest har økt i regionen gjennom bedekningstall og kjøp/salg  
 det er en positiv endring i antall reiselivsaktører som tilbyr opplevelse med lyngshest  
 lyngshesten er mer synlig for besøkende i alle regionens kommuner  

 det er en oppgang i antall næringsdrivende som tilbyr aktivitet med lyngshest innafor landbruk 
og helse  

 det har blitt en økt synlighet i media/medvirkning i kultur i regionen  
 om det har kommet fram ny kunnskap om lyngshesten og om regionen (opprinnelse, kultur)  

 
Vurdering: 
Forprosjektsøknaden skisserer klare mål og forventninger til resultat, gjennom en forprosjekt- og en 
hovedprosjektfase. Prosjektet har en tydelig kobling til omdømmearbeidet som har vært gjennomført i 
regionen, hvor tre stammers møte har vært ett element i den regionale identiteten. 
Omdømmesatsingen valgte ut tre stedskvaliteter som regionrådet og kommunene skulle bygge videre 
profilering rundt; 

 på lag med elementene – en spektakulær, rå og urørt natur 
 samarbeid og sameksistens – en kultur med tre stammers møte som er eksotisk og eventyrlig 
 gjennomføringsevne – et folk som er ekte og ujålete, med gjennomføringsevne 

 
Det gjeldende tiltaket vil passe godt inn, og kan være med å bidra til å fremme en felles regional 
identitet, samtidig som det kan bli et «produkt» som kan pakkes og selges utad i opplevelses-
sammenheng. Også andre bruksområder er nevnt i prosjektsøknaden som for eksempel 
helse/terapiridning og til bruk i rideskoler. 
 
Forprosjektet over ett år skal berede grunnen for ett eventuelt hovedprosjekt som kan utvides over 
landegrensene på Nordkalotten/Barents-området.  
 
Fra nasjonale myndigheter er det uttrykt ønske om å ivareta rasen, og oppfordrer til en kommunal 
satsing på tilrettelegging for hest, da dette kan bidra til positive effekter. De viser også til erfaringer fra 
andre land, hvor identitetsskaping med utgangspunkt i regional merkevarebygging er en suksessfaktor 
for reiselivet (jfr erfaringer fra Island).  
 
Dette forprosjektet kan forløse noen muligheter i regionen, og bidra til å trygge hesterasen. 
Lyngshesten er en av tre nasjonale norske raser av gammel opprinnelse.  Den første kjente utstilling 
hvor lyngshest var utstilt var i 1898 på Lyngseidet i Troms. På 1930 tallet ble det satt i gang organisert 
avl, primært i de nordligste fylkene, med hovedtyngde langs Lyngenfjorden. Man finner historiske spor 
av lyngshesten i alle kommunene i regionen. 
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Forprosjektets budsjett har en ramme på kr 388.550, med en finansieringsplan satt opp med ca 50 % 
kommunale midler og 50 % fylkeskommunale/IN. Det er søkt om midler fra begge 
regionrådene/kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området. Begge regionrådene er foreslått som 
prosjekteiere, med representanter i styringsgruppen. 
 
Forslag til vedtak: 

1.    Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i Nord-Troms og 
Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 

2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra nærings-
/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet. 

3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og kan ivareta rolle 
som prosjekteier i forprosjektfasen.» 

 
Regionrådet vedtok enstemmig å utsette saken, da det var behov for å få fram mer 
informasjon som bakgrunn for å fatte vedtak. 
 
Blant annet skulle det hentes inn informasjon om oppgavene til Nordnorsk 
Hestesenter i Målselv. Det skulle også tas kontakt med politisk leder av Tromsø-
områdets regionråd.  
 
Søknad om prosjektmidler er også sendt Tromsø-områdets regionråd. Denne 
søknaden ble behandlet i møte i uke 17. Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd: 
«Sak 16/18 LYNGSHESTEN I NORD-TROMS OG TROMSØREGIONEN - 
IDENTITETSBÆRER OG BERIKELSE – FORPROSJEKTSØKNAD 
Vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd er meget positiv til prosjektet «Lyngshesten i 
Nord-Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 

2. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med 
midler for samfinansiering av forprosjektet. 

3. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer Troms fylkeskommune/Innovasjon 
Norge til å bidra   med midler for finansiering av prosjektet. 

4. Tromsø-områdets regionråd oppfordrer Nord-Troms regionråd å om å delta i 
prosjektet på lik linje med Tromsø-områdets regionråd. 

5. Tromsø-områdets regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, 
som kan ivareta rollen som prosjekteier sammen med Nord-Troms regionråd, 
i forprosjektfasen. 

Enstemmig vedtatt» 
 
Forslag til vedtak (likelydende som i sak 17/18): 

1. Nord-Troms Regionråd er meget positive til prosjektet «Lyngshesten i Nord-
Troms og Tromsø-regionen – identitetsbærer og berikelse». 
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2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler fra 
nærings-/utviklingsfond for samfinansiering av forprosjektet. 

3. Nord-Troms Regionråd vil oppnevne representanter til styringsgruppen, og 
kan ivareta rolle som prosjekteier i forprosjektfasen.» 

 
Forslag til endring i punkt 2 og nytt punkt 4 i vedtaket: 
Punkt 2:  siste del av setning strykes slik at punkt 2 blir som følger: Nord-Troms 

Regionråd oppfordrer eierkommunene til å bidra med midler for 
samfinansiering av forprosjektet. 

Nytt punkt 4: NTRR oppnevner Øyvind Evanger som representant i styringsgruppa. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak med endringer fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 30/18 Søknad om støtte til Word Scholar’s Cup 
Saksdokumenter:   

 Søknad om støtte fra elever ved Nord-Troms vgs 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms Regionråd har mottatt søknad om støtte fra elever ved Nord-Troms 
videregående skole for å delta på den internasjonale runden av konkurransen World 
Scholar’s Cup. 
 
Konkurransen World Scholar’s Cup er en akademisk konkurranse hvor lag på 3 og 3 
konkurrerer innenfor fire grener som; skrivning, debattering og ulike tester. 
Deltagerne blir tildelt et pensum på seks kontroversielle temaer som tar opp 
aktuelle samfunnsproblemer. Årets internasjonale runde blir å være i Kuala Lumpur i 
Malaysia, hvor over 5000 elever fra over 50 land i verden blir å konkurrere mot 
hverandre. Konkurransen varer fra og med 18. juni til 23 juni. Mer informasjon 
omgående konkurransen kan bli funnet på 
hjemmesiden deres: http://www.scholarscup.org/ 
 
Nord-Troms Regionråd ga støtte på kr 20.000 til den regionale runden   
av The World Scholar’s Cup, som ble avholdt 7-8 Mars 2018 ved Nord Troms 
Videregående Skole.  
 
Vurdering: 
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Søknadsskriverne begrunner søknaden med at dette er en «utrolig mulighet for å 
utforske og oppleve andre kulturer i verden og spre norsk kultur. Dette er 
en mulighet for elever fra hele Nord-Troms ettersom vi har deltakere fra både 
Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Elevene kommer til å lære om dagsaktuelle temaer, 
debattere, skrive formelle essayer og kommunisere med mennesker ifra alle hjørner 
av verden. En slik konkurranse er en mulighet som motiverer og inspirerer 
ungdommen til å lære.» 
Saksbehandler har stor forståelse for at dette er en viktig og interessant 
konkurranse og delta på, og det er også flott at Nord-Troms hevder seg med flinke 
elever i slike konkurranser. 
 
Regionrådet har ikke noen budsjettpost for tildeling av midler. Støtten som ble gitt 
til den regionale konkurransen i Nord-Troms ble belastet fondsmidler. Disse 
midlene er i utgangspunktet satt av til egenandeler for de større regionale 
satsingene politikerne i Nord-Troms ønsker å gjennomføre.  
 
Ungdomssatsingen RUST (eid av regionrådet) har en begrenset pott som kan 
omsøkes, men dette er begrenset til regionale arrangement i Nord-Troms med en 
bred målgruppe (unge 13-18 år). 
 
Innstilling til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd avslår søknaden fra elever ved Nord-Troms videregående  
skole for å delta i kunnskapskonkurransen The World Scholar’s Cup. Årsaken til  
avslaget begrunnes med manglende budsjettdekning. 
 
Vedtak:  innstillingen ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 31/18  Næringspris RUST – fordeling av midler på tiltak 
(sak behandlet i fellesmøte med RUST 7. mai) 
 
RUST sak: 13/18 Næringsprisen 

I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 
må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at 
pengen fordeles på: 

 Prøv sjøl-fondet 
 Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i 

Nord-Troms med stedsutvikling og identitet som tema. Seminaret kan enten 
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Prøv sjøl-fondet                                  kr 100 000,-                                                           
Konferanse/seminar                            kr   80 000,-                                                          
Ungdomsrådene                                  kr 120 000,-
Sum                                                    kr 300 000,-

være en del av Forskningsdagene i september eller RUST-konferansen 
26.oktober. 

 Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 
konferanse/seminar. 
 

 

 

 

 

Vedtak: Forslaget vedtas. Det velges en arbeidsgruppe som jobber videre med 
prosjektet sammen med Lise. Henvendelse til NUNT evt. planleggere i kommunene. 
En repr. fra hver kommune: 

 Kåfjord: Tony 
 Lyngen: Erlend 
 Nordreisa: Ramona 
 Kvænangen: Adelene 
 Skjervøy: Vilde 
 Storfjord: Anja 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter vedtaket fra RUST til fordeling av midler –  
næringspris 2017, totalt kr 300.000. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 32/18 Strategi og handlingsplan 2018-2019 
Saksdokumenter:   

 Overordnet styrings- og strategidokument 2016-2019 (vedtatt 29.03.16) 
 Kommunikasjonsstrategi 2016-2019 (vedtatt 23.09.16) 
 Prosjekt «Regional strategi for infrastruktur» 
 Innspillnotat fra regionrådet til oppgavemeldingen (12.04.18) 
 Notat fra representantskapsmøte 24.04.18 
 Utlysning av midler fra Troms fylkeskommune: strategisk rettet 

kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid  
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Det overordnede styringsdokumentet for regionrådet ble vedtatt etter siste valg og  
gjelder ut valgperioden 2019. Styringsdokumentet trekker opp en felles visjon:  
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”Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!”  
 
Fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling, med ungdom og kvinner 
som prioriterte målgrupper. Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og 
samarbeid/nettverksbygging skal ligge til grunn for arbeidet.   
 
Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for 
utviklingsarbeidet (vår grunnmur): 

 På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt 
 Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers 

møte 
 Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne 

 
STRATEGIER FOR PERIODEN 2016-2019 
Status pr dd er notert med blått 
 
KOMPETANSE 
Utvalgte strategier: 

 Utvikle og etablere utdanningstilbud på høyere nivå  
 Utvikle og etablere attraktive tilbud til elever i videregående skole i regionen 
 Utvikle blått kompetansesenter på Skjervøy 
 Strategisk kompetanseplanlegging basert på framtidig rekrutteringsbehov for 

kommunene i Nord-Troms – gjennomføring av tiltak 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter /bransjer basert på behov 

(prioritere reiseliv og mat -herunder sjømat) 
 Egen strategi for FoU-satsing Nord-Troms 

Status (noen stikkord): 
 Kulepunkt 1: Studiesenteret: Utdanningstilbud på høyere nivå jobbes med 

kontinuerlig – jenvlige møter med UiT.   
 Kulepunkt 2: NT vgs: Tilbud til elever vgs – vekslingsmodellen for helsefag og 

BUA utprøves parallelt med lærlingsløft i kommunene (NT4) – gode resultater 
og positive tilbakemeldinger. Entreprenørskap som valgfag på 
studiespesialisering – kobla til prosjekt HoppIdè – gode resultater, økning i 
antall Ungdomsbedrifter og vunnet mange priser. Naturbruk – jobba med 
rekruttering – stor økning i søker tall til skoleåret 2018/2018.  

 Kulepunkt 3: Blått kompetansesenter: Lerøy Auroras Visningssenter og 
Newtonrom er etablert. Jobba mye med rekruttering til blåe fag  

 Kulepunkt 4: Studiesenteret: kartlegging gjennomført, felles regional 
kompetanse- og rekrutteringsplan for helsesektoren med tiltaksdel vedtatt i 
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alle k-styrer. Gjennomført kartlegging i oppvekstsektoren – oppdateres 2018 
(Kompetanseløft Nord-Troms).  

 Kulepunkt 5: Studiesenteret: gjennomført kartlegging og kurs for 
næringslivet. Kurskatalog klar, oppdateres fortløpende (Kompetanseløft 
Nord-Troms). Gjennomført Nord-Troms konferansen høsten 2017 i 
samarbeid med andre regionale aktører. Skjervøy kommune arrangerer 
Sjømatkonferanse annen-hvert år. 

 Kulepunkt 6: Regionrådet i samarbeid med flere regionale aktører 
gjennomført prøveordning med mastergradsstipend Nord-Troms. 
Forskningsdagene gjennomføres årlig i regi av Halti næringshage. Prosjekt 
Forskningsnode Nord-Troms, UiT som prosjekteier med Halti næringshage 
og regionrådet som samarbeidsparter – gjennomføres 2016-2018 

 
REGIONAL UTVIKLING 
Utvalgte strategier: 
 Helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ Nord-Troms 
 Regional ungdomssatsing RUST 
 Felles handlingsplan for Nord-Troms næringsgruppe (NUNT) 
 Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark 

Status (noen stikkord): 
 Kulepunkt 1: 3 delprosjekt gjennomføres i perioden 2016-2018 

(prosjekteiere regionrådet og næringshagen) – egen presentasjon fra 
prosjektledere til regionrådet 8.5.18 

 Kulepunkt 2: RUST – fikk næringsprisen av Troms FK 2017, stor aktivitet, ny 
logo. Innført ordning med 2 møter med ordførere pr år 

 Kulepunkt 3: NUNT – gjennomført felles møter. Handlingsplan pr dd ikke 
vedtatt. Avklaring samhandling i møte 7.-8.5.18 

 Kulepunkt 4: tiltakssonen – avgitt høring ny distriktsindeks (vinter 18) –kan 
ha innvirkning på virkemidlene i neste runde 

 
INFRASTRUKTUR 
Utvalgte strategier: 

 Felles prioriteringer av samferdselssatsinger i regionen – stamveg og 
fylkesveg 

 Strategisk transportutredning Nord-Troms 
 Utvikling av havner og flyplass 
 Utvikling av fiber/bredbåndstilbud 

Status (noen stikkord): 
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 Kulepunkt 1: avgitt felles høringsuttalelser til regional vegplan og NTP. Møter 
med Tromsbenken 

 Kulepunkt 2: utarbeidet prosjektplan «regional strategi for infrastruktur» inkl 
kunnskapsgrunnlag – samfinansiering mellom kommunene, fylkeskommunen 
og næringslivet. Konkurransegrunnlag utarbeidet – lyses ut våren 2018. 
Presenteres i møte 7.-8. mai 

 Kulepunkt 3: Skjervøy kommune initiert, søkt og lyst ut felles havneprosjekt 
Nord-Troms våren 2018. Nordreisa kommune initiert oppnevning av eget 
flyplassutvalg vinter 2018. Presenteres i møte 7.-8. mai 

 Kulepunkt 4: deltatt i møter med Bredbåndfylket  
  
TJENESTETILBUD 
Utvalgte strategier: 

 Samarbeid for å sikre kompetanse og kvalitet 
Status (noen stikkord): 
 Rådmannsutvalget/administrasjon: innsamlet grunnlagsmateriale for ny 

organisering av regionrådet. Gjennomgang av alle samarbeidstiltak. Iverksatt 
flere prosjekter 

 Alle kommuner gjort felles vedtak høst 2017 vedr ny organisering – 
formannskapene skal utgjøre representantskapet i regionrådet. 
Rådmannsutvalget får egen sekretær-ressurs 0,5 stilling 

 
PROFILERING - BOLYST 
Utvalgte strategier: 

 Felles boligutviklingsprosjekt  
 Felles profilering gjennom bla nordtromsportalen 
 Samarbeid om rekruttering – ulike arena   
 Samarbeid vertskap - tilflytterverter, velkomstpakker 
 Gjennomføre ny identitets- og omdømmekartlegging 2017 

Status (noen stikkord: 
 Kulepunkt 1: boligprosjektet avsluttet 1. kvartal 2018, rapportering 

gjennomført til regionrådet, bidratt til bygging av leiligheter til leie i regionen 
etter Hamarøymodellen 

 Kulepunkt 2: nordtromsportalen er oppdatert i 2017. Regionrådet legger ut 
dokumenter og planer på portalen 

 Kulepunkt 3: felles rekruttering/stand på Arbeidslivsdagen på UiT (årlig). 
Yrkes- og utdanningsmessa gjennomført feb 18 – samarbeid mellom NT 4 og 
næringshagen 

 Kulepunkt 4: ikke fulgt opp etter felles seminar 2015 
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 Kulepunkt 5: ikke fulgt opp 
 
 
Vurdering – videre arbeid: 
Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms: 
Flere av prosjektene/tiltakene som er gjennomført så langt i planperioden inngår i 
«Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms» (også omtalt som «nordtroms-
satsingen), som har vært initiert og finansiert i samarbeid med Troms 
fylkeskommune. Denne satsingen har hatt tre hovedområder; Kompetanseløft, 
boligprosjekt og entreprenørskapssatsingen HoppIdè.  Dette er alle prosjekter som 
utløper ved utgangen av 2018.  
 
Når det gjelder Kompetanseløftet vil arbeidet tas videre av Nord-Troms 
Studiesenter. Boligprosjektet var et løft for å sette fokus på ulike modeller og 
stimulere til bygging av gjennomgangsboliger. Dette anses derfor for avsluttet. 
Entreprenørskapssatsingen HoppIdè består av 3 delprosjekter. Grunnskoleprosjektet 
skal søkes forlenget til våren 2019. Her er målet å integrere arbeidet i lokale 
læreplaner. Videre oppfølging av prosjektet på videregående skole og prosjektet 
rettet mot unge gründere er pr dd ikke avklart, og vil være gjenstand for drøfting i 
felles møte mellom regionrådet og næringsutviklerne 8. mai. Når det gjelder evt 
oppfølging av tiltak som ikke skal integreres i drift kan dette vurderes tatt med i en 
felles strategisk plan 2018-2019. 
 
Regionreformen og oppgavemeldinga: 
Nord-Troms Regionråd har utarbeidet et notat som løfter fram oppgaver Nord-
Troms kan løse for å bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som 
samfunnsutvikler. Nord-Troms har en strategisk geografisk plassering i den nye 
regionen. Dette gir også særskilt egnethet som felles møteplass og fasilitator for 
administrative og politiske utvalg. 
 
Samfunnsutvikleroppgaver som Nord-Troms kan bidra med i det nye fylket Troms 
og Finnmark: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

 
Notatet er presentert for politisk og administrativ ledelse i Troms fylkeskommune 
16. april og for UiT 17. april 2018. Notatet vil også bli presentert på felles møte 
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mellom regionrådet og næringsutviklerne 8. mai, og kan inngå i grunnlaget for en 
felles plan for Nord-Troms for 2018-2019. 
 
Infrastruktur: 
Som tidligere nevnt i statusgjennomgang er det iverksatt 2 prosjekter (regional 
strategi og havneprosjekt) i tillegg til at det er nedsatt et eget flyplassutvalg. Disse 
satsingene er naturlig å skrive inn i en felles plan. 
 
I tillegg kan det vurderes om digital infrastruktur bør tas med som et eget punkt. 
 
Næringssatsinger: 
Satsing på sjømat og bærekraftig reiselivsutvikling er viktig for Nord-Troms 
regionen og har i mange sammenhenger vært løftet fram. Disse blir også satt fokus 
på i fellesmøte 8. mai. 
 
Innspill fra representantskapet: 
Til årets representantskapsmøte i regionrådet ble både gammelt og nytt 
(formannskapene) representantskap invitert. I tillegg til innledninger fra fylkesråd og 
daglig leder av Agenda Nord-Norge, ble det drøftet to case med fokus på 
utviklingen av Nord-Troms. Stikkord – innspill fra gruppene: 

 Nord-Troms – Norges råeste reiselivsdestinasjon 
 «Brent jord museum» 
 Tre stammers møte 
 Bygge en felles merkevare (bør vi skifte navn på regionen? Flere varianter med 

Lyngen ble nevnt) 
 
Muligheter gjennom fylkeskommunens utlysning: 
Næringsetaten i Troms fylkeskommune har lyst ut 5.8 mill. til satsing på strategisk 
næringsrettet kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid. Satsingen skal følge 
opp fylkesplanens strategi om å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng 
med senterstrukturen. Satsingen skal også følge opp Kommunal og 
Regionaldepartementets (KMD) Delmål 1.2 for Kapittel 550, post 64 Inkluderende og 
vekstkraftige lokalsamfunn og særlig medvirke til innsatsområde 3 om styrke 
kommunenes evne til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre 
utviklingstiltak  
 
Midlene retter seg mot kommuner i samarbeid og regionråd som ønsker å 
videreutvikle samarbeid med basis i regionale strategiske næringsplaner og andre 
regionale plattformer for samarbeid.  Arbeidet vil også være en videreutvikling og 
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oppfølging av byregionarbeidet (ByR) og Nord-Troms satsing. Det er her gjort et 
grundig forarbeid som fylkeskommunen mener er viktig å følge opp videre for å 
videreutvikle vekstkraftige regioner. Troms fylkeskommune vil invitere til møte med 
potensielle søkere. Søknadsfrist er 31.9.2018. 
 
«Målsetting: 
Satsingen skal videreutvikle og følge opp samarbeid i byregionene og Nord-Troms 
satsing, med sikte på å utvikle varige samarbeidsmodeller for næringsutvikling.»  
 
Oppsummering: 

Under de to foregående punkt vedrørende «statusoppdatering» og «vurdering av 
videre arbeid» er det listet opp ulike satsinger som er i oppstartsfasen eller som er 
igangsatt men kan tas videre/gis et løft/ny retning (for eksempel å skrive inn Nord-
Troms Studiesenter i Campus Nord-Troms).  
 
Disse kan nedfelles i en felles strategisk plan for Nord-Troms for 2018-2019. 
Troms fylkeskommune har gitt et økonomisk mulighetsrom gjennom overnevnte 
utlysning for oppfølging av en plan for Nord-Troms.  
 
Saken legges fram til drøfting for regionrådet uten innstilling. Forslag til punkt som 
bør drøftes; 
 Er det aktuelt å utforme en felles strategisk plan med handlingsdel for Nord-

Troms 2018-2019? 
 Hvilke elementer/satsinger skal i så fall inngå i planen? 
 Hvordan skal arbeidet organiseres? 
 Hvordan skal arbeidet finansieres? 

 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd vedtar at følgende satsinger skal inngå en strategi- 
og handlingsplan for 2018-2019. Disse satsingene søkes delfinansiert av 
Troms fylkeskommune gjennom ordningen «strategisk næringsrettet 
kommunesamarbeid»: 

 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 
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2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), 
bærekraftig reiseliv og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 
2018-2019 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
Sak 33/18  Uttalelse vedrørende undervisningsfartøy 
 
Forslag til uttalelse: 
Regionrådet fikk 07.05.18 omvisning på Nord-Troms vgs. skolested Skjervøy hvor 
skolen orienterte om planer for nytt undervisningsfartøy, samt Blått 
Kompetansesenter Nord sine planer for å etablere «rømningssenter» på Skjervøy.  
 
Regionrådet mener prosjektene må ses i sammenheng og at dette er en viktig sak 
for regionen, og som har stor betydning for kompetanseheving og utviklingen både 
for skolen og for næringen. Regionrådet mener planene er godt forankret i 
fylkeskommunens havbruksstrategi som ble vedtatt i fylkestinget 11.juni 2013 
(13/160-3), hvor bla følgende tiltak er nevnt i kapitel 3.3:  
 
Mål 
Havbruksutdanning på videregående- og fagskolenivå skal ha høy faglig kvalitet og 
være et attraktivt utdanningsvalg i fylket. 
Strategier 

- Bedre samarbeid mellom videregående skole og næringen. 
- Økt fokus på rekruttering av elever til de fag som næringen har behov for. 
- Satsing på visnings og undervisningskonsesjoner som verktøy for 

rekruttering og faglig utvikling av videregående utdanning i fylket. 
Tiltak 

- Styrke fagtilbudet for akvakultur ved fylkets videregående skoler, også i 
tilknytning til behovet for voksenopplæring. 

- Utvikle samarbeidsmodeller mellom skole og næring som medfører økt 
fagutdannelse til lakseslakteriene. 

- Identifisere næringens fag- og kompetansebehov i tilknytning til fremtidig 
utdanningsbehov i Troms, og møte næringens behov gjennom fleksibilitet i 
opplæringen. 

- Søke om utvidelse av undervisningstillatelsen knyttet til Nord-Troms 
videregående skole. 
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Regionrådet ber også fylkeskommunen fremskynde siste kulepunkt i vedtatte 
havbruksstrategi om utvidelse av undervisningstillatelsen, siden dette er en viktig 
inntektskilde for å realisere disse og fremtidig prosjekter både for regionen og 
resten av fylket. Regionrådet har fokus på miljørettede tiltak, og er kjent med 
stortingets behandling om Klimastrategi hvor det ble gjort vedtak 3.mai 2018. 
 
Regionrådet støtter prosjektene med nytt undervisningsfartøy og etablering av 
«rømningssenter». Regionrådet anmoder fylkeskommunen å igangsette prosessen 
med å anskaffe et moderne opplæringsfartøy med fokus på grønn teknologi. 
 
Vedtak: forslag til uttalelse enst. vedtatt. Uttalelsen sendes Troms fylkeskommune 
ved utdanningsetaten, Troms fylkesting, Tromsbenken og media. 
 
 
Sak 34/18  Uttalelse vedrørende Distrikt medisinsk senter (DMS) i Nord-Troms 
 
Forslag til uttalelse: 
Igjen opplever befolkingen i Nord-Troms usikkerhet rundt vårt tilbud om 
spesialisthelsetjenester. Først kommer styrevedtaket om kutt i sykestuesenger til 
regionen. Så legges det opp et forslag overfor styret i UNN HF om og dreie driften av 
områdegeriatrisk tjeneste (OGT) ved DMS Nord-Troms fra døgn til dag. Dette 
vanskeliggjør drift av andre tjenester ved DMS Nord-Troms som f.eks 
fødestuetilbudet. OGT er ryggraden i DMS Nord-Troms og et bortfall av denne 
tjenesten vil true hele driften ved DMS. 
 
Nord-Troms Regionråd viser til stortingsvedtak i 2015 der en ber regjeringen sikre 
at befolkningen i Nord-Troms, i kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og 
Kvænangen, får likeverdige spesialisthelsetjenester, og at det blir lagt til rette for 
helsetjenester utenfor sykehus i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene. Stortinget ber regjeringen i nasjonal helse- og sykehusplan beskrive 
former for og utvikling i samhandling mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten om spesialisthelsetjenestetilbud. 
 
Nord-Troms regionråd krever at UNN HF tar hensyn til stortingsvedtaket i 2015 og 
sikrer videre døgnkontinuerlig drift av spesialisthelsetjenester for befolkningen ved 
distrikt medisinsk senter Nord-Troms. 
 

106



 

16 

Vedtak: forslag til uttalelse enst. vedtatt. Uttalelsen sendes UNN; Helse Nord, Helse-
og omsorgsdepartementet, Tromsbenken og media. 
 
 
Sak 35/18  Uttalelse vedrørende beredskapen i luftambulansetjenesten 
 
Forslag til uttalelse fremmet i møte: 
Nord-Troms Regionråd er bekymret for beredskapen i ambulansetjenesten i Nord-
Norge, hvor dagens situasjon er uholdbar. Dette særlig med tanke på avstander og 
alternative transportløsninger. 
 
Nord-Troms Regionråd ber regjeringen ved Helseministeren om å rydde opp i 
situasjonen snarest. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 36/18  Uttalelse vedrørende Nordkjosbotn videregående skole 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Ordfører i Storfjord utarbeider forslag til uttalelse som sendes regionrådet til 
godkjenning før den oversendes fylkeskommunen. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Akuttberedskap barnevern 

- Runde vedrørende status i den enkelte kommune pr i dag 
- Aktuelt med samarbeid mellom flere kommuner vedørende akuttberedskapen 

Visit Lyngenfjord som bærekraftig reisemål 
 Sertifisering som bærekraftig reisemål 
 Markering i Oslo 7. juni 2018 
 Ordfører i Lyngen og Storfjord representerer regionrådet 
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Møtet hevet kl 1500 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
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Om Nordreisa menighet 

Lokal visjon: En kirke som har forankring, engasjement og ressurser til a  

møte fremtidens utfordringer. 

 

Nordreisa menighet er en av seks menigheter som tilhører Nord-Troms prosti, i Nord-

Ha logaland bispedømme. Menigheten ledes av Nordreisa menighetsra d, som ivaretar ba de 

fellesra dets og menighetsra dets oppgaver. Menighetsra det har seks valgte medlemmer og 

til sammen 8 vararepresentanter, i tillegg til at soknepresten er fast medlem av ra det. Na r 

ra det opptrer som kirkelig fellesra d tiltrer ogsa  kommunens valgte representant; ordfører 

Øyvind Evanger.  

 

Pa  vegne av soknet har Nordreisa kirkelige fellesra d ansvaret for drift og vedlikehold av 

Nordreisa kirke, Rotsund kapell og Oksfjord og Straumfjord kapell, alle disse med 

tilhørende kirkega rder. Kirkelig fellesra d har videre arbeidsgiveransvaret for kirkestaben 

og forvalter soknets økonomi. 

 

I nært samarbeid med prestetjenesten har menighetsra det ansvar for a  legge til rette for 

gudstjenesteliv og kirkelige handlinger. Menighetsra det har ogsa  ansvar for 

trosopplæring, kirkemusikk og diakonalt arbeid. 

 

Nordreisa menighet har seks ansatte i kirkestaben; kirkeverge, kantor, to kombinerte 

kirketjener/kirkega rdsarbeiderstillinger, sekretær og trosopplærer. Til sammen utgjør 

dette 5,1 a rsverk. Bispedømmera det har tre stillinger ved kontoret; prost, prostiprest og 

soknepresten i Nordreisa.  
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Menighetsra dets sammensetning: 

 

 

Leder:     Olaf Hunsdal 

Nestleder:    Eli-May Grønlund 

Medlemmer:    Ånne Grethe Eng 

     Roy Henry Hansen 

     Oddbjørn Johansen (fratra dt va r 2017) 

     Tor-Årne Isaksen (tiltra dt va r 2017) 

     Tore Elvestad 

Varamedlemmer (felleslista): Tor-Årne Isaksen (fast fra va r 2017) 

     Randi Viken Nilsen 

     Miriam Bakkehaug Karlsen 

     Verna Lise Viken 

     Svein Holger Vangen 

Varamedlemmer (Kirken for alle): Marit Rundhaug 

     Elin Kaasen 

     Mona Lene Solvang 

     Åyantu T. Åbaya (fratra dt, flyttet) 

     Hilde Ska r Bjørklund 

 

 

I tillegg har Hans Erik Schjøth og Ragnar Åase møtt som fungerende sokneprest(er). 

Ordfører Øyvind Evanger med vara Olaug Bergset har møtt som kommunens representant 

i fellesra dsmøtene. 
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Årbeidsutvalget:   Olaf Hunsdal (personlig vara Ånne Grethe Eng) 

     Eli-May Grønlund (personlig vara Oddbjørn Johansen) 

     Sokneprest 

 

 

Ådministrasjonsutvalget:  Olaf Hunsdal 

     Eli-May Grønlund 

     Ånne Grethe Eng 

Varamedlemmer:   Oddbjørn Johansen 

     Tore Elvestad  

  

 

Forhandlingsutvalget:  Olaf Hunsdal 

     Eli-May Grønlund 

     Kirkevergen 

Varamedlemmer:   Tore Elvestad 

     Marit Rundhaug 

 

 

Menighetsra det hadde i 2017 sju møter og behandlet 39 saker. I forbindelse med tilsetting 

av ny kirkeverge har administrasjonsutvalget hatt ett møte. 
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Menighetsra dets arbeid 

 

Kirkebyggene 

I Nordreisa kirke er det i 2017 gjort betydelige investeringer for a  redusere kostnadene 

til oppvarming av bygget. Halvparten av de gamle rørovnene er byttet ut med nye ovner, 

og det er installert et varmestyringsanlegg som overva ker innetemperaturen. Systemet 

sikrer at temperaturen ikke blir sa  lav at bygg og inventar tar skade, og gir samtidig 

mulighet til hurtig oppvarming for de tidspunktene kirka skal være i bruk. Systemet er 

fortsatt i en innkjøringsfase, men det forventes betydelige innsparinger pa  

oppvarmingskostnader na r man kommer over i en ordinær driftsfase. 

Over flere a r har menighetsra det hatt et engasjement for a  fa  til universell utforming av 

kirkebygget. Det jobbes med a  fjerne noen av tverrbenkene framme i kirkerommet og 

dermed a pne opp for en heisløsning opp til koret. Dette arbeidet vil fortsette utover i 

2018. I 2018 vil det ogsa  bli montert automatisk ringeanlegg i Nordreisa kirke. 

I 2017 kunne Rotsund kapell feire sitt 85-a rsjubileum. Jubileet ble markert med 

familiegudstjeneste 24. september. Samme dag ble det nye, automatiske ringeanlegget i 

kapellet innviet, et ringeanlegg i sin helhet finansiert av gaver fra bygdefolket. Til jubileet 

var det kjøpt inn ny løper, ogsa  denne finansiert lokalt av kapellforeningen. 

Takknemligheten er stor over disse lokale ildsjelene som bidrar i stort og sma tt ba de til 

opprusting og vedlikehold av kapell og kirkega rd, og ved a  tilby kirkekaffe pa  nær alle 

gudstjenester i kapellet. 

Rotsund kapellforening har ogsa  over flere a r samlet inn midler til innkjøp av nytt orgel til 

kapellet. Fortsatt mangler det en del pa  fullfinansiering av dette, men menighetsra det 

ha per a  kunne gjøre en investeringsbeslutning i løpet av 2018. 

Oksfjord og Straumfjord kapell har de seinere a rene gjennomga tt en nær total 

rehabilitering i regi av Oksfjord kapellforening. Oppussingen av selve kirkerommet ble i 

2017 kronet med nye, flotte stoler til erstatning for de gamle rørstolene.  
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Kapellet har i 2017 ogsa  blitt bedre tilrettelagt for funksjonshemmede, med 

toalettfasiliteter med universell utforming. Ogsa  dette arbeidet har i sin helhet blitt 

finansiert og gjennomført av kapellforeningen. 

Samlet sett har velvillige soknemedlemmer bidratt med om lag 225.000,- i rene 

pengegaver i 2017, i tillegg til utallige dugnadstimer knyttet til ba de bygninger, 

gravlunder, trosopplæring og diakonalt arbeid. Uten denne fantastiske innsatsen ville 

soknets virksomhet knapt ga tt rundt. 

 

Gravlundene 

Årbeidet med a  opparbeide ny gravlund pa  Rovdas ledes av Nordreisa kommune i nært 

samarbeid med soknet. Fellesra det har blitt holdt orientert om planskisser og framdrift, 

og har gitt sine innspill gjennom ra dslederen og kirkevergen. 

Soknet legger store ressurser inn pa  a  holde gravlundene velstelte gjennom 

sommerhalva ret. I tillegg til den faste bemanningen lyses det a rlig ut sommerjobber i 

perioden juni-august for a  rekke over mest mulig av grøntarealene. Formelt hviler 

ansvaret for a  holde arealet rundt den enkelte gravstøtte pent pa  den enkelte fester. Sa  

langt man rekker, strekker likevel de ansatte seg langt for a  klippe kanter ogsa  der. 

I 2016 ble det kjøpt inn materialer til a  sette opp nytt gjerde rundt gravlunden i Oksfjord. 

Årbeidet ga r jevnt og trutt framover, og i løpet av 2017 ble det satt opp om lag 35 meter. 

Materialene males ferdig før de settes opp, og i løpet av vinteren 2017/2018 forventes det 

at resterende materialer blir ferdig malt. Hvor fort gjerdet kan settes opp beror pa  hvilken 

ledig kapasitet kirkega rdsarbeiderne har. 
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Ofringer 

I 2017 bidro menigheten med kr 141.082,- i takkoffer, hvorav kr 79.666,- til eksterne 

forma l.  

 

 

 

 

Offerforma l bestemmes a rlig av menighetsra det, og i 2017 gikk takkofrene til 

Samemisjonen, Bibelselskapet, Kirkens Nødhjelp, Åmathea, Fjellheim Bibelskole, 

Sjømannskirken, Bergmo bedehus, Norsk Gideon, Care Norge, KFUK/KFUM, 

Stefanusalliansen, Kirkens Bymisjon og Redd Barna. Det er ogsa  tatt opp ofringer til 

menighetens misjonsprosjekt i Okhaldunga, Nepal, hvor menigheten er med a  støtte opp 

under det lokale sykehuset. I 2017 ble det ofret kr 12.617,40 til dette prosjektet. 

Menighetens takkoffer til interne forma l har blant annet vært Blomsterfondet, nytt 

ringeanlegg, nytt orgel til Rotsund kapell og til menighetens arbeid med trosopplæring og 

diakoni. 
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Diakonalt arbeid 

Med prosjektfinansiering fra Nord-Ha logaland bispedømme ble det i 2016 og fram til 

sommeren 2017 arrangert ma nedlig «Generasjonskafe» pa  Kirkebakken. Med bakgrunn i 

relativt lave besøkstall ble tiltaket avsluttet i sin daværende form. I november ble kafeen 

organisert og markedsført av Kirkebakken barnehage, med prest og kantor som 

medvirkende. Dette arrangementet trakk et høyt antall besøkende, og kan dermed synes 

som en bedre ma te a  organisere tiltaket pa . 

Torsdagsklubben – en møteplass for mennesker med funksjonsnedsettelser – har hatt 

ma nedlige samlinger gjennom va ren og høsten. Innholdet i klubbsamlingene har vært 

enkle formingsaktiviteter, andakt og felles ma ltid. Kostnadene til tiltaket dekkes av 

takkoffermidler. 

Kirkeforeningen er primært et møtested for godt voksne, og samles ma nedlig. Foreningen 

samles til andakt, felles ma ltid og a resalg, og teller normalt mellom 20 og 30 deltakere. 

Overskuddet fra a resalget ga r inn i Blomsterfondet, men brukes ogsa  til a  kjøpe inn utstyr 

til kirken. Gjennom a rene har foreningen bidratt blant annet med midler til 

lyd/bildeoverføring av gudstjenestene til sykehjemmene, benker til kirkega rden pa  

Storslett og til reparasjon av messehagelen fra 1928. 

Kommunikasjon 

Gudstjenestene i soknet annonseres ukentlig i felles prostiannonser i Framtid i Nord. Den 

bredere kommunikasjonen fra soknet ga r gjennom menighetsbladet, hjemmesida 

(www.nordreisasokn.no) og Facebook. 

Pa  hjemmesida skal publikum kunne finne generell 

informasjon om soknet og dets virksomhet. I tillegg 

til kontaktinformasjon finner man digitale versjoner 

av sakspapirer til menighetsra det, digitalt 

menighetsblad, og noen av nyhetsartiklene. 

Pa  hjemmesida ligger det ogsa  en løpende kalender 

for soknet. Her publiseres ba de gudstjenester, 

salmekvelder og andre hendelser som er a pne for 

publikum. 
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Menighetsbladet kom ut med to utgaver i 2017, sommer og 

vinter. Bladet fulldistribueres gjennom Posten, og er dermed en 

effektiv kommunikasjonskanal som na r ut til alle innbyggerne i 

kommunen. Formatet passer det mer plasskrevende og varige 

innholdet, og brukes til aktuelle saker, 

gudstjenestelister og oversikter over slekters gang. 

Kantor Peter Vang har layout og redigerer bladet, mens 

kirkevergen er redaktør. Bladet er selvfinansierende, 

gjennom mange frivillige abonnenter og gjennom 

annonseinntekter fra det lokale næringslivet. 

 

 

 

Pa  va r facebook-side legger vi ut fortløpende pa minnelser om kommende arrangementer 

samt korte nyhetsglimt fra det lokale kirkelivet. Interessen for va r side er stigende; fra 541 

følgere i januar 2017 til 632 følgere ved a rets slutt. Promotering av stillingsutlysning via 

facebook har ogsa  vist seg effektivt. Facebook er en svært effektiv informasjonskanal for 

deler av befolkningen, samtidig som vi alltid ma  være bevisst at vi ikke kan na  alle der. En 

bredde i informasjonstiltak er helt nødvendig for a  na  sa  mange som mulig. 

 

Trosopplæring 

Trosopplæringomra det har ga tt etter planene i va rsemesteret. Høsten har imidlertid vært 

preget av sykefravær, og kun et minimum av tiltak har blitt gjennomført. 

I trosopplæringsplanen for soknet ligger følgende tiltak: 

Dåp med dåpssamtale og dåpshilsen 

Ma let med tiltaket er a  gi rom for a  reflektere over da pshandlingen, motivere til 
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trosopplæring i hjemmet og gi 

informasjon om menighetens 

trosopplæring. 38 barn ble døpt 

i soknet i 2017. 

Kirkestatistikken er noe 

misvisende, i og med at vi a rlig 

utfører da pshandlinger pa  barn 

bosatt annet steds i landet. 

Korrigerer man for dette ligger 

vi pa  en oppslutning rundt 

da pen pa  godt over 80 % av alle 

fødte i soknet.  

 

 

Babysang 

Ma let med tiltaket er a  gi kjennskap til kristne barnesanger og bønner, og motivere til a  

bruke dem i hjemmet. Samtidig er dette en nettverksbyggende arena. Tiltaket ble delvis 

gjennomført i 2017, med til sammen 12 barn. 

Høsttakkefest 

Ma let med tiltaket er a  vise takknemlighet for grøden vi ved Guds hjelp kan høste av jorda, 

og a  reflektere over rettferdig fordeling av ressursene. Høsttakkefesten(e) ble markert i 

Oksfjord, Rotsund og Nordreisa i oktober med til sammen 42 barn involvert. 

Søndagsskolen i Oksfjord 

Søndagsskolen har ma nedlige samlinger i Oksfjord og Straumfjord kapell. Gjennom Sprell 

Levende og annet materiell fra søndagsskolen lærer barna om Jesus, Guds rike og de 

sentrale bibelfortellingene. I 2017 ble det holdt 9 samlinger med til sammen 14 barn 

involvert. 

4-årsbok 

Ma let med tiltaket er at barn og foresatte skal kjenne tilhørighet til kirken og menigheten. 

Gjennom tekster og salmevalg i gudstjenesten skal det settes fokus pa  Jesus som barnas 

venn. I 2017 fikk 13 barn sin 4-a rsbok. 
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Dåpsskole 

I dette tiltaket skal seksa ringene tilbys tre samlinger etter skoletid hvor de lærer om 

da pen, hører bibelfortellinger og fa r undre seg over disse. Tiltaket ender med utdeling av 

6-a rsbok. I 2017 ble det ikke arrangert slike samlinger, men 12 seksa ringer fikk sin bok. 

Hverdagsklubb (6-9 år) 

I 2017 ble Hverdagsklubben gjennomført i samarbeid med Stjernekoret og med innleide 

medhjelpere. Julemusikalen Gabrielle ble øvd inn gjennom høsten, med framføring like før 

jul og bidrag under julaftensgudstjenesten. 38 barn var innom pa  en eller flere samlinger. 

Hverdagsklubb (10-13 år) 

Tiltaket finansieres av særskilte prosjektmidler til bispedømmet over en trea rsperiode, og 

skal gjøre barna kjent med de særskilte kulturelle og religiøse røttene i soknet. I 2017 har 

gruppa blant annet vært pa  fugletitting pa  Kvennes, pa  helgetur pa  Biltohytta og deltatt pa  

kvensk gudstjeneste pa  Bergmo bedehus. Tilbudet favner 13 barn. 

Lys våken 

Tiltaket holdes normalt senhøstes, men ble i 2017 holdt i januar med 15 deltakere. 

Gjennom tiltaket skal 11-a ringene bevisstgjøres – være lys va ken – overfor seg selv, Gud og 

andre. Kirkebakken er treffsted, og tiltaket avsluttes med deltakelse pa  gudstjeneste.  

Salmekveld for ungdom 

Forma let med tiltaket er a  samle ungdom for a  oppleve seg selv som en del av et større 

fellesskap og gjennom salmesang formidle tro og tradisjon. I 2017 ble det arrangert en 

salmekveld for ungdom i forbindelse med juleferien, og tiltaket samlet ca 100 

ungdommer. 

Konfirmasjon 

Ogsa  konfirmasjonsundervisningen er en del av menighetens trosopplæring. Gjennom 

gudstjenestedeltakelse, klassisk undervisning, ungdomsforum og leir utfordres ungdom til 

a  bevisstgjøres rundt trosspørsma l, og fa r oppleve det kristne fellesskapet.  
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Oppslutningen rundt 

konfirmasjonen er svært høy. 

I 2017 ble 55 ungdommer 

konfirmert. Ma lt mot totalt 

antall 15-a ringer i soknet 

utgjorde det 89 %. Korrigerer 

vi mot hvem som faktisk 

tilhører Den norske kirke – 

medlemmer og tilhørige – var 

oppslutningen pa  hele 98 %. 

 

 

 

 

Tiltakene Småbarnssang, Duplotreff med Barabbas, Utdeling av barnebibel og 

Ledertrening er ikke blitt gjennomført i 2017. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016 2017

Konfirmanter

15-åringer totalt Antall konfirmanter

121



ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 

Side 12 

Prestetjeneste og kirkestatistikk 

Over de seinere a rene har bemanningen pa  prestetjenesten blitt stadig mer utfordrende. 

Soknepreststillingen har sta tt ubemannet siden va ren 2016, og dennes funksjoner har 

blitt dekket av prost Hans Erik Schjøth og prostiprest Hans Olav Westen. Westen tra dte 

inn i pensjonistenes rekker 1. september 2017, mens Schjøth gikk ut i permisjon fra 

midten av oktober. Siden den tid har funksjonene blitt ivaretatt av vikarer. Torbjørn Fink 

har vikariert fra 1. september og til dags dato, mens Ragnar Åase vikarierte fra 1. 

november og ut a ret. I tillegg til a  dekke Nordreisa har disse hatt ansvar ogsa  for Ka fjord 

sokn, hvor soknepreststillingen har vært holdt vakant de siste a rene. 

 

Situasjonen medfører 

aktivitetsnedgang. Fra a  holde 163 

a rlige gudstjenester i 2013 og 2014 

falt tallet til 95 gudstjenester i 2017, 

31 færre (25 %) enn i 2016. 

Nedgangen i antall 

gudstjenestedeltakere var enda 

større, fra 9467 i 2016 til 6719 i 

2017 (-30 %). 

 

 

 

Prest og kantor holder ma nedlig 

gudstjenester med nattverd pa  

Sonjatun sykehjem, Bo og kultur og 

Omsorgssenteret. Disse 

gudstjenestene er et viktig bidrag for 

a  ivareta eldre og pleietrengendes 

a ndelige behov, og søkes skjermet fra 

kutt sa  langt ra d er. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016 2017

Antall gudstjenester totalt

26

27

28

29

30

31

32

2013 2014 2015 2016 2017

Andakter på institusjon

122



ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 

Side 13 

Med dette som bakgrunn er 

det svært gledelig a  se at 

antallet nattverdsgjester 

fortsetter a  stige, og na dde i 

2017 et niva  pa  1471 gjester 

fordelt pa  62 gudstjenester 

med nattverd. Dette gir et 

gjennomsnitt pa  24 

nattverdsgjester per 

gudstjeneste, mot 19 gjester 

per gudstjeneste i 2016. 

 

 

Den norske kirke sta r sterkt i 

Nordreisa. I 2016 falt 

medlemsandelen for første 

gang under 90 %, og er i 2017 

pa  88 %. Pa  landsbasis er 

tilsvarende tall 70,5 %. 

20 meldte seg ut, og 5 inn i 

løpet av a ret.  

 

 

 

I 2017 ble det for øvrig holdt 9 kirkelige vigsler og 47 kirkelige gravferder i Nordreisa 

sokn. 
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Regnskap 

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 

Nordreisa kirkelige fellesra ds regnskap er ført av Nordreisa kommune som en del av 

tjenesteytingsavtalen. I tra d med Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige 

fellesra d og menighetsra d i Den norske kirke § 1-3 føres regnskapet etter samme 

prinsipper som de kommunale regnskapene. 

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet. 

Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner na r utgifter er refundert, men at 

refusjonen bokfører som inntekt. Dette gjøres for at alle aktiviteter i kommunen skal 

fremkomme i regnskapet med korrekte beløp. 

Ånordningsprinsippet betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av a ret som vedrører 

kommunens virksomhet fremga r av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Ålle 

kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i a ret er sa ledes tatt med i 

a rsregnskapet. 

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Ånleggsmidler 

er vurdert til anskaffelseskost. Ånleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er 

avskrevet med like store a rlige beløp over anleggsmiddelets levetid.  

 

Økonomiske rammer 

Etter Kirkeloven § 15 har kommunen ansvar for a  gi soknet økonomisk grunnlag for a  

holde de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at 

arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredstillende og at menighetsra d og 

fellesra d har tilstrekkelig administrative hjelp. § 15 spesifiserer videre hvilke konkrete 

kostnader som skal dekkes av kommunal bevilgning, eventuelt gjennom kommunal 

tjenesteyting. 

Kommunens tilskudd til ordinær drift var i 2017 pa  kr 4.063.000,- mot kr 4.051.417 i 

2016. Verdien av kommunal tjenesteytingsavtale ble fastsatt til kr 215.805,-.   
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ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 

Side 15 

I a rene 2014-2016 økte 

bevilgningene til soknet 

godt utover lønns- og 

prisvekst. Å rsaken til 

økningene var konkret 

begrunnet i behov for 

nytt driftsmateriell til 

gravlundene, dekning av 

husleiekostnader etter 

utflytting fra 

kommunehuset og 

la neopptak til store reparasjoner pa  Nordreisa kirke. Økningen fra 2016 til 2017 

innebærer kun regulering knyttet til lønnskostnader. Manglende regulering av økte 

kostnader til varer og tjenester innebærer en netto nedgang i driftstilskuddet. 

Tjenesteytingsavtalen omhandler tjenester som IKT-infrastruktur, lønn og regnskapsførsel 

samt brøyting ved Nordreisa kirke og Oksfjord kirkega rd. Åvtalen er ikke revidert etter 

endring i innhold og omfang av ytelser siste tia r, og ma  antas a  være misvisende. 

 

Årets resultatregnskap 

Å rsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk pa  drift pa  kr 

271.828,63, og et regnskapsmessig resultat pa  investering i balanse. Med dette resultatet 

er tidligere a rs merforbruk i sin helhet nedbetalt, og soknet kan glede seg over ogsa  a  ha 

en liten reserve til dekning mot uforutsette hendelser. 

Med unntak av et marginalt merforbruk pa  ansvar 541 Menighetsra dets arbeid har alle 

ansvar et mindreforbruk sammenliknet med revidert budsjett. Størst samlet avvik er det 

pa  lønnspostene, med et mindreforbruk pa  kr 313.342,-. Totaloversikten viser et 

mindreforbruk pa  alle lønnsposter, men aller størst pa  pensjon med om lag kr 176.500,-. 

Å rsaken til dette avviket er at det har vært satt opp et for høyt trekk til arbeidsgivers 

andel av pensjonsinnskuddet. For 2018 er dette trekket justert ned. 

Mindreforbruk pa  fastlønn er samlet sett pa  om lag kr 100.000,-.  
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Side 16 

Åntall a rsverk lønnet av fellesra det 

har vært uendret i perioden, og 

økningen fram til og med 2016 er 

knyttet til ordinær lønnsutvikling. I 

2017 ble stillingen som kirkeverge 

holdt delvis vakant over deler av 

a ret, noe som bidro til a  trekke de 

samlede kostnadene til lønnsposter 

betydelig ned. 

De seinere a rene er det gjort 

betydelige reparasjons- og 

vedlikeholdtiltak pa  kirkebyggene. 

En del tiltak er finansiert gjennom 

gaver, men brorparten er 

la nefinansiert. Dette gjenspeiles i 

utviklingen i kapitalkostnader. Det 

er for øvrig verdt a  merke seg at 

summen av lønns- og 

kapitalkostnader spiser opp en stadig større del av den samlede bevilgningen fra 

kommunen. 

I regnskapsa ret 2016 ble lønnskostnadene noe feilpostert mellom kirkedrift og 

gravlundsdrift. Dette er a rsaken 

til det tilsynelatende store fallet 

i kostnader til kirke og 

tilsvarende store økning i 

kostnader til gravlundsdrift 

dette a ret, og korrigering for 

2017. 

I det helhetlige bildet er det 

likevel en stadig, jevn nedgang i 

kostnader til kirke og økning i 

kostnader til gravlundsdrift. 

Å rsaken er at antall graver pa  
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Side 17 

gravlundene øker for hvert a r som ga r, og arbeidet med vedlikehold tar stadig mer tid. 

Innenfor stramme samlede rammer ma  en økende andel av rammene disponeres til dette 

forma let, med den konsekvens at rammen for drift og vedlikehold av kirkebygg blir 

tilsvarende redusert. 

De siste a rene er det 

som tidligere nevnt 

gjort store 

investeringer i 

kirkebyggene. I 2017 

er de største 

investeringspostene 

nytt ringeanlegg i 

Rotsund kapell og 

varmestyringsanlegg 

i Nordreisa kirke. 

 

Den positive 

utviklingen i soknets 

økonomi gjenspeiles i 

balansen. 

Investeringene gir 

økning i samlede 

eiendeler, men vel sa  

viktig: Det er en 

bedring i forholdet 

mellom gjeld og 

egenkapital. 

Soknet har med a rets 

resultat gjort seg ferdig 

med nedbetaling av 

tidligere a rs merforbruk. Selv om rammene ogsa  framover antas a  være svært stramme gir 

det soknet noe større handlingsrom.  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2013 2014 2015 2016 2017

Investeringer i anleggsmidler

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2013 2014 2015 2016 2017

Balansen

Eiendeler Egenkapital Gjeld

127



Fra: Pål Eriksen (pve@kvenkultur.no)
Sendt: 22.05.2018 15.43.29
Til: postmottak@kmd.dep.no; postmottak@tromsfylke.no; Nordreisa Kommune; Post Storfjord;
post@lyngen.kommune.no; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Kvænangen
Kopi: Vivian Grønlund; Doris Gressmyr; Bente Nordhagen; bhw@k-sek.no

Emne: Årsrapportering – Halti kvenkultursenter IKS
Vedlegg: Årsrapport 2017.pdf;Signert årsrapport 2017.pdf;Signert årsregnskap 2017.pdf;Revisjonsberetning
2017.pdf;PROTOKOLL 220518.pdf
 
 
ÅRSRAPPORTERING – HALTI KVENKULTURSENTER IKS (Org. nr. 994 649 094)
Vedlagt ligger årsrapport (med lenker) og signert årsrapport for 2017, samt signert årsregnskap med tilhørende
revisjonsberetning.
Rapportene er behandlet og godkjent i representantskapsmøte av 22.05.18, se vedlagt protokoll.
 
 
Kopi til info:
Vivian Grønlund, Reisa regnskap
Doris Gressmyr, KomRev Nord
Bente Nordhagen, Troms fylkeskommune
K‐sekretariatet
 
 
Tervheisin
Vennlig hilsen
 
Pål Vegard Eriksen
sentterin johtaaja – daglig leder
Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter IKS
www.kvenkultur.no | +47 775 88 280
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Kyläpeli – Landsbyspel – tidenes første kvenspel som gikk av stabelen i Nordreisa 22.-23 september 2017. Foto: Lill-Vivian 

Hansen/Ruijan Kaiku  

ÅRSRAPPORT 2017 
HALTI KVENKULTURSENTER IKS – HALTIIN KVÄÄNISENTTERI 

PÅL VEGARD ERIKSEN 
HALTI KVENKULTURSENTER IKS 

Hovedveien 2, 9151 Storslett  

      

129



 
 
 

 1 

 

Innholdsfortegnelse 

 

Innholdsfortegnelse .................................................................................................................................1 

Om Halti kvenkultursenter IKS ................................................................................................................2 

Ansatte / Administrasjon ......................................................................................................................2 

Styret ....................................................................................................................................................2 

Representantskapet .............................................................................................................................3 

Regnskap og revisjon ............................................................................................................................4 

Halti SA .................................................................................................................................................4 

Aktivitetsåret 2017 ..................................................................................................................................4 

Faste tiltak ............................................................................................................................................4 

Prosjekter .................................................................................................................................................7 

Kyläpeli – Landsbyspel ..........................................................................................................................7 

Dokumentasjonsarbeid og Kvensk barnelitteratur ..............................................................................9 

Utstilling om Idar Kristiansen ............................................................................................................ 10 

Nasjonalt kventeater ......................................................................................................................... 11 

Andre tiltak ........................................................................................................................................... 12 

Kvenskundervisning ........................................................................................................................... 12 

Andre prosjekter / aktiviteter............................................................................................................ 12 

Mediesaker ........................................................................................................................................... 13 

Økonomi ................................................................................................................................................ 14 

Utfordringer ........................................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130



 
 
 

 2 

Halti kvenkultursenter IKS (org.nr 994 649 094) ble stiftet som et interkommunalt selskap i 2010, og 

eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa (vertskommune) og Kvænangen, 

samt Troms fylkeskommune. Kvenkultursenteret arbeider primært etter formålene i selskapsavtalen, 

som sier at senteret skal 

• bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket 

• arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

• synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

• bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

• arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i 

kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms 

Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune, og har f.o.m 2015 vært mottaker av driftstilskudd 

over statsbudsjettet.  

 

Ansatte / Administrasjon 

Halti kvenkultursenter har i 2017 hatt to faste ansatte fordelt på 1,5 årsverk. Pål Vegard Eriksen har 

vært tilsatt i 100 %-stilling og Tove Raappana Reibo i 50 %-stilling som språkarbeider. Eriksen ble 

tilsatt høsten 2014, Reibo har vært ansatt siden 2011. 

Senteret har også hatt to personer på hospitering og arbeidsutprøving via henholdsvis Nordtro AS og 

Nav. 

Kvenkultursenteret har tre kontorer på Halti, og har altså dobbelt så stor kontorkapasitet som man 

p.t. har ressurser til å fylle med egen arbeidskraft. 

 

Styret 

Styret i Halti kvenkultursenter velges av representantskapet. I 2017 har styret formelt avholdt tre 

styremøter og behandlet 17 saker. 

På representantskapsmøte av 27. oktober ble det foretatt endringer i styret. Leif Bjørnar Seppola og 

og hans personlige vara Anne-Gerd Jonassen ble gjenvalgt. Johnny Mikkelsen kom inn for Lise 

Jakobsen, og sistnevnte tok over som varamedlem istedenfor Tore Elvestad. Inntil dette bestod styret 

av følgende medlemmer: 

Nr. Rolle Navn Valgperiode 

01 Styreleder Ann-Kristin Thorheim 2016-2018 

02 Nestleder Leif Bjørnar Seppola 2015-2017 

03 Styremedlem Jarle Myrhaug 2016-2018 

Om Halti kvenkultursenter IKS 
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04 Styremedlem Lise Jakobsen 2015-2017 

05 Styremedlem Kai Petter Johansen 2016-2018 

06 Personlig vara (01) Stein Åge Midttun 2016-2018 

07 Personlig vara (02) Anne-Gerd Jonassen 2015-2017 

08 Personlig vara (03) Ingunn Karlsen 2016-2018 

09 Personlig vara (04) Tore Elvestad 2015-2017 

10 Personlig vara (05) Bente Haugsnes 2016-2018 

 

Representantskapet 

Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen, 

Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 1 representant til 

representantskapet. Medlemmene velges for fire år og valgene følger kommunevalgperioden. 

Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører. 

Representantskapet har i 2017 hatt to ordinære møter og ett ekstraordinært representantskapsmøte 

som også involverte ordførere eller eksterne representanter fra eierkommunene og Troms 

fylkeskommune. Til sammen har representantskapet behandlet ti saker. 

Representantskapet for perioden 2015-2019 består av følgende medlemmer: 

Nr. Rolle Navn Representerer 

01 Ordfører Johanne Sommersæter Nordreisa kommune 

02 Varaordfører Irene Toresen Skjervøy kommune 

03 Medlem Svein O. Leiros Kåfjord kommune 

04 Medlem Guri Ellen Isaksen Kvænangen kommune 

05 Medlem Ole Anton Teigen Lyngen kommune 

06 Medlem Inga-Pirita Viik Storfjord kommune 

07 Medlem Siv-Elin Hansen Troms fylkeskommune 

08 Personlig vara (01) Bjarne Josefsen Nordreisa kommune 

09 Personlig vara (02) Ingrid Lønhaug Skjervøy kommune 

10 Personlig vara (03) Ludvig Rognli Kåfjord kommune 

11 Personlig vara (04) Tryggve Enoksen Kvænangen kommune 

12 Personlig vara (05) Rita Ribe Lyngen kommune 

13 Personlig vara (06) Ilmar Monlund Storfjord kommune 

14 Personlig vara (07) Terje Olsen Troms fylkeskommune 
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Regnskap og revisjon 

Selskapet har, jf. Lov om interkommunale selskap, regnskapsplikt etter regnskapsloven og skal ha 

revisor som velges av representantskapet. Det er Reisa Regnskap AS (org.nr 981 339 193) som fører 

regnskapet og KomRev Nord IKS (org.nr 986 574 689) som utfører revisjon for Halti kvenkultursenter 

IKS. 

 

Halti SA 

Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum 

AS og Nordreisa kommune – kultur er samlokalisert på Halti i Nordreisa. I 2016 gikk disse enhetene 

sammen og stiftet foretaket Halti SA (org.nr 917 565 856), blant annet for å sikre en god 

førstelinjetjeneste og nødvendig samhandling mellom enhetene. 

Kvenkultursenteret har interesse av et godt vertskap, og at besøkende og publikum opplever å bli tatt 

imot og få hjelp når de kommer til Halti, i tillegg har senteret produktutsalg i butikken som ligger i 

tilknytning til skranken, og anser dette i seg selv som et viktig formidlingstiltak. 

Våren 2017 lyste Halti SA ut en fast medarbeiderstilling i 80 % med søknadsfrist 21. mai. Denne ble 

tilsatt av Rita Mienna, som kom fra jobben som produsent for Riddu Riđđu. Eierenhetene i Halti SA 

utgjør også styret i foretaket med hver sin representant og vara. I 2017 var Pål Vegard Eriksen 

kvenkultursenterets representant og var nestleder i styret. 

To sentrale saker for Halti SA har i 2017 vært ombygging av foajéområdet på Halti og arbeid med 

søknad til et felles utviklingsprosjekt. 

 

Aktivitetsåret 2017 

Halti kvenkultursenter er et lite senter, men har et relativt stort aktivitetsnivå. I løpet av et normalt 

driftsår gjennomfører senteret en rekke faste eller kontinuerlige tiltak og arrangementer, i tillegg til å 

delta aktivt som samarbeidspart på andres tiltak eller prosjekter. 

 

Faste tiltak 

Blant de faste årlige tiltakene kvenkultursenteret har finner vi en trespråklig eventyrturné som går av 

stabelen hvert år i januar. Dette er et tilbud til barnehager og 1. trinn i hele Nord-Troms, og skal være 

en introduksjon til våre minoriteter og minoritetsspråk. Turnéen har funnet sted årlig f.o.m. 2013 og 

er et samarbeid med Samisk språksenter i Kåfjord, bibliotekene- og Bibliotek- og kulturbussen i Nord-

Troms.  

I mars 2017 markerte Halti kvenkultursenter Kvenfolkets dag med brask og bram i vertskommunen 

Nordreisa for 3. år på rad. På selve dagen (16. mars) kom 80 elever fra Nord-Troms videregående 
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skole på besøk, og de fikk se filmene «Sisu – din indre styrke» og «Det hemmelige språket» på 

Nordreisa kino. På kvelden samme dag var det duket for urpremiere av Trine Strands musikkvideo 

«Mor Gustava», med tilknyttet minikonsert og kunstutstilling. To dager senere, den 18. mars, ble 

«Kvensk lørdag» arrangert i samarbeid med Nord-Troms Museum, Nordreisa bibliotek og Halti SA, 

også dette i tilknytning til Kvenfolkets dag. Her bød kvenkultursenteret på foredrag om kvensk 

musikktradisjon i Nord-Troms v/professor Ola Graff fra UiT – Norges arktiske universitet, i samarbeid 

med Nordreisa bibliotek. På kvelden samme dag var det konsert med gruppa JORD på Halti 

kulturscene. Konserten var et samarbeid mellom kvenkultursenteret og Nordreisa kommune. 

I mai ble årets Paaskiturné til 5. trinnselever arrangert i Nord-Troms. Dette er en ren kvensk 

språkturné som også har pågått årlig f.o.m. 2013, og som er et samarbeid med bibliotekene- og 

Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms. Kvenkultursenteret har etablert et godt samarbeid med 

musiker Erling Fredriksson fra 

Tornedalen, som også i år ble leid inn 

som språk- og musikalsk ressurs ved 

siden av vår egen språkarbeider Tove 

Raappana Reibo. 

I begynnelsen av juni inviterte 

kvenkultursenteret barn og voksne i 

alle aldre til en kvensk språk og 

kulturleir i Nord-Troms. Leiren, som i 

2015 og 2016 ble avholdt i henholdsvis 

Storfjord og Kåfjord, og ble i år 

arrangert i Reisadalen i Nordreisa 

kommune. 

Paaskiviikko 2017 (kvenske kulturdager 

i Nord-Troms) pågikk i perioden 6.-11. 

juni. Festivalen ble arrangert for 11. år 

på rad og markerte 10-årsjubileum 

dette året (2007-2017). Det var 8. gang 

festivaluka ble arrangert i en 

desentralisert form, med ulike tilbud 

spredt ut til hele regionen. Festivalen 

kunne også i år gjennomføres takket 

være støtte fra Kulturrådet (250 000,-) og Troms fylkeskommune (100 000,-). Hos sistnevnte har 

Paaskiviikko kommet inn under en 3-årig støtteordning og dette var første året under denne 

ordningen. 

Et annet kontinuerlig tiltak er KvääniÄänii (kvenske stemmer), som er et barne- og voksenkor som 

synger på kvensk. Denne korsatsingen har sitt naturlige utspring fra Halti kvenkultursenters 

mangeårige språksatsing i regionen, og kvenkultursenteret administerer, organiserer øvinger og 

legger til rette for opptredener for koret selv om koret er blitt en egen organisasjon. Språkarbeider 
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ved senteret, Tove Raappana Reibo, fungerer også som kordirigent og kvenskspråklig ressurs. Koret 

har flere opptredner i løpet av året, og kommer sammen til øving omtrent månedlig. Øvingene 

foregår primært på Olderdalen kultursenter i Kåfjord kommune, som kan ansees som det geografiske 

midtpunktet for deltakerne. Koret har sentrale medlemmer fra Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, 

Bardu og Tromsø. 

Et annet tiltak er Kvensk råd, et tiltak som startet opp allerede i 2010 under navnet «Kvensk 

samarbeidsråd». Dette er en samarbeidsplattform bestående av kvenske lag og foreninger i Troms, 

uavhengig av organisasjonstilhørighet. Kvensk råd har mål av seg å styrke samarbeidet på tvers av 

organisasjonene og være et sterkt talerør for kvenene og den kvenske grasrota. Halti 

kvenkultursenter drifter rådet og fungerer som dets sekretariat.  

Her følger en oversikt som viser deler av kvenkultursenterets aktivitet, samarbeid og besøkstall fra 

2017: 

Mnd Dato Aktivitet Bes. Samarbeid 

Jan 16.-27. Trespråklig eventyrturné for bhg./småtrinn i Nord-Troms 316 Samisk språksenter i 

Kåfjord, bibliotekene og 

Bibliotek- og kulturbussen i 

Nord-Troms 

Feb 2. Skolebesøk på Halti (finskelever, Reisa Montessoriskole) 5  

Mar 16. Kvenfolkets dag: Skolebesøk på Halti (Nord-Troms vgs) 80  

16. Kvenfolkets dag: Lansering av musikkvideoen «Mor 

Gustava» v/Trine Strand, inkl. minikonsert/kunstutstilling 

25  

18. Foredrag v/ Ola Graff (UiT – Norges arktiske universitet) om 

kvensk musikktradisjon i Nord-Troms (i anl. Kvenfolkets dag) 

35 Nordreisa bibliotek 

18. Kvensk lørdag på Halti (i anl. Kvenfolkets dag) 70 Nordreisa bibliotek, Nord-

Troms Museum, Halti SA 

18. Konsert med tornedalsgruppa JORD på Halti kulturscene (i 

anl. Kvenfolkets dag) 

91 Nordreisa kommune 

27.-31. Kvensk språkturné i Sør-Troms for mellomtrinn 90 Bok- og kulturbussen i Sør-

Troms 

Apr     

Mai 3. Kvensk språkkafé i Kvænangen 10 Kvensk stedsnavntjeneste 

6. Åpning av minneutstilling om Idar Kristiansen på Senter for 

nordlige folk 

200 Senter for nordlige folk, 

Troms fylkesbibliotek, 

Nord-Troms Museum 

15.-23. Kvensk språkturné (Paaskiturné) 242  

Jun 2.-4. Kvensk språk og kulturleir for 3. år på rad. Årets leir ble 

avholdt i Nordreisa kommune 

22 Halti nasjonalparksenter, 

Kvensk stedsnavntjeneste 

6.-11. Paaskiviikko – kvenske kulturdager i Nord-Troms ble 

arrangert for 11. år på rad. Ulike aktiviteter og 

arrangementer i alle de seks eierkommunene + Tromsø 

1165 Se egen prosjektrapport* 

Jul 19.-23. Språkleir på Seskarö, Sverige (aktiv deltakelse) 70 Meän kulttuurikehto 

 Formidlingsopplegg for internasjonale sykepleierstudenter 20 Sykepleierutdanningen 

Aug     
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Sep 2. Familielørdag på Halti 80 Nordreisa bibliotek, Nord-

Troms Museum, Halti SA 

2. Åpning av minneutstilling om Idar Kristiansen på Halti 40 Nord-Troms Museum, 

Senter for nordlige folk, 

Troms fylkesbibliotek 

21.-23. Kyläpeli – Landsbyspel (generalprøve + 2x gjennomføring) 330 Ihana! as, Halti 

nasjonalparksenter, ITU 

Kvensk Teater Trupp og 

Halti næringshage/ 

Forskningsdagene 

26. Skogdag på Ovi Raishiin (4. trinn, Moan skole) 34 Halti nasjonalparksenter 

Okt 28. Barnas landsbylørdag/Landsbymarked på Halti  Nordreisa bibliotek, 

Landsbymarked, Nord-

Troms Museum, Halti SA 

Nov 28. Forfattermøte med Ellen Hofsø på Halti  35 Nordreisa bibliotek 

Des 6. Finland 100 år – Arctimus trio på Halti kulturscene 31 Troms fylkeskommune, 

Nordreisa kommune 

9. Tema/innspillsmøte om kvenske stedsnavn i Reisadalen 30 Reisa nasjonalparkstyre 

9. Advent på Halti 60 Nordreisa bibliotek, Nord-

Troms Museum, Halti SA 

Besøkstall totalt 3081** 

* I festivalrapporten inngår besøkstallene fra Paaskiturnéen i mai, totalt 1407 besøkende (1/3 barn og unge) 

** Reellt besøkstall totalt er høyere enn oversikten viser. Oversikten inneholder for eksempel ikke daglige besøk på 

kontorene eller i butikken på Halti, inkluderer ikke deltakere og publikum på øvinger og konserter med KvääniÄänii, og 

heller ikke besøkstall i utstilling utover selve utstillingsåpningene. 

 

Prosjekter 

Kvenkultursenteret har arbeidet med en rekke ulike prosjekter i 2017.  

 

Kyläpeli – Landsbyspel 

Det desidert største prosjektet i 2017, både i form av økonomi og omfang, var samarbeidsprosjektet 

«Kyläpeli – Landsbyspel», tidenes første kvenspel, som gikk av stabelen i Nordreisa 21.-23. september. 

Prosjektet ble ledet av Inger Birkelund fra ihana! as, og var et samarbeid mellom Halti 

kvenkultursenter (prosjekteier), Halti nasjonalparksenter, ITU Kvensk Teater Trupp og Halti 

næringshage/Forskingsdagene. De tre førstnevnte utgjorde styringsgruppa for prosjektet med hver 

sin representant, mens sistnevnte sammen med fra Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune 

med hver sine representanter utgjorde faggruppa.  

Om lag 70 frivillige (16 barn) og nærmere 20 ulike bedrifter og kulturentrepenører var involvert. Det 

ble lagt ned ca. 3000 timer i frivillig innsats, og NRK omtalte i etterkant spelet som «en megasuksess» 

på landsdekkende radio. 
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Kyläpeli startet med en historisk innføring på Halti kulturscene, før publikum ble skysset i buss 

oppover Reisadalen. Reisen var organisert som en kunnskapsreise, med bussverter i aktive roller og 

flere stopp underveis som inneholdt lærerrike opplevelser. Reisen endte ved Ovi Raishiin (porten til 

Reisa), som er Halti nasjonalparksenter sitt anlegg (Visitor Point) inn mot Reisa nasjonalpark øverst i 

Reisadalen, der publikum fikk oppleve forestillingen «Mun kultani» (mitt gull). 

  
På Tørfoss kvengård (t.v) fikk publikum oppleve forsamlingslivet i Reisadalen anno 1860, noe som var knyttet tett sammen 

med forestillingen «Mun kultani» som pågikk på Ovi Raishiin (t.h) litt senere på kvelden. 

  
Maanalaiset (de underjordiske) hadde en sentral rolle under hele spelet. 

Partene i forprosjektet er enige om at Kyläpeli var en suksess og noe man ønsker å ta videre, og det vil 

omsøkes midler til et hovedprosjekt med sikte på fortsettelse fra og med 2018. Nord-Troms Museum 

vil også være en av partene i den videre satsingen. Målet er at dette på sikt skal innarbeides i 

partenes årshjul som en del av normal drift og formidling. 

 

Kyläpeli 2017 ble støttet av: 

Riksantikvaren 

Troms fylkeskommune 

Nordreisa kommune 

HATS 

 Teateralliansen 
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Kommunal og moderniseringsdepartementet 

Nord-Troms Museum 

NVE 

Ymber 

Statnett 

Høsten 2016 søkte Halti kvenkultursenter støtte til prosjektene Dokumentasjonsarbeid – Kvensk 

kulturarv og Kvensk barnelitteratur hos Kommunal og moderniseringsdepartementet, og fikk tilsagn 

om til sammen 200 000,- til disse prosjektene.  

Senere søkte kvenkultursenteret om merfinansiering på dokumentasjonsprosjektet og fikk tilsagn om 

ytterligere 148 000,-. Midlene skulle blant annet benyttes til kostnader knyttet til dokumentasjon av 

spelet Kyläpeli og gevinstene av spelprosjektet, utvikling av mer brukervennlige nettsider og til 

innkjøp av teknisk utstyr. 

Kvenkultursenteret fikk i stand en avtale med filmfotograf Eili Bråstad Johannessen, som 

dokumenterte forberedelsene og gjennomføringen av Kyläpeli – Landsbyspel, samt intervju med flere 

av de involverte partene om gevinstene et slik spel kan ha. Dette resulterte i en dokumentar på 13 

minutter, som i skrivende stund har om lag 5500 visninger på våre sosiale medier. En må anta at langt 

flere har sett dokumentaren, ettersom den er vist fram for grupper og større forsamlinger. 

Kvenkultursenteret ved daglig leder deltok aktivt i filmprosessen i rollen som produsent. 

Halti kvenkultursenter fikk også i stand en avtale med produksjonsbyrået Media Digital AS 

vedrørende utviklingen av mer brukervennlige nettsider – også her med daglig leder i en svært aktiv 

rolle for å oppnå et tilfredsstillende resultat. All informasjon fra gamle nettsider ble flyttet over til nye 

sider med nytt design og oppsett, nye domener og tilknyttede mailadresser. De nye sidene er 

responsive og har en rekke løsninger som kvenkultursenteret ikke har hatt tidligere, for eksempel 

nettbutikk og aktivitetskalender. 

 

 
Filmskaper Eili Bråstad Johannessen (t.v) og Geirmund Vik (t.h) fra Lyngshestlandet var på hver sine måter sentral i 

dokumentarfilmen «Kyläpeli – tidenes første kvenspel». 

Dokumentasjon – kvensk kulturarv og Kvensk barnelitteratur 
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Ved hjelp av prosjektmidlene har kvenkultursenteret fått anledning til å investere i nødvendig teknisk 

utstyr som for eksempel kamera, opptaksutstyr og harddisker for lagring/oppbevaring som skal 

benyttes i det videre arbeidet med dokumentasjon. Kvenkultursenteret anser nemlig ikke prosjektet 

som fullført, all den tid det ikke har vært kapasitet til «del 1» av prosjektet, som primært består av 

feltarbeid/intervju med informanter ute i regionen. Det forannevnte har tatt lengre tid og mer 

kapasitet enn vi maktet å forutse. Grunnlaget for videre arbeid er imidlertid lagt og planene for 

gjennomføring er mer eller mindre klar. Vi ser for oss at dette arbeidet kan pågå utover sommeren og 

høsten 2018, og at utvalgte og behandlede videopublikasjoner med tekster kan slippes gjennom våre 

kanaler utover senhøsten. 

Kvenkultursenteret fikk som nevnt også tilsagn om midler til prosjektet Kvensk barnelitteratur. 

Arbeidet med dette er ikke fullført; tekstmaterialet og innholdet er klart, og det er innhentet tilbud på 

trykking. Eventyrene er også testet ut i muntlig form både på barn og voksne. Det som gjenstår før 

prosjektet er i havn, er å få på plass et forlag, korrekturlesing og trykk. 

Prosjektperiodene er forlenget til 30.10.18. 

 

Utstilling om Idar Kristiansen 

Halti kvenkultursenter, Nord-Troms Museum, Samtidsmuseet ved Senter for nordlige folk og Troms 

fylkesbibliotek gikk i 2016 sammen om en minneutstilling om Idar Kristiansen (1932-1985). 

Utstillingen ble ferdigstilt og åpnet i 2017, først på Senter for nordlige folk i Kåfjord kommune den 6. 

mai og siden på Halti i Nordreisa kommune den 2. september. Deler av utstillingen vil for ettertiden 

være vandreutstilling. 

Idar Kristiansen er mest kjent som forfatter. Han har blant annet skrevet romanserien Kornet og 

fiskene i fire bind, med utgangspunkt i den kvenske vandringen til Finnmark og Nord-Troms på siste 

halvdel av 1800-tallet. Serien vakte både stor begeistring og intens debatt i sin samtid. For de to 

første bøkene i serien – Svanevinger i nord (1978) og Den salte åkeren (1979) – fikk han Aschehoug-

prisen i 1980, og samme år ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris 1981 for Stiene fører til 

havet (1980). 

I utstillingen får vi, i tillegg til forfatterskapet, et større innblikk i Kristiansens liv, og blir blant annet 

også bedre kjent med lyrikeren, vagabonden, samfunnsdebattanten, journalisten, læreren og maleren 

Idar Kristiansen. 

Halti kvenkultursenter valgte også å sette fokus på Idar Kristiansen under Paaskiviikko 2017 i Kåfjord. 

Kvenkultursenteret og Kåfjord kommune gikk sammen om å arrangere kransenedleggelse og 

tilhørende seremoni ved Kristiansens grav i Olderdalen, etterfulgt av at kvenkultursenteret og Kåfjord 

bibliotek inviterte til foredrag ved John Gustavsen og visning av filmen Havlandet (1985) på Kåfjord 

bibliotek i Olderdalen. Filmen er basert på Idar Kristiansens romaner Svanevinger i nord og Den salte 

åkeren fra 1978 og 1979, som begge har utgangspunkt i den kvenske folkevandringen i nord. 
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I juni arrangerte Kåfjord kommune og Halti kvenkultursenter kransenedleggelse med tale, dikt og sang ved Idar Kristiansens 

gravsted i Olderdalen. 

 

Utstillingsprosjektet ble støttet av: 

Fritt ord 

Kulturrådet 

Troms fylkeskommune 

Kåfjord kommune 

 

Nasjonalt kventeater 

Halti kvenkultursenter IKS, ihana! AS, KultNett AS og ITU Kvensk Teater Trupp har i 2017 arbeidet fram 

et forprosjekt knyttet til et framtidig nasjonalt kventeater med hovedbase i tilknytning til Halti i 

Nordreisa kommune, og signert en intensjonsavtale om samarbeidet.  

Søknad er sendt til Kommunal og moderniseringsdepartementet, Troms fylkeskommune og Nordreisa 

kommune. Kvenkultursenteret står som hovedsøker, mens ihana! AS v/Inger Birkelund har gått inn i 

rollen som prosjektleder. 

Planene ble lansert under Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto sitt seminar i anledning deres 

30-årsjubileum i Tromsø 19. desember, og offentliggjort via våre kanaler på nettet samme dag1. 

Tilbakemeldingene på planene har vært utelukkende positive. 

Partene i prosjektet er samstemte om at det er nødvendig med et profesjonelt kventeater som kan 

tilby regionale og nasjonale kulturproduksjoner av høy kvalitet. Det vil kunne bidra til økt kunnskap 

om kvensk kultur og språk, samtidig som det vil formidle innsikt i minoritetsspørsmål og kan forsterke 

den kvenske minoritetens stemme inn i den offentlige debatten. 

 

 

                                                                 
1 Prosjekt kventeater: http://kvenkultur.no/nyheter/prosjekt-kventeater/  
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Andre tiltak 

I 2017 har Halti kvenkultursenter blant annet tatt oppdrag hos/solgt tjenester til Kåfjord kommune 

knyttet til kvenskundervisning ved Manndalen skole, i tillegg har senteret vært involvert i flere 

samarbeidsprosjekter. 

 

Kvenskundervisning 

Manndalen skole var for skoleåret 2016/17 den eneste skolen i Troms fylke som hadde elever som 

hadde valgt kvensk som opplæringsspråk i faget finsk som 2. språk. Kåfjord kommune hadde imidertid 

vanskeligheter med å finne lærer til faget, og fra oktober 2016 tok Halti kvenkultursenteret over 

undervisningen som en midlertidig løsning i påvente av at skolen søkte etter noe permanent. 

Kvenkultursenteret hadde oppdraget resten av skoleåret. 

Når skoleåret 2017/18 startet var fremdeles ikke en permanent løsning på plass, men nå hadde ikke 

kvenkultursenteret lengre kapasitet til å fortsette.  

Inntektene for oppdraget dekker arbeidstid og reise, samt eventuelle utgifter og utlegg. 

Kvenkultursenteret har blant annet i vikarperioden hatt kvenskelevene med på tur til Alta og Kiruna 

med faglige opplegg, og således innhentet deler av tapt undervisningstid i faget. 

 

Andre prosjekter / aktiviteter 

• KKS har i 2017 vært involvert i en felles ombyggingsprosjekt på Halti, for å løfte og forbedre 

arbeidsforhold, butikk, vertskap og besøksopplevelsen i foajé-området på Halti. Dette i 

samarbeid med Nordreisa kommune, Halti nasjonalparksenter, Halti næringshage, Nord-

Troms Museum og Halti SA. 

• KKS har i 2017 vært involvert i det videre arbeidet med informasjonsrom i Sørstraumen i 

Kvænangen kommune. Dette i samarbeid med Fylkesmannen i Troms, Kvænangen kommune 

og Nord-Troms Museum. 

• KKS har i 2017 vært involvert i fremdriften og utviklingen av prosjektet Historiske vandrerute i 

øvre Reisadalen i samarbeid med blant andre Reisa nasjonalparkstyre, Halti 

nasjonalparksenter og Nord-Troms Turlag. Prosjektet ledes av Brekmoe v/Lise Brekmoe. 
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Mediesaker 

Nedenfor er nyheter og mediesaker fra 2017 listet opp, som enten omhandler eller angår Halti 

kvenkultursenter (lenke på hver tittel): 

Dato Medie Tittel 

12.01 Ruijan Kaiku Turnerer med nytt kvensk eventyr i Nord-Troms 

24.02 Framtid i Nord Vil tilby en kvensk språkleir for barn 

02.03 Framtid i Nord Setter opp et kvensk friluftsspill i Reisadalen 

13.03 Framtid i Nord Nå skal de fylle Halti til randen 

13.03 Framtid i Nord - Min sang om Mor Gustava skal løfte den kvenske historien 

17.03 Framtid i Nord Eriksen: – En pålitelig og sterk historie 

18.03 NRK Fikk prøve seg som smed på Kvenfolkets dag 

20.03 Framtid i Nord Slik ble kvenfolkets dag feiret på Halti 

20.03 NRK (radio) Kvensk lørdag i Nordreisa 

05.05 Framtid i Nord – Han hadde selv kjent fattigdom på kroppen 

27.05 Framtid i Nord Han vil fortelle deg om ishavsfarerne 

29.05 Framtid i Nord Feirer kvenkulturen en hel uke (annonsørinnhold) 

01.06 Ruijan Kaiku Paaskiviikko jubilerer 

06.06 NRK (radio) Paaskiviikko 10 jagi 

07.06 Framtid i Nord Vil bruke nesten én million på Kyläpeli 

07.06 Framtid i Nord Strålende start for Paaskiviikko 

08.06 Framtid i Nord – For meg er det en drøm 

08.06 NRK Mia-Eline (15): – Kvensk musikk er kult 

10.06 Framtid i Nord Ta et titt i skattekammeret 

27.06 Framtid i Nord Fikk stipend fra ny Nord-Troms ordning 

28.06 Ruijan Kaiku Hvor blir det av barn og unge? 

30.06 Ruijan Kaiku Fikk finværet i fleisen 

31.07 Framtid i Nord Vil gi inntil 427.000 til et besøksanlegg 

08.08 Ruijan Kaiku – Dette blir supert 

01.09 Framtid i Nord Åpner utstilling om Idar Kristiansen på Halti 

07.09 Framtid i Nord 3000 timer øvetid og frivillig arbeid for Kyläpeli 

09.09 NRK Sterk historie fra 1800-tallet blir kulturell helaften 

23.09 Framtid i Nord Se bildene fra landsbyspelet 

24.09 Framtid i Nord De yngste skuespillerne stortrivdes på scenen: – Det var kjempeartig! 

25.09 NRK (radio) Friluftsspelet Kyläpeli i Nordreisa ble megasuksess 

02.10 Ruijan Kaiku – Kjempeflott å få oppleve dette 

23.10 Framtid i Nord – Vi tror Reisadalen som kvensk landskap kan være en døråper til suksess 

24.10 NRK (radio) Skal Reisadalen reguleres? 

08.11 Ruijan Kaiku – Vi ønsker å få dette til 

25.11 Ruijan Kaiku Forfattermøte med Ellen Hofsø 

03.12 Framtid i Nord Feirer nabolandet med hyllest til finsk musikk 

15.12 NRK (radio) Kvenske unger i Kåfjord fikk lage musikkvideo 
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https://www.ruijan-kaiku.no/turnerer-med-nytt-kvensk-eventyr-i-nord-troms/
https://www.framtidinord.no/nyheter/2017/02/24/Vil-tilby-en-kvensk-spr%C3%A5kleir-for-barn-14309220.ece
https://www.framtidinord.no/kultur/2017/03/02/Setter-opp-et-kvensk-friluftsspill-i-Reisadalen-14378387.ece
https://www.framtidinord.no/nyheter/2017/03/13/N%C3%A5-skal-de-fylle-Halti-til-randen-14435733.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/03/13/Min-sang-om-Mor-Gustava-skal-l%C3%B8fte-den-kvenske-historien-14435936.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/03/17/Eriksen-%E2%80%93-En-p%C3%A5litelig-og-sterk-historie-14461662.ece
https://www.nrk.no/troms/fikk-prove-seg-som-smed-pa-kvenfolkets-dag-1.13434450
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/03/20/Slik-ble-kvenfolkets-dag-feiret-p%C3%A5-Halti-14475283.ece
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01005617/20-03-2017#t=1h2m33s
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/05/05/%E2%80%93-Han-hadde-selv-kjent-fattigdom-p%C3%A5-kroppen-14681363.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/05/27/Han-vil-fortelle-deg-om-ishavsfarerne-14783359.ece
https://www.framtidinord.no/annonsorinnhold/2017/05/29/Feirer-kvenkulturen-en-hel-uke-14794099.ece
https://www.ruijan-kaiku.no/paaskiviikko-jubilerer/
https://radio.nrk.no/serie/veaigesatta/SANY06011517/06-06-2017#t=35m58s
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/06/07/Vil-bruke-nesten-%C3%A9n-million-p%C3%A5-Kul%C3%A4peli-14836582.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/06/07/Str%C3%A5lende-start-for-Paaskiviikko-14837351.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/06/08/%E2%80%93-For-meg-er-det-en-dr%C3%B8m-14843440.ece
https://www.nrk.no/troms/mia-eline-_15__-_-kvensk-musikk-er-kult-1.13550799
https://www.framtidinord.no/video/article14854206.ece
https://www.framtidinord.no/nyheter/2017/06/27/Fikk-stipend-fra-ny-Nord-Troms-ordning-14938778.ece
https://www.ruijan-kaiku.no/hvor-blir-det-av-barn-og-unge/
https://www.ruijan-kaiku.no/fikk-finvaeret-i-fleisen/
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/07/13/Vil-gi-inntil-427.000-til-et-bes%C3%B8ksanlegg-15013234.ece
https://www.ruijan-kaiku.no/dette-blir-supert/
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/09/01/%C3%85pner-utstilling-om-Idar-Kristiansen-p%C3%A5-Halti-15240281.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/09/07/3000-timer-%C3%B8vetid-og-frivillig-arbeid-for-Kyl%C3%A4peli-15269440.ece
https://www.nrk.no/troms/sterk-historie-fra-1800-tallet-blir-kulturell-helaften-1.13679670
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/09/23/Se-bildene-fra-Landsbyspelet-15351086.ece
https://www.framtidinord.no/pluss/2017/09/24/De-yngste-skuespillerne-stortrivdes-p%C3%A5-scenen-%E2%80%93-Det-var-kjempeartig-15353528.ece
https://radio.nrk.no/serie/radiolangs-nrk-p1/DMTS02019117/25-09-2017#t=1h45m36s
https://www.ruijan-kaiku.no/kjempeflott-a-fa-oppleve-dette/
https://www.framtidinord.no/meninger/leserbrev/2017/10/23/%E2%80%93-Vi-tror-Reisadalen-som-kvensk-landskap-kan-v%C3%A6re-en-d%C3%B8r%C3%A5per-til-suksess-15494964.ece
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02021217/24-10-2017#t=37m1s
https://www.ruijan-kaiku.no/vi-onsker-a-fa-dette-til/
https://www.ruijan-kaiku.no/forfattermote-med-ellen-hofso/
https://www.framtidinord.no/nyheter/2017/12/03/Feirer-nabolandet-med-hyllest-til-finsk-musikk-15693209.ece
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02025017/15-12-2017#t=33m50s
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Halti kvenkultursenter har i 2017 mottatt driftsmidler over statsbudsjettet, samt fylkeskommunale 

driftsmidler og kommunale driftsmidler fra eierne på til sammen 1 328 500. Driftsmidlene går 

primært til å dekke lønnsutgifter og den daglig driften av senteret.  

Kommunal og mod.dep. Drift 720 000 54,20 % 

Troms fylkeskommune Drift 360 000 45,80 % 

Nordreisa kommune Drift 125 000 

Kvænangen kommune Drift 25 000 

Skjervøy kommune Drift 25 000 

Lyngen kommune Drift 25 000 

Kåfjord kommune Drift 25 000 

Storfjord kommune Drift 23 500 

SUM DRIFTSMIDLER 1 328 500 100 % 

 

Senteret har også mottatt prosjektstøtte og fått inn salgs- og leieinntekter.  

Av prosjektmidler nevnes støtte til Paaskiviikko på 100 000 fra Troms fylkeskommune og 250 000 fra 

kulturrådet, samt støtte til Kyläpeli fra Riksantikvaren på 150 000. I tillegg til tilsagn fra Kommunal og 

moderniseringsdepartementet på totalt 348 000 til prosjektene Dokumentasjonsarbeid – kvensk 

kulturarv og Kvensk barnelitteratur. Merk at av sistnevnte tilsagn er kun om lag 126 000 inntektsført i 

2017, resten er periodisert og føres som inntekt i 2018.  

Totalt har senteret fått inn 2 238 766 kr i 2017 og hatt kostnader for 2 253 118. Driftsresultatet viser 

dermed et underskudd på -14 352 kr. Styret tar underskuddet til etteretning og vil innarbeide dette i 

revidert budsjett for 2018. 

Senteret har per 30.10.17 tilbakeført lånesum på 70 000 kr fra driftskonto til kapitalkonto. 

 

Utfordringer 

Halti kvenkultursenter IKS har et stort virkeområde og har hele tiden mange jern i ilden, men erfarer 

at kapasiteten til stadighet blir satt på prøve, blant annet i takt med økende interesse og etterspørsel i 

samfunnet knyttet til det kvenske. Senteret har behov for ytterligere kompetanse og flere strenger å 

spille på.  

Sett i et større perspektiv er det helt nødvendig å styrke språkarbeidet; det kvenske språket er truet 

og i en svært kritisk situasjon. Kvenkultursenteret har kun nok sikre ressurser til en språkarbeider i 

50 %-stilling. Mye av det språkarbeidet som senteret gjør er nybråttsarbeid og krever sin planlegging, 

samtidig er avstandene i regionen og fylket stor, og vær- og veiforhold utfordrende, særlig i 

vinterhalvåret. Tiden man sitter igjen med til gjennomføring er ofte begrenset, samtidig som senteret 

ikke har kapasitet til å gjennomføre mange ønskede tiltak som ansees som nødvendig. 

Økonomi 
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Kvenkultursenteret kjenner også på savnet og behovet for ressurser til en kultur- og 

formidlingsarbeider i 100 %-stilling. I dag fordeles dette mellom daglig leder og språkarbeider, noe 

som følgelig opptar dyrebar tid som kunne vært brukt annerledes. 

Styret i Halti kvenkultursenter mener at den ideelle situasjonen for senteret vil være en økning i 

bemanningen fra 1,5 til 3,0 årsverk. Prosjektmider gir ikke den nødvendige tryggheten, kontinuiteten, 

forutsigbarheten og langsiktige løsningen som kreves. Dette vil imidlertid bety at en betydelig økning 

i driftstilskudd fra staten, fylkeskommunen og eierkommunene er nødvendig. 

 

 

På vegne av styret, 

 

 

Hansinkenttä/Storslett 27.04.18, 

 

 

Ann-Kristin Thorheim       Johnny Mikkelsen 

styreleder         styremedlem 

 

 

Pål Vegard Eriksen 

daglig leder 
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Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 04.06.2018 
Tidspunkt: 08:30 – 13:43 

 
Følgende faste medlemmer møter: Ordfører i BUK – Hermod Bakken, leder i ungdomsrådet 
Fra Reisa Montessoriskole møter: Alf Sindre Einevoll 
Fra Storslett skole møter:  
5a: Leo Nordstrøm  
5b: Aksel Oliver Johansen  
6a: Aslaug Marie Henriksen  
6b: Una Kristine Løvoll  
7a: Hermod Ingemann Bangstad 
7b: Oskar Elias Johansen  
8a: Sigve Olsen  
8b: Emma Molund  
9a: Sigurd Hole  
9b: Liv Inger Bangstad  
10a: Odin Bakken  
10b: Eline Sofie Hestsveen  
Fra Staumfjordnes skole: Ingen møtte 
Fra Rotsundelv skole møter: Sondre Gamst og Natalie Gamst 
Fra Nord-Troms videregående skole avd. Storslett møter : Ylva Eline Johansen og Anna 
Elise Lund Henriksen  
Fra ungdomsrådet: Scott Nordstrøm og Oda Fossvoll 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siv Elin Hansen (Sv) Konst. «Rådmann» i BUK 
Bernt Sandtrøen Sekretær for BUK (Sektorleder) 
Bente Viken Pedagogisk konsulent 
Silje Båtnes Ungdomskontakt 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Hermod Bakken  Hermod Bangstad 
Ordfører 
 
 
______________________  _______________________ 
Bernt Sandtrøen                         Oda Fossvoll 
Utvalgssekretær  
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/18 Referat fra møte 14.2.18 med blant annet valg av 
Ungdomsrådet 2018 

 2018/221 

RS 2/18 Referat møte i Ungdomsrådet 21.02.18.  2018/221 
RS 3/18 Referat fra møte i ungdomsrådet 25.04.2018  2018/221 
PS 1/18 Saker til barn- og unges kommunestyre fra 

Storslett skole klasse 6B 
 2018/420 

 Tilleggssaker    
 Saker til barn- og unges kommunestyre   
 
Program: 
Kl 8:30  Møtestart 
Kl 9:00 Ish  Orienteringer 

- Oppvekst- og kultur sektoren i kommunen, hva arbeides det spesielt med 
som gjelder barn- og unge i kommunen v/Sektorleder Bernt Sandtrøen 

- Drift- og utviklingssektoren, byggeprosjekter og andre 
utviklingsprosjekter som gjelder barn- og unge i kommunen v/Sektorleder 
Dag Funderud 

- Nord-Troms friluftsråd v/Hanne Henriksen, forteller om aktiviteter og 
prosjekter – spesielt om Marin forsøpling 

 
Kl 10:00 ish  Tema for dagen - SØPPEL!  
KL 11:00  Lunsj 
KL 12:00  Vi fortsetter med dagens tema – SØPPEL! 
KL. 12:45 ish  Sakslisten + saker som er levert inn iløpet av dagen 
Kl 13:45 ish  Møteslutt og god tur hjem :-)  
 
 
 
Orienteringer: 
 

 Ordfører orienterer om at det er kommet inn kun en sak før fristen. Informerer dermed 
om at det mulig ikke blir tildelt støtte til sakene som kom inn i ettertid. 

 Siv Elin Hansen (Sv) – konst. Rådmann i BUK, egentlig utvalgsleder for oppvekst- og 
kultur, orienterte om oppvekstsektorens arbeid- skolepolitisk plan, veilederkorpset, 
flytting av kulturskolen, it- investering i skoler og barnehage og bygging av større 
barnehage på Høgegga.  

 Dag Funderud, sektorleder for drift- og utvikling orienterte om: 
o ombygging av gamle kinoen til ungdomsklubb. Venter på tilbud fra 

entreprenører. Når det er avgjort hvem som får jobbe, settes ombyggingen i gang. 
o Samfunnshuset- ombygging til kulturskole. Ombyggingen tenkes å bli igangsatt i 

år. 
o ombygging/ rehabilitering av svømmehallen. Planleggingsfase ferdig i 2018.  
o Nye veilys langs kommunale veier. LED-lys i alle lyktestolper i kommune. 
o Renovering tak idrettshall og Rotsundelv skole. 
o Solvoll gamle skole, renovering utvendig. 
o Ombygging av kommunehuset, pågår. 
o Utbygging av to- avd. bhg i tilknytning til høgegga bhg. 

172



 Orientering fra Nord- Troms friluftsråd v/ Hanne Henriksen om miljø, søppel og plast- 
marin forsøpling. 

o Informerer om friluftsrådet- Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. 
o «Ut i nord»- turer- 109 turer totalt på de fire samarbeidskommunene. 
o «Julesprel»- Hver kommune slipper tre turer hver uke i desember. 
o «Ut å plukk» registering av bær man har plukket. 
o Strandrydding med registrering på nett. 
o Orienterer om tilbud i kommunen- utlån av utstyr, opplæring av lærere innen 

friluft, turer, DNTUng osv. 
o Marin forsøpling: Søk til friluftsrådet om penger til en ryddeaksjon. 

«Motivasjonsmidler», fortsett å søk til tross for at fristen er gått ut.  
o Avfallservice deler ut søppelsekker og oppfordrer til å ta kontakt med dem om 

man skal arrangere søppelrøddedager. 
o «Hold norge rent»- ryddeportalen. 

 
 Bernt Eirik Sandtrøen, sektorleder for oppvekst og kultur orienterte om: 

o Hva sektoren jobber med spesielt nå 
 

 
TEMA:  
Hva kan ungdommene og BUK gjøre for 
å redusere plast og forsøpling i miljøet? 
 

1. Hva er de viktigste utfordringene med plast for oss (i nordreisa)? 

-Mengden søppel 
-mye plastemballasje på matvarer man handler. 
- et materiale som ikke brytes ned naturlig.  
- Forurensning- dyrelivet og havet 
- for lite søppeldunker 
-Manglende bevissthet 
- forsøpling ser stygt ut 
- lite bevissthet rundt microplast i produkter vi bruker- tannkrem, flisklær, mat 
 

2. Gruppearbeid: Hva kan vi gjøre for å bli mere bevisst våre vaner ift forsøpling? 

Gruppene presenterer sine løsninger på hvordan vi kan forminske dette problemet. 
1. Bevisstgjøring i skolen- lære mere om forsøpling, plast og hvordan det virker på naturen.  
2. lage tøyposer å bruke det fremfor plastposer 

 
Odin, Scott og Hermod kontakter Framtid i nord for å få formidlet budskapet om at Nordreisa 
BUK ønsker/ støtter økt avgift på plastposer. Gjøres innen en uke. 
Elevene skal ta opp med sine skoler og elevråd at de ønsker mere informasjon og fokus på plast 
og forsøpling. Elevråd tar det videre til skolemiljøutvalget, hvor foreldre, lærere, elever, 
politikere og andre interessenter blir engasjert.  Gjøres neste elevrådsmøte ved skolen. 
 
 
 

173



Saker: 
 
Presentasjon av saker v/ Sigve Olsen, Storslett skole 8 klasse:  
 

1. Nye toastjern til skolen på Storslett.  
Det er bare ett toastjern (for lite) Får ikke presse brødskivene der 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Barn- og unges kommunestyre sponser kr 1000,- til nye toastjern til Storslett skole 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Barn- og unges kommunestyre sponser kr 1000,- til nye toastjern til Storslett skole. 

 
 
2. Bankterminal i kantina. 

Skolens kantine har ikke terminal. Mye problemer pga mange har kort 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Saken videresendes til sektor for oppvekst og kultur. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken videresendes til sektor for oppvekst og kultur. 

 
 

3. Økt belysing i skiløypa i saga (5 km) 
Mer belysning i skiløypene i Sage (bare 5 km.) 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Saken videresendes til Nordreisa il.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken videresendes til Nordreisa il 

4. Merke opp flere baner til ballaktiviteter på Ymber arena. (Amerikansk 
fotball) 
Merke opp flere baner til ballaktiviteter feks på Ymber arena (amerikansk fotball) 
 
Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Ymber arena eies av nordreisa il. Saken sendes videre til dem. 
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Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Ymber arena eies av nordreisa il. Saken sendes videre til dem. 
 
 

5. Spill turnering 
Spillturnering/data-spill 
 
Ymber arena eies av nordreisa il. Saken sendes videre til dem. 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Saken legges død pga. manglende forslag/ innspill/ planer. Tas evt. opp senere om det 
kommer innspill. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 

  
 Vedtak: 

Saken legges død pga. manglende forslag/ innspill/ planer. Tas evt. opp senere om det 
kommer innspill. 

 
 
 
Presentasjon av saker fra Storslett skole, klasse 6A v/ Aslaug Marie Hendriksen: 
 

6. Sykkelbane i Kjelleren, ved fotballbanen i samfunnshuset 
Vi vil ha ny sykkelbane i Reisadalen. Det er gøy å sykle og derfor hadde det vært gøy å 
ha en sykkelbane 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Manglende info om pris, ressurser osv. Foreslåes å ta det opp senere når man har flere 
tall og fakta på bordet. Saken legges død.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Manglende info om pris, ressurser osv. Foreslåes å ta det opp senere når man har flere 
tall og fakta på bordet. Saken legges død.  
 

7. Ønsker gjerde/ nett rundt kunstgresset 
Vi trenger gjerde rundt kunstgresset for ballen flyr ofte lang vekk i skogen. Ofte på 
kamper og turnering må vi løpe i skogen for å hente ballen 
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

 Buk videresender saken til NIL som eier arenaen med ønske om nett bak mål. 
 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
  
 Vedtak:  
 Buk videresender saken til NIL som eier arenaen med ønske om nett bak mål. 
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8. Minibadeland i tilknytning svømmehallen  

Vi vil ha et badeland, der med den skogen, med eiendommen Skog. Vi har ingen små 
badebasseng til små barn/baby. Det hadde vært veldig gøy med et badeland, det trenger 
ikke være så stort. 
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Barn og unges kommunestyre støtter prosjektet om ombygging/ rehabilitering av 
svømmehallen jf. orientering gitt i dag fra sektorleder Dag Funderud der han informerte 
om at det er tenkt å ha et lite basseng «i» det store, med heve senke bunn.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter prosjektet om ombygging/ rehabilitering av 
svømmehallen jf. orientering gitt i dag fra sektorleder Dag Funderud der han informerte 
om at det er tenkt å ha et lite basseng «i» det store, med heve senke bunn.  
 
 

9. Ny fotballhall på Storslett en plass 
Vi vi ha en fotballhall i Nordreisa, for da kan vi ha treningene inne i hallen om vinteren, 
vi kan ha flere turneringer der, og det hadde vært veldig fint om vi hadde det. 
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken videresendes miljø,- plan og utvikling. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

  
 Vedtak 

Saken videresendes miljø,- plan og utvikling. 
 
 

10. Paintball- bane 
Vi vil ha painball bane på den gamle fotballbanen i Kjelleren ved samfunnshuset.  

  

Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken sendes videre til ungdomsrådet. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken sendes videre til ungdomsrådet. 
 

11. Ønske om ny gymsal 
- Saken trekkes da Dag Funderud orienterte om nytt gulv og forbedring av gymsalen som 
allerede er.  
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
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Saken legges død. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken legges død. 
 

 
12.  Sykkelbane i Oksfjord 

Vi vil ha sykkelbane rundt skolen i Oksfjord for det er veldig kjedelig der 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Tidligere lignende sak er sendt videre til miljø, plan og utvikling. Saken legges derfor 
død. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Tidligere lignende sak er sendt videre til miljø, plan og utvikling. Saken legges derfor 
død. 
 

 
13. Alpinbakke i Sappen 

Det har vært en Alpinbakke der før. Ønsker en ny bakke ved det gamle anlegget med 
hoppbakke. 

Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Samme sak har vært tatt opp på forrige BUK-møte, denne saken legges dermed død. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Samme sak har vært tatt opp på forrige BUK-møte, denne saken legges dermed død. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/388-5 

Arkiv:                004  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 28.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 29.05.2018 
4/18 Nordreisa råd for funksjonshemmede 29.05.2018 
16/18 Nordreisa næringsutvalg 07.06.2018 
34/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 08.06.2018 
18/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 06.06.2018 
29/18 Nordreisa formannskap 14.06.2018 
38/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 
2/18 Nordreisa eldreråd 11.06.2018 

 

Årsmelding 2017 

Henvisning til lovverk: 
 Kommuneloven § 48 
 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-12-15 nr 

1424) 
 
 

Vedlegg 
1 Årsmelding 2017 Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kultursektoren må tas inn i årsmeldingen. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas. 
Kultursektoren må tas inn i årsmeldingen. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 06.06.2018  
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Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Årsmelding 2017 for Nordreisa kommune vedtas 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa råd for funksjonshemmede - 29.05.2018  
 

Behandling: 
Rådet for funksjonshemmede fremmet følgende forslag: 
Rådet for funksjonshemmede ønsker informasjon om evalueringen av langturnus på Guleng. 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede ønsker informasjon om evalueringen av langturnus på Guleng. 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 29.05.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Olaug Bergset, SP: 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas. 
Enstemmig vedtatt: 

Vedtak: 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2017 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 
er rådmannens melding til politikerne om virksomheten. 
 
Årsmelding for 2017 er samlet for hele den kommunale virksomheten og består av rådmannens 
kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske resultat, om Nordreisa samfunnet og 
beskrivelser fra sektorer. Rådmann har bestrebet få en helhetlig tråd i årsmeldingen jfr 
organisasjonsmodell.  
 
I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i 
Nordreisa kontrollutvalg og ungdomsrådet. Rådmannens årsmelding behandles i alle utvalg 
foruten sektorutvalgene som får sine egne årsmeldinger med detaljerte opplysninger fra hver 
sektor.  
 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling. 
 

Vurdering 
Rådmannen foreslår at årsmelding for 2017 slik den foreligger, vedtas 
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  Årsmelding 2017 
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2 Årsmelding 2017 

 

 

Nordreisa  

kommune 

 

Nordreisa kommune 

Telefon 77588000 

postmottak@nordreisa.kommune.no 

Postadresse: postboks 174, 9156 Storslett 

Besøksadresse: Hovedveien 17 

Organisasjonsnummer: 943 350 833 

nnhold  

3 Rådmannens innledning 

5 Reisa mot målene  

6 Økonomi og resultat  

10 Samfunn og livskvalitet 

14 Politisk styring og aktivitet  

16 Barnas og unges kommunestyre  

 Nordreisa ungdomsråd 

17 Medarbeidere og organisasjon 

21 Sentraladministrasjon 

23 Sektor for Oppvekst og kultur 

28 Sektor for Helse og omsorg 

35 Distriskmedisinsk senter Nord-Troms 

38 NAV sosial 

40 Sektor for Drift og utvikling 
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3 Årsmelding 2017 

2017 var et begivenhetsrikt år med mange markeringer 

og milepæler som ble nådd.  

 

Tråante 2017 (100 års markering av samenes første offi-

sielle møte) ble markert på Halti i forbindelse med 

Samefolkets dag 6. februar. 

 

Nødnett helse ble åpnet 22. februar og betjener lege-

vaktstelefonene til Nordreisa og Skjervøy kommuner. 

 

Helsesenteret Sonjatun ble 40 år og markeringa ble 

holdt på 40 årsdagen 8. september på Sonjatun. 

Oksfjord barnehage fikk nye lokaler i 2017 og offisiell 

åpning var 14. desember. 

 

Kommunestyret gjennomførte temadag helse 4. oktober 

med tittelen «omsorgstrappa møter velferdsteknologi». 

 

På oppfordring fra Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

ble det holdt felles temadag for Nord Troms med tema 

«Framtidas helse- og omsorgsutfordringer i Nord-

Troms» 24. oktober i Olderdalen. 

 

Sykestuesengene i Nord Troms ble evaluert og rappor-

ten ble behandlet av styret i Helse Nord 14. juni. 

Konklusjonen ble at sykestuesengene videreføres, - men 

med et redusert antall UNN-finansierte senger. 

 

3 nivå-modellen ble evaluert i 2017 og konklusjonen er 

at man opprettholder organiseringa. 

 

Familiesenteret ble delt i to virksomheter; Forebyggen-

de tjeneste og Kvænangen og Nordreisa barneverntje-

neste.  PPT-samarbeidet med Fylkeskommunen og Kvæ-

nangen kommune opphørte 31.12.17 og videreføres 

som et samarbeid mellom Nordreisa og Kåfjord kommu-

ner. 

 

Kommunen fikk to nye sektorledere i 2017; henholdsvis i 

helse og omsorg og oppvekst og kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederutviklingsprogram for virksomhets- og sektorlede-

re ble igangsatt 1. april og varer til sommeren 2018. KS 

konsulent er prosessveiledere i programmet, som er fi-

nansiert gjennom OU-midlene. 

 

Arbeidet med skolepolitisk plan ble igangsatt med et 

kick-off møte 28. august.  På grunn av kapasitetsutford-

ringer i sektoren for oppvekst og kultur koordineres ar-

beidet av ekstern konsulent; Noodt & Reiding AS.  Pla-

nen vil legges frem for politisk behandling i 2018. 

 

Følgende planer/reglement/forskrifter ble vedtatt av 

kommunestyret:  

 Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brann-

området med virkning fra 01.01.17 - Kommunene 

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

 Lokal forskrift for tildeling av plass på sykehjem i 

Nordreisa kommune  

 Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på 

islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, 

Troms 

 Reglement for bruk av og oppbevaring av ordfø-

rerkjede 

 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-

2020 

 Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune for 

2016-2020  

 Hovedplan vann 2017 -2025 

 Revidering av reglement for folkevalgtes arbeids-

vilkår i Nordreisa kommune 

 Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområ-

det for 2018 

 Reglement for kommunale vigsler Nordreisa kom-

mune 

 

å dmånnens innledning 
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Nordreisa kommune er med i følgende samarbeidspro-

sjekter med Nord Troms kommunene: kompetanseut-

vikling i helse og omsorg i Nord-Troms, interkommunal 

entreprenørsatsing, helseteknologiprosjektet gjennom 

det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og Digital 

innbygger Nord Troms. 

 

Utredning om en felles barneverntjeneste i Nord Troms 

og organisering av den interkommunale IT-tjenesten er 

fullført, og begge sakene legges frem for politisk be-

handling i 2018.  

 

Brannsamarbeidet ble evaluert i desember og styrebe-

handles i 2018. Det ble igangsatt utredning av felles 

beredskap innen brannvern i Nord Troms, men dette 

ble stoppet grunnet manglende evaluering av det eksis-

terende samarbeidet. 

 

 

Kontinuerlig jobbing med økonomistyringa har gitt re-

sultater og kommunens regnskap for 2017 ble avlagt 

med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,7 mill kr . 

Den budsjetterte inndekninga av det akkumulerte mer-

forbruket på 4,9 mill kr ble innfridd, og det ble avsatt 

10 mill kr til disposisjonsfond. 

Investeringsregnskapet ble avlagt med kr 340 000 i 

merforbruk. 

  

Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær, noe 

som ble oppnådd i 2016. I 2017 steg fraværet til 8,49%.  

Nærværsarbeidet har hatt et spesielt fokus de siste 

årene og flere tiltak er iverksatt, bla arbeidsnærværs-

dag og IA-pris.  

  

Rådmannen vil takke politikere, ledere, tillitsvalgte og 

ansatte, som gjennom solidaritet og felles innsats kla-

rer å opprettholde gode tjenester til beste for befolk-

ningen i Nordreisa kommune. 

  

Storslett, 31.03.18 

Anne-Marie Gaino 

rådmann 

Markering av 

Sonjatun 

Helsesenter 40 

år på en 

fantastisk fin 

sol dag!  

184



 

5 Årsmelding 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN  

 Konkurransedyktige arbeidsplasser 

 Muligheter for bolig 

 Livskraftig sted 

 Godt bomiljø 

 Utdanning og oppvekst 

 Markedsføring og omdømme 

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN 

—DET A PNE STED 

 Innbyggernes medbestemmelse 

 Åpen stedsidentitet 

 Ta i bruk innflytternes kompetanse 

FOLKEHELSE —PA VIRKNING FORAN BEHAND-

LING 

 Økt arbeidsdeltakelse 

 Flere med fullført utdanning 

 Bolig til alle  

 Sosial tilhørighet 

 Tilrettelegging for positiv helseatferd 

ØKONOMISK HANDLEFRIHET 

 Positiv netto driftsresultat 

 Stram økonomistyring og ledelse 

 Effektiv tjenesteproduksjon og organisering 

 Økt arbeidsnærvær 

NATUR, MILJØ OG KLIMA 

 Klima i endring vil gi utfordringer for det kommu-

nale tjenester 

 Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser er viktige 

i alt arbeid og planlegging 

eiså mot må lene 

Såmmen for trygghet og trivsel 

”Mot et åpent kunnskapssamfunn” 

Kommuneplanens samfunnsdel definerer de vik-
tigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet  

i Nordreisa.  
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Driftsresultat  

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2017 gikk 
med et mindreforbruk på kr 3,66 mill. Det ble foretatt 
inndekning av tidligere års merforbruk med kr 4,86 
mill. I 2016 gikk driftsregnskapet med et mindrefor-
bruk på kr 22,8 mill.  

Netto driftsresultat styrket seg betraktelig i 2016 og 
den positive trenden, økonomisk sett, fortsetter.  

Likviditet  

I løpet av 2017 har arbeidskapitalen styrket seg. Sam-
menlignet med 2016 er omløpsmidlene økt med kr 
15,04 mill, mens kortsiktig gjeld har økt med 2,7 mill. 
Til sammen er arbeidskapitalen styrket med kr 12,3 
mill.  

Pensjon  

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er 
KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pen-
sjonskasse. Det er balanseført 740 mill kr i pensjons-
forpliktelser og 624 mill kr i pensjonsmidler. Årets pre-
mieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 4,9 mill. 
Samlet akkumulert premieavvik er på kr 27,8 mill, noe 
som er en reduksjon på kr 0,03 mill sett mot 2016. Pre-
mieavviket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 års-
periode. 

 

Fond  

Den samlede fondsbeholdningen er på 65,09 mill kr 
fordelt mellom følgende fondstyper:   

 

Investeringer  

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler 
er på kr 14 mill, mot kr 49,12 mill i 2016. Investerings-
regnskapet gikk i 2017 med underdekning på kr 0,34 
mill.  

På kjøp av grunn er ett grunnkjøp som skulle gjennom-
føres i 2017 utsatt til 2018, og gir differanse i forhold til 
budsjett. Kjøpet er utsatt ettersom det ikke var sam-
svar mellom hjemmelshavere og grunnboken, som 
følge av arveoppgjør. I tillegg er det differanse på kir-
kegård der planlagt tomtekjøp ikke ble gjennomført. 
Oppbygging Leonhard Isaksensveg og ombygging kom-
munehuset ble forskjøvet i forhold til tidsplan, og det 
var kalkulert med flere fakturaer i 2017 som kom i 
2018.   

De største investeringsprosjekter i 2017 var:  
Ny vei Moan skole    kr    4,17 mill 
VAR prosjekter    kr    2,28 mill 
Ombygging Oksfjord skole  kr    1,66 mill 
Gjenoppbygg Leonhard Isaksensvei kr    1,53 mill 
EPC kontrakter    kr    1,13 mill 
 

Gjeld, renter og avdrag  

Den samlede lånegjelda er i 2017 på kr 503,4 mill inkl 
videreformidlingslån, og er redusert med kr 13,7 mill fra 

  2016 2015 2014 2013 2017 
Netto driftsresul-
tat i % 

7,6  -0,48  -0,25 4,07  2,97 

Likviditetsgrad 1 2,12 1,44 1,44 1,69 2,26 

Korr likviditets-
grad 1 

1,79 1,06 0,90 1,24 1,94 

Tall i mill kr RS 
2016 

RS 
2015 

RS 
2014 

RS 
2013 

RS 

2017 

Disposisjonsfond 3,30 0,00 0,00 0,00 31,71 

Bundne driftsfond 17,13 15,7 15,87 16,67 17,14 

Ubundne investe-
ringsfond 

3,70 0,27 0,27 0,27 3,47 

Bundne investe-
ringsfond 

17,02 18,6
8 

18,58 22,20 12,77 

Sum fond 41,15 34,65 34,72 39,14 65,09 

Tall i 1000 kr RS 2016 RS 
2015 

RS 
2014 

RS 2013 RS 2017 

Samlede 
lånegjeld 

517 103 507 
238 

493 
724 

481 872 503 379 

Fordelt på:          

Kommunal-
banken 

333 584 318 
502 

333 
005 

319 176 328 821 

KLP kommu-
nekreditt 

81 449 84 152 55 141 57 371 78 127 

DNB 0 192 225 259 0 

Husbanken 
(videreformid
lingslån) 

102 069 104 
394 

105 
353 

105 066 96 431 

konomi og resultåt 

Tall i mill kr RS 

201

6 

RS 

2015 
RS  

2014 
RS 

2013 
RS  

2017 

Endring arbeids-

kapital balanse 
40,1 1,94 10,3 11,55 12,3 

Endring arbeids-

kapital resultat 
40,1 1,94 10,3 11,55 12,3 
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Nordreisa kommune har 36 % av lånemassen på fastren-
te med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor 
vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastren-
te. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og 
videreformidlingslån ca 41 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld 
ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husban-
ken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går 
til videre utlån.  

Inndekning 

Kommunen står på ROBEK-listen men vil bli meldt ut i 
løpet av 2018. Kommunen klarte den budsjetterte inn-
dekningen på 4,86 mill i 2017, som også var siste rest av 
tidligere års merforbruk.  

I løpet av perioden 2011-2017 har Nordreisa kommune 
dekket inn kr. 35,66 mill av tidligere års merforbruk. Inn-
dekning av merforbruket fremkommer slik: 

 

 

Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat for 2017 ble på kr 2,97 %, mot 2016 
da netto driftsresultat ble på 7,6 %. Driftsinntektene ble 
kr 21 mill mer enn budsjettert. Nedenfor vises de største 
avvikene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refusjon fra staten ble 6,2 mill mer enn budsjettert: 

 Merinntekt på kr 0,551mill Voksenopplæring følge 
av flere flykninger og tilskudd til norskopplæring. 
Mer-inntekt på kr 1,09 mill på bokollektivet som 
følge av økt antall enslige mindreårige flykninger. 
Mindreinntekt på kr 2,48 mill på integreringsinn-
skuddet som følge av færre flykninger enn bud-
sjettert.  

 Felles grunnskole merinntekt på kr 0,99 mill som 
følge av blant annet tilskudd til finsk og samisk 
opplæring.  

 Prosjekter som er eksternt finansiert har en mer-
inntekt på 2,95 mill, og har en tilsvarende utgift.  

 Mindreinntekt på Rus og psykisk helse pga at kom-
munen ikke har ansatt psykolog i 2017, og dermed 
ikke budsjettert tilskudd. Det var tilhørende be-
sparelse på lønnsutgifter.  

 Refusjonen fra UNN ble 1,67 mill mer enn bud-
sjettert.  

 Refusjon sykepenger og fødselspenger ble kr 7,6 
mill mer enn budsjettert. 

 

Avdrag 

Tall i mill 
kr 

RS 
2016 

RS 
2015 

RS 
2014 

RS 
2013 

RS 
2017 

Betalt 
avdrag 

16,1 17,3  15,6 14, 9 19 ,0 

Beregnet 
minste 
lovlig 
avdrag 

13,4 12,8 12,1 11,8 13,9 

Differan-
se 

2,6 4,5 3,5 3,1 5,0 

Merfor- Merfor- Inndekket Inndekket Inndek- Inndek- Inndekket 

2003 4 465 179 4 465 179      

2004 8 538 733 3 214 415 5 324 318     

2007 2 430 769  2 262 112 168 657    

2008 8 094 536   7 473 369 621 167   

2009 4 346 893    4 346 893   

2010 5 332 559    2 916 771 2 415 788 

2014 469 043     469 043 

2015 1 978 500     1 978 500 

  35 656 212 7 679 594 7 586 430 7 642 026 7 884 831 4 863 331 

Inntekter  Beløp   Sepsifisert  

Refusjon fra staten     -6 220 000   

  * Voksenopplæring          -551 000  

  * Bokollektivet      -1 090 000  

  * Fellestiltak grunnskole         -990 000  

  * Prosjekter      -2 950 000  

  * Rus og psykisk helse  
         300 
000  

Refusjon fra UNN     -1 676 000   

Refusjon sykepenger     -7 600 000   

Refusjon fra kommuner     -2 900 000   

  * Grunnskoleopplæring         -900 000  

  * Prosjekter         -430 000  

  * Skoler         -650 000  

  * Jordmortjenesten         -360 000  

  * PPT tjenesten  
         240 
000  

  * Prosjekter drift og utvikling         -310 000  

  * Oppmåling         -230 000  

Skatt og rammetilskudd     -2 600 000   

Kommunale avgifter     -1 058 000   

Kinobilletter        -200 000   

Statlige overføringer (fond)        -800 000   

  * Tilskudd til etablering         -250 000  

  * Tilskudd til tilpasning         -100 000  

  * Gaver         -115 000  

  * Tilskudd til private         -215 000  

  * Konsesjonskraftinntekter         -121 000  

Brukerbetalinger        -570 000   

Integreringstilskudd      2 480 000   

Ressurskrevende tjenester      1 900 000   

Samlet  -19 244 000    
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 Refusjon fra kommuner ble kr 2,9 mill mer enn 
budsjettert: 
Grunnskoleopplæring ble kr 0,9 mill mer  
Prosjekter eksternt finansiert, ble kr 0,43 mill mer 
Skoler kr 0,65 mill mer fra andre kommuner 
Merinntekt på kr 0,36 mill på jordmortjenesten. 
PPT tjenesten mindreinntekt på kr 0,24 mill.  
Prosjekter drift og utvikling fikk kr 0,31 mill mer 
enn budsjettert.  
Oppmåling fikk kr 0,23 mill i merinntekt.  
Skatt og rammetilskudd ble kr 2,6 mill mer enn 
budsjettert. 

 
Kommunale avgifter ble kr 1,058 mill mer enn bud-
sjettert.   
Kinobilletter ble kr 0,2 mill mer enn budsjettert.  
Statlige overføringer (tilskudd til etablering/tilpasning/
private, gaver, konsesjonskraftsinntekt) ble kr 0,8 mill 
mer enn budsjettert.  
Brukerbetalinger ble kr 0,57 mill mer enn budsjettert.  
Ressurskrevende tjenester ble kr 1,9 mill mindre enn 
budsjettert.  
 
Når det gjelder driftsutgiftene ble de kr 21 mill mindre 
enn budsjettert. Nedenfor vises de største avvikene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønn- og sosiale utgifter ble kr 6,7 mill mer enn bud-
sjettert.   

Kjøp av varer og tjenester ble kr 12,2 mill mer enn bud-
sjettert: 
 Mat og drikkevarer ble kr 0,56 mill .  
 Utgiftsdekning og forebygging ble kr 2,7 mill.  
 

 Husleie ble kr 0,65 mill mer og gjelder bokollekti-
vet, flyktningetjenesten og PPT.  

 Faste lisenser og gebyrer ble kr 0,57 mill  og drift/
service IT software ble kr 0,56 mill merl   

 Kjøp av VVS og elektrisk ble kr 0,9 mill.   
 Kjøp av vedlikeholds materiell ble kr 2,4 mill mer 

og gjelder VAR området.  
 Konsulenttjenester ble kr 1,31 mill mer.  
 Utgifter med elever i andre kommuner ble kr 1,27 

mill.  
 Tilskudd til private barnehager ble kr 0,18 mill .  
 Utgift brøytekontraktene ble kr 0,19 mer, og kjøp 

av sommervedlikehold ble kr 0,26 mill.  
 Inventar og utstyr (felles helse) ble kr 0,56 mill 

mer enn budsjettert. 
 Overføring legehonorar ble kr 0,29 mill mindre 

enn budsjettert.  
 Kjøp av spesialundervisning ble kr 0,88 mill mind-

re enn budsjettert.  
 Driftsavtale private ble kr 1,1 mill mindre enn bud-

sjettert, og må sees i sammenheng med merut-
giften på tilskudd Reisa vekst.  

 Opphold på institusjon ble kr 0,32 mill mindre enn 
budsjettert.  

 Bedriftshelsetjenesten ble kr 0,25 mill mindre enn 
budsjettert.  

 Overføringer ble kr 2,4 mill mer enn budsjettert: 
 Utgift til merverdiavgift kr 0,17 mill mer enn bud-

sjettert.  
 Tap på fordringer ble kr 1,8 mill mer, og gjelder i 

hovedsak tapsføring av refusjon for bokollektiv.  
 Tilskuddet til Reisa vekst ble kr 0,94 mill mer og 

sees i sammenheng med mindre utgift på driftsav-
tale private.  

 
Regnskapsoversikt per sektor: 

Sektor  Regnskap   Reg.budsjett   Avvik  

Administrasjon             22 804 824       23 806 090          1 001 266  

Oppvekst og kultur           123 099119     124 646 494          1 547 375  

Helse og omsorg           127 531 072     128 771 761          1 240 689  

Anleggsdrift                    103032           -331 681            -434 713  

Bygg og eiendom             39 743 155       38 663 913         -1 079 242  

Skatter og rammetil-
skudd         -334 635 548   -334 464 000              171 548  

Renter, avdrag og 
avsetninger             20 944 125       18 455 423         -2 488 702  

 0 Prosjekter   410 221             452 000                41 779  

Utgifter  Beløp   Sepsifisert  

Lønns- og sosiale utgifter        6 700 000   

Kjøp av varer og tjenester      12 200 000   

  *  Mat og drikkevarer           560 000  

  * Utgiftsdekning og forebygging       2 700 000  

  * Husleie           570 000  

  * Kjøp av VVS og elektrisk           900 000  

  * Vedlikehold materiell       2 400 000  

  * Konsulenttjenester       1 310 000  

  * Elever i andre kommuner       1 270 000  

  * Tilskudd til private barnehager           180 000  

  * Brøytekontrakter           190 000  

  * Drift/service IT software           560 000  

  * Kjøp av sommervedlikehold           260 000  

  * Inventar og utstyr           560 000  

  * Overføring legehonorar         -290 000  

  * Spesialundervisning         -880 000  

  * Driftsavtale private      -1 100 000  

   

Overføringer        2 400 000   

  * Merverdiavgift           170 000  

  * Tap på fordringer       1 800 000  

  * Tilskudd Reisa vekst           940 000  

Samlet      21 300 000    
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Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd  
Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 0,17 mill og 
skyldes: 
Skatt på inntekt og formue ga en merinntekt på kr 5,63 
mill sett mot budsjett. 
Inntektsutjevningen ga en mindreinntekt på kr 2,895 mill 
sett mot budsjett. 
Kommunen mottok kr 0,115 mill mindre i innbyggertil-
skudd og kr 0,068 mer i tilskudd fra fylkesmannen. 
Statstilskuddet på rentekompensasjon ble kr 0,35 mill 
mindre enn budsjettert. 
Integreringstilskuddet ga en mindreinntekt på kr 2,33 
mill sett mot budsjett. 
Eiendomsskatten ble kr 0,166 mill mer enn budsjettert. 
 
Sektor 8 – Skatter og rammetilskudd  
Merforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 2,48 
mill: 
Renteutgifter og renteinntekter ble samlet sett kr 2,43 
mill mindre enn budsjettert. 
Avdrag på lån ble kr 0,18 mer enn budsjettert 
Internkjøp/internsalg ga en merinntekt på kr 0,025 mill, 
men går i 0,- totalt sett for kommunen. 
Det ble foretatt avsetning til disposisjonsfond på kr 33,3 
mill og er i samsvar med budsjettet. 
Nedbetaling på tidligere års merforbruk ble i henhold til 
budsjett på kr 4,8 mill. 
Pensjon ga en mindreinntekt 1,105 mill på sektor 8 sett 
mot budsjett, mens pensjon gir totalt sett en merutgift 
på kr 1,44 mill. 
Mindreforbruket i 2017 ble på kr 3,66 mill og er bokført 
under sektor 8. 
 
Vurdering 
Nordreisa kommune hadde i 2017 et netto driftsresultat 
på 2,9 %. Kommunen klarte inndekning av tidligere års 
merforbruk på kr 4,8 mill og har per årsskiftet kr 31,7 
mill på disposisjonsfond. 
Det har de siste årene vært svært krevende for virksom-
hetene med innsparinger i form av vakanser, mindre 
bruk av vikarer, utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. 
Disse innsparingene har pågått i flere år, og det har vært 
vanskelig å finne rom for ytterligere nedskjæringer uten 
å berøre antall ansatte. Det var nødvendig å gjøre grep 
for å ta ned driften. Kommunen foretok i 2016 nedbe-
manning på ca 30 årsverk, på bakgrunn av den negative 
økonomiske trenden kommunen sto overfor. Driften av 
Nordreisa kommune er nå på et tilfredsstillende nivå 
økonomisk sett, og kommunen har handlingsrom til å 
møte uforutsette hendelser. Likviditeten er også betyde-
lig styrket, og kassakreditten ikke benyttet i 2017.  
Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er 
de økonomiske utfordringene ikke over. I tiden fremover 
vil økningen i inntektene ikke stå i forhold til økningen på 
utgiftssiden, nye tiltak må finansieres innenfor eksiste-

rende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom 
hele driften for å finne effektive metoder å levere tjenes-
ter på. Spesielt innenfor de to største sektorene som er 
sektor for helse og omsorg og sektor for oppvekst og 
kultur. Helsesektoren er trolig den sektoren der presset 
vil være størst i årene fremover. Det økte presset på 
kommunale tjenester i den sektoren er allerede merk-
bart. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av 
den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for 
kommunale tjenester. Mangelen på sykepleiere er alle-
rede en utfordring, og det er startet en prosess for å se 
på hvordan den ressursen kan brukes på en mer effektiv 
måte.  
Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få 
bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i 
regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for nye virk-
somhetslederne. Månedlige rapporteringer fra virksom-
hetsledere til sektorledere og fra sektorledere til Råd-
mannen fortsatte. I rapporteringen fremkommer bl.a. 
om kontroll på lønnsutbetalinger, økonomiske status 
med forklaring på avvik, samt utvikling og oppfølgning av 
sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i 
regnskap og budsjett, og selv analysere hvorfor et avvik 
oppstår.  
 
 

 

Sammenligning 2016: 

Lånegjeld per innbygger er redusert med kr 2.902,- 

Driftsinntekter pr innbygger er økt med kr 3.830,- 

Driftsutgifter pr innbygger er økt med kr 8.637,- 
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Nordreisa kommune har en folkevekst på 0,51%, dvs en 

økning på 25 personer. Troms fylke en vekst på 0,52% og 

landsgjennomsnittet er på 0,71%.   

Folketallet i Nordreisa går opp, men der er en trend på 

nedgang i kommunene rundt, selv om Skjervøy har øk-

ning i 2017. Nordreisa har stadig fødselsunderskudd slik 

at befolkningsvekst kommer av innflytting og innvand-

ring.   

 

 

 

 

Framskrivingen viser at Nordreisa kommune vil ha et 

folketall på 5 638 i 2040. Det vil bli økning i alle alders-

grupper, men størst økning i gruppene med behov for 

tjenester og mindre endringer i gruppen yrkesaktiv al-

der. Antall eldre over 80 år fordobles mot 2040.  Kom-

munen merker et stadig økende press mot helse– og 

omsorgstjenester, og det vil også bli økt krav innenfor 

gruppene barn i barnehager og grunnskole. Nordreisa 

kommune vil i framtiden være avhengig av rekruttering 

av arbeidstakere utenfor kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vekst i % Folkevekst Innbyggere 

Kåfjord 0,00 0 2132 

Skjervøy 0,45 13 2925 

Kvænangen  -0,73 -9 1224 

    

åmfunn og livskvålitet 

Alf Johansen overrekkes blomster av ordfører på sin   

105 årsdag i 2017 
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Antall personer: 

Ingen utdanning: 38 

Grunnskolenivå:  1 389 

Videregående nivå: 1 508 

Univ / høgskole: 771 

Univ / høgskole lang: 156 
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Boligkontor og aktivitet                   
       

 

 

      

Arbeidsledigheten 2,4% 
Troms      2,0 % 

Menn    40 personer 

Kvinner  18 personer 
 

Arbeidsledigheten har gått ned fra 2,5 % i 2016.   

Uføre                 13,2 % 
Troms     10,4 %  

Norge              9,6 % 

Uføreprosenten  i Nordreisa har gått ned med 

0,2% siden 2016.    

Søkere 
startlån 

Innvilget Av-
slått 

Ikke benyttet/ 
forhåndsgod-
kjenning 

 

24 5 8 11 2016 

11 3 6 2 2017 

I 2017 ble det utbetalt kr 3.253.900,- i startlån, tilsva-

rende tall for 2016 var kr 5.130 550,-.  

På grunn av endringer i husbankens retningslinjer er 

ikke unge i etableringsfasen lengre målgruppe for start-

lån. De er oppfordret til å spare opp nødvendig egenka-

pital for å søke boliglån i vanlig bank. Nordreisa kom-

mune følger denne praksisen og det er derfor en stor 

nedgang i antall søknader og utbetalinger de siste åre-

ne.  

 

Tilskudd til 
tilpasning/
etablering 

Innvilget Av-
slått 

 

3 søknader 2 1 2016 

2017 6 søknader 3 3 

Bostøtte 
søknader 

Innvilget/
status 
pr.12/2016 

Avslått/flyttet/
for høy inntekt 
osv. 

 

242 84 158 2016 

2017 295 75 220 

I Nordreisa bor 85% av befolkningen i 

egen eid bolig.  
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Kommunens folkehelsprofil   

 I åldersgruppen 45 å r og eldre er åndelen som bor ålene høyere enn i låndet.  

 Andelen bårn 0-17 å r som bor i husholdninger med låv inntekt er lik låndsgjennomsnittet.  

 Andel 5. klåssinger som er på  låveste mestringsnivå  i lesing er høyere enn låndet for øvrig. Mens fråfåll 

i videregå ende skole ikke er forskjellig frå låndssnittet.  

 Andel med overvekt inkludert fedme er høyere enn låndet som helhet vurdert for gutter og jenter 17 

å r. 

 Antibioktikåbruk i kommunen en låvere enn låndet som helhet, må lt etter åntåll utleveringer pr 1000 

Tilfredstillende drikkevannskvalitet Andel befolkning som har fått influensavaksine 

Andel utleveringer av antibiotika på resept Andel befolkning som får vann fra godkjent vannverk 
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Nordreisa kommunestyret er kommunens øverste myndig-

het og har også som organ arbeidsgiveransvar for ansatte i 

kommunen.  

Kommunestyret har 21 representanter 

olitisk styring og åktivitet 

Nordreisa kommunestyre 2015—2019 

 Øyvind Evanger 

Sigrund Hestdal 

AP 

AP 

Hilde Anita Nyvoll  

Sigleif Pedersen 

Tore Elvestad   

Olaug Bergset    

Olaf Malvin Skogmo  

Siv Elin Hansen 

Helga Jæger Wigdel  

Karl Mattis Nyheim  

Terje Olsen 

Johanne Olaussen 

Herborg Ringstad 

Per Sverre Moan  

Anne Kirstin Korsfur 

Arthur Tørfoss 

John Roald Karlsen  

Tor Arne Isaksen 

Ingvil B. Andersen 

Davida  Olsen 

AP 

AP 

Ap  

SP 

SP  

SV 

SV  

MDG  

H 

H 

H 

H  

FRP 

FRP 

FRP  

KRF 

KRF 

KRF 

Ordfører for valgperioden 2015—2019  

 Øyvind Evanger fra Arbeiderpartiet, i sin  

første periode som ordfører.  
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Råd og utvalg Leder 

Kommunestyret Øyvind Evanger (AP) 

Formannskapet  Øyvind Evanger (AP) 

Administrasjonsutvalget Øyvind Evanger  (AP) 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget Hilde Nyvoll ( AP) 

Næringsutvalget  Øyvind Evanger (AP)  

Helse– og omsorgsutvalget Olaug Bergset (SP) 

Oppvekst– og kulturutvalget Siv-Elin Hansen (SV) 

Kontrollutvalget John Karlsen (FrP) 

Klagenemnd Ole Morten Pedersen (AP) 

Byggekomite Terje Olsen (H) 

Eldreråd Knut  M. Pedersen (AP) 

Rådet for funksjonshemmede Harry Kristiansen (AP) 

Dispensasjonstutvalg, disp. Olav Rokne Erichsen (MPDG) 

Stortingsvalg 2017—valgstyret teller forhåndsstemmer på 

valgdagen.  

«Ut på tur med valg på hjul» — hjemmestemming 

Stortingsvalget 2017 

 Totalt 
antall 
møter 

Totalt 
antall 
politiske 
saker 

Kommunestyret 6 80 

Formannskapet 10 53 

Valgstyret/Samevalgstyret 4 11 

Administrasjonsutvalget 3 16 

Næringsutvalget 5 25 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget 9 99 

Helse- og omsorgsutvalget 9 58 

Oppvekst- og kulturutvalget 7 60 

Dispensasjonsutvalget 11 36 

Eldrerådet 2 4 

Rådet for funksjonshemmede 2 4 

Sakkyndig nemnd for eiendoms-
skatt 

3 9 

P.B. Lunds legat 1 1 

Klagenemnda for eiendomsskatt 1 1 

Barn- og unges kommunestyre 2 10 

Byggekomite 6 8 

Valgnemnda 2 7 

Sum  83 482 

Øyvind Evanger i ordføreroppdrag.  

Blomsteroverrekkelse i forbindelse med 40 års 

markering. Her med tidligere DMS leder 

Herbjørg Fagertun   

195



 

16 Årsmelding 2017 

Barnas og unges kommunestyre 

Nordreisa ungdomsråd   

 

Ungdomsrådets representanter:  

Hermod Bakken, leder. 

Anna Elisa Lund Henriksen, nestleder. 

Sigvart Andersen 

Ronja Dalsaune Sætre 

Christian Giæver 

Scott Isaksen Nordstrøm 

Marie Nyvoll 

Aimie Mikalsen 

 

Vararepresentanter: 

Oda Fossvoll 

Mathias Bergmo 

Ottar Evensen Storaas 

Anna Jaatun 

Merete Eri Braastad 

 

Styret er det samme som i 2016. Nyvalget skjedde først i 

februar 2018.  

 

Ved BUK møte 11.mai var en av sakene ungdomsklub-

ben POINT, og hvilke aktiviteter ungdom ønsker å ha på 

klubben. Ungdommene ble delt inn i grupper hvor alle 

kom med ulike forslag og ideer.  

å møtet ble det innvilget at Oksfjord ungdomsklubb fikk 

3000 kr til innkjøp til forskjellig inventar og Rotsundelv 

skole fikk 5000 kr til «lekepakker» til forbedring av ute-

området.  

Ungdomsrådet arrangerte en aktivitetskveld i Rotsund 

6.februar. De arrangerte også en rusfri 

«Kveldsturnering» 6.april i samarbeid med Påskelands-

byen. Her møttes ungdom for å spille kanonball og inne-

bandy. Nærmere 15 lag var påmeldt til arrangementet, 

som var en svært vellykket kveld hvor man fikk samlet 

ungdommen i kommunen.  

Ungdomskontakten laget en spørreundersøkelse om hva 

ungdom ønsker å gjøre på fritiden. Undersøkelsen ble 

gjennomført på Storslett skole, og var senere en oriente-

ringssak i formannskapet. Ungdomsrådet skrev også en 

uttalelse om hva ungdom synes er viktig mtp. et ung-

domshus.  

Under BUK møte 8.desember hadde ungdommene 

«Politiker-opplæring» av ordfører Øyvind Evanger. Ung-

dommene gikk på talerstolen og la frem hva de syntes 

var viktigst for barn og unge i kommunen.  

Ungdomsklubb ved den gamle kinosalen ble presentert 

på møtet med plantegning av prosjektleder.  Det ble 

gjort et gruppearbeid i forhold til dette, og hva klubbens 

lokaler skulle inneholde.  

 

BUK møte Halti kulturscene ledet av Hermod Bakken som går 

på Nord-Troms videregående skole 

BUK får informasjon om nye ungdommens hus på 

idrettshallen fra kommunens prosjektledere Ketil Jensen 

og Olaf E Nilsen.  
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edårbeidere og orgånisåsjon  

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 

Omorganisering til 3 nivå var fullført per 1.7.16.   

I 2017 startet evalueringen, først for sektor for helse og 
omsorg, jfr. administrasjonsutvalgets vedtak sak 11/17.  
Evalueringen av de øvrige sektorene vil bli gjennomført 
i 2018.  

Administrasjonsutvalget forlenget i vedtak 6/17 ord-
ninga med arbeidsnærværsdag for 2017. Dette gir an-
satte uten sykefravær i et tertial inntil 1 fridag 
(nærværsdag), dvs inntil tre fridager per år. Uttak for 
2017 fordeler seg slik sektorvis: 

Administrasjon   21 dager 
Oppvekst og kultur 91 dager 
Helse og omsorg  82 dager 
Drift og utviling  66 dager 
Totalt    260 dager 
Nærværsdagen utgjør derfor litt over 1 årsverk (233 
dager).  
 
Gymsalen og svømmehallen er åpen for kommunalt 
ansatte 3-4 timer per uke.  Tilbudet benyttes av ca 30 
ansatte.  Ordninga med «trim på kontrakt» ble i 2017 
benyttet av ca 115 ansatte. Ca 15 ansatte deltar på spin-
ning hver torsdag i vinterhalvåret.  

Det føres ikke oversikt over sosiale aktiviteter/
sammenkomster, men uformelt er vi likevel orientert 
om at ansatte treffes for sosialt samvær utenom ar-
beidstid.  Slike uformelle møteplasser er positivt for ar-
beidsmiljøet.  Det ble i 2017 lagt planer for én årlig sam-
menkomst, VI-dag, åpen for alle ansatte.  Første arrang-
ement gikk av stabelen 3.1.18.  

Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i 
Nordreisa kommune, men fortsatt utfordrende å få be-
satt lederstillinger. Særlig utfordrende er dette innenfor 

helse og lederstillinger i skolen. Utfordrende er det også 
å rekruttere til fagarbeiderstillinger og stillinger som 
krever høyere utdanning, særling innen sektor for helse 
og omsorg. Det samme gjelder rekruttering av kvalifiser-
te vikarer ved avvikling av sommerferie. 

Det er etablert en ordning for å rekruttere og beholde 
sykepleiere ved Sonjatun sykehjem. 

For å rekruttere inn personell benytter kommunen seg 
av karriere.no. Gjennom karriere.no får kommunen 
samtidig annonsering elektronisk på ulike nettaviser i A-
media, for eksempel Nordlys.no. I tillegg annonseres på 
egen facebook side og på kommunens nettside. Når det 
er behov kjøpes det annonsering på sosial medier som 
facebook og LinkedIN. Disse blir spisset mot spesielle 
søk som gjelder den enkelte annonse. Det kjøpes svært 
får annonser gjennom papiraviser, jfr tidligere praksis. 

Lederutviklingsprogram startet opp i 2017 og det ble 
fullført 3 samlinger og 3 resterende samlinger i 2018.   

 

Lærlinger / vekslingselever 

Å legge til rette for lærlinger og vekslingselever, er et 
viktig samfunnsrettet og organisatorisk tiltak for å re-
kruttere fagarbeidere. Gjennom rekrutterings- og kom-
petanseplan for helse- og omsorgsområdet, bes kom-
munene i Nord-Troms om å ha forpliktende vedtak på 
fast antall lærlinger, samt å gi påskjønnelse til veiledere 
for lærlingene.  Nordreisa kommune har kommunesty-
revedtak om å ha 20 lærlinger/vekslingselever inne til 
enhver tid.  Kommunen har per 31.12.17 21 lærlinger/
vekslingselever fordelt slik: Barne- og ungdomsarbeider 
(oppvekst) 8 stk, helsefagarbeider (helse og omsorg) 12 
stk, IKT-fag (IT) 1 stk. Dette er 2 ordinær læringsløp i 
helse og 2 ordinær løp i oppvekst og 1 ordinær læring 
Ikt. Resten er vekslingselever.  
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Sykefravær  

Etter en lengre periode med gjennomgående nedgang i 
sykefraværet, der man i 2016 kom under måltallet på 92 
% arbeidsnærvær (7,94 %), viser resultatet for 2017 øk-
ning i sykefraværet: 8,48 %. 

I 2017 ga sykefraværet kommunen 10062 tapte dags-
verk.  Dette er 993 flere tapte dagsverk enn i 2016, og 
tilsvarer en kostnad på ca 2,1 mill mer enn i 2016.  Færre 
faste ansatte i jobb er negativt for kvaliteten på tjeneste-
ne. Utviklingen viser at vedvarende fokus på temaet 
jobbnærvær, fremvisning av statistikker og kostnader 
relatert til fravær bidrar til en positiv utvikling.  Derfor er 
det viktig å holde oppmerksomheten rettet mot arbeids-
miljø- og administrasjonsutvalgets vedtak vedrørende 
tiltak for å bedre arbeidsnærværet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA-arbeidet  

IA-avtalens delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging 
av sykemeldte: 
Arbeidet med å øke jobbnærværet pågår kontinuerlig.  
Resultatet av dette arbeidet gjenspeiles i utviklingen av 
nær-/fraværet. 
 
IA-avtalens delmål 2 – økt sysselsetting av personer med 
redusert funksjonsevne:  
Storslett skole, Gulengbyggene, Sonjatunbyggene, Leir-
bukt- og Høgegga barnehage Oksfjord skole- og barneha-
ge, Moan skole, Nordreisahallen og Halti er universelt 
utformet og tilrettelagt for ansatte med redusert funk-
sjonsevne.  Gamle bygg, som rådhus svømmehall/
gym.sal er ikke universelt utformet. 
 
Kommunen tar inn og har også vedtak om inntak av ar-
beidspraksisplasser og IA arbeidsplasser på hver sektor 

og virksomhet. Det tas inn både for arbeidsplassvur-
deriner, språkpraksisplasser mv.  
 
IA-avtalens delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perio-
den: 
Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om ansattes rett til 
redusert arbeidstid etter fylte 62 år. 
 
Nordreisa kommune gir et generelt seniortillegg, kr 
10.000,-, til ansatte fra fylte 62 år. 
 
 
Tillitsvalgte 
Nordreisa kommune inngikk i 2007 avtaler med fagfore-
ningene om antall hovedtillitsvalgte med frikjøp.  Til 
sammen er 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunk-
sjon, med slik fordeling: 
 Fagforbundet:  0,80 % stilling 
 Utdanningsforbundet: 0,40 % stilling 
 Norsk sykepl. forbund: 0,20 % stilling 
 Delta:    0,10 % stilling 
 
I tillegg er Hovedverneombud frikjøpt med 10%.   
 
 

Forhandlinger 

Tariffoppgjøret i 2017 ble i praksis et hovedoppgjør, da 

sentrale parter ble enige om at lokale lønnsforhandling-

er i 2016, for ansatte som faller inn under HTA 

(Hovedtariffavtalen) kap 4, skal forskyves til høsten 

2017.  Disse forhandlingene ble gjennomført 2.10.17, 

uten brudd mellom partene. Lokalt tillegg i kap 4 ble gitt 

med virkning fra 1.8.17, sentralt tillegg med virkning fra 

1.7.17.   

Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kap 3 og 5 ble gjen-

nomført 3.10.18, uten brudd mellom partene og med 

virkning fra 1.5.18. 

 

I tillegg foreligger det enighetsprotokoller etter følgende 

forhandlinger: 

 4 protokoller i henhold til HTA 4.2.4 – kompetanse 

 1 protokoll i henhold til HTA 4.2.3 – rekruttere/

beholde 

 4 protokoller i henhold til HTA 3.4.4 – forhand-

lingsbestemmelser og tvisteløsning 

 2 protokoller i henhold til HTA 5.2 – annen lønns-

regulering 

 1 protokoll i henhold til HA, del A, § 4.5 – forhand-

linger om lokale særavtaler 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

2013 9,8 9,9 

2014 10,56 12,41 

2015 9,62 7,94 

2016 7,94 7,88 

2017 8,48 9,18 

Egen statistikk over 

fravær. Egenmeldt og 

sykemeldt 
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Likestilling  
Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune omhandler ak-

tivt arbeid med følgende  målsettinger: 

 Økt mangfold i virksomhetene 

 Like arbeidsmuligheter for alle ansatte. 

 Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag 

av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, reli-

gion m.m. 

 Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være univer-

sell utformet.  

 Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innen-

for kultur, idrett og friluftsområder.   

Kommuneplanens samfunnsdel gjengir inkludering og 

universell utforming jfr krav i diskrimineringsloven og i 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Videre er det i    

lønnspolitisk plan vedtatt at lønn skal fastsettes på sam-

me måte for kvinner og menn. Kommunen har også ved-

tatt retningslinjer for uønsket deltid. I tilsettingsrutinene 

skal søkere  som står kvalifikasjonsmessig likt, foretrek-

kes det kjønn som er underrepresentert.  
 

Kjønnsbalansen i Nordreisa kommunestyre er pr i dag 

12 menn og 9 kvinner. I rådmannens leder gruppe er der 

5 kvinner inkl rådmann og 3 menn. Øvrig ledelse  i Nord-

reisa kommune består av 19 kvinner og 5 menn.   
 

SSB vurderer en kommunes likestillinggrad på  en skala 

fra 0-1. 1 representerer full likestilling. Nordreisa kom-

mune får en skår på 0,719 og er en av de mest likestilte 

kommunene  i landet.   

 

Etisk standard  
 

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende vel-

ferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av 

fellesskapet. Kommunen er gitt stor makt som forvalter 

av en rekke lover og forskrifter.  Et fungerende lokalde-

mokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommu-

nen.  Nordreisa kommunestyre vedtok i juni 2015 etiske 

retningslinjer for Nordreisa kommune.  Formålet er å 

skape et  godt tillitsforhold mellom ansatte, folkevalgte 

og innbyggerne, vil Nordreisa kommune legge vekt på at 

gode etiske grunnholdninger skal prege virksomheten: 
 

 Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.  

 Det er et felles ansvar å bygge tillit. 

 Kommunen skal følge god forvaltningsskikk. 

 Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habili-
tet og interessekonflikter. 

 De ansatte skal opptre lojalt. 

 Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som represen-

tanter for kommunen.  

 Ansatte har rett og plikt til å varsle. 

 Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing 
og diskriminering.  

 Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre 
fordeler. 

 Det skal vernes om kommunen sine ressurser og ver-
dier.  

 Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media . 

 
 

Internkontroll 

Nordreisa kommune tatt i bruk et elektronisk verktøy; 

KF kvalitetsstyring, som er  til hjelp med formalisering og 

dokumentasjon av rutiner, prosedyrer og avvik. Syste-

met ble etablert i 2015. Arbeidet er ressurskrevende og 

en stor oppgave. Mål om å få systemet etablert i hele 

organisasjonen er ikke oppnådd. 

 

Ugleprisen 2017 

Bakgrunnen for ugleprisen er, at Nordreisa kommune i 

1989 ble kåret til årets opplæringskommune av Kommu-

nal Opplæring, etter landsomfattende nominasjon.  Pri-

sen, ugle i krystall. Ugleprisen tildeles ansatte som gjen-

nom sitt arbeid, deltakelse og positive støtte har bidratt 

til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder 

kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også 

gis til personer som har satt kommunen i et spesielt po-

sitivet medielys.  Ugleprisen for 2017 gikk til virksomhet-

sleder for anlegg, Hilde Henriksen.  
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Arbeidsgiverpolitikk 

Nordreisa kommune skal ha en tjenes-

teutvikling og personalpolitikk som 

bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv 

tjenesteyting og rekruttering av riktige 

fagfolk og kompetanse. Kommunens 

ansatte er viktigste ressurs! 

Vi skal ha et attraktivt omdømme for rekrutte-

ring 

Vi skal redusere ufrivillig deltid 

Vi skal organisere oss etter helhetstenking 

Vi skal heve kompetanse i hele organisasjonen 

gjennom etter– og videreutdanning 

Vi skal ha en effektiv, utviklingsorientert og til-

pasningsdyktig organisasjon 

 
 

Ansatte ved samlet til hyggelig sammenkomst med god mat på 

grillen 
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Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sek-

torovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjo-

nen ligger rådmann, personal, økonomi, servicetorg og 

ikt. Service- og personaltjenester organiseres med 2 fag-

ledere; fagansvarlig sak og arkiv og IT-ansvarlig.  Økono-

misjef og Service- og personalsjef, rapporterer direkte til 

rådmannen 

Service– og personaltjenester  

Ansvarsområde 

Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som 

forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfast-

settelser, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeids-

utvalg, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saks-

behandling, bindeledd mellom politisk og administrativt 

nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, service-

torg, politisk sekretariat, arkiv, valg, pressekontakt, sosi-

ale medier, boligkontor, skjenkesaker og alkoholfor-

skrift,  

Status økonomi 

Service– og personaltjenester hadde i 2017 et stort 

mindreforbruk på kr 800,000-. Innsparingen var hoved-

sakelig på fellesutgifter personaltiltak, fellesutgifter kon-

tordrift. Drift ikt gikk med merforbruk på kr 200.000,- 

som følge av innkjøp Iktutstyr.     

Status medarbeidere  

Servicetorg fikk redusert bemanning og nytt personale 
som følge av omstillingsprosessenlingsprosessen i 2016 
med redusert bemanning og nytt personale. Også IKT 
fikk nytt personale i 2017 som følge av 2 årig permisjon.  
Ikt fikk tilsatt lærling fra 1/1  2017. Service– og personal-
tjenester består nå av 9,80 hjemler pluss 1 ikt læring 
fordelt på 11 personer.   

Sykefraværet lå under måltall bortsett fra Servicetorg 
som viste et høgt fravær på 13,49%. Ikt hadde et fravær 
på 7,33%. Øvrige tjenester hadde ikke fravær.     

Det ble utført 10 forventingssamtaler september 2016 
og medarbeidersamtaler ikke før januar 2018.  Det ble 
gjennomført medarbeiderundersøkelse 10-faktor med 
utplukk av tema for gjennomgang i etterkant 

Status tjenester  

Det benyttes relativt mye ressurser på å følge opp behov 
ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenestepro-
duksjonen på en mest mulig måte. Det har forhandlinger 
på lønn og det ble gjennomført 3 møter i administra-
sjonsutvalget i 2017 og utvalget behandlet 16 saker. I 
AMU ble det gjennomført 6 møter, og AMU behandlet 
25 saker. Formannskapet ble gjennomført med 8 møter 
og behandlet 53 saker. Kommunestyret ble gjennomført 
6 møter og 80 saker ble behandlet.  

Kommunens sektorovergripene lederutviklingsprogram 
organiseres og planlegges og tilrettelegges for i avde-
lingen.  

I tillegg behandlet avdelingen 297 saker (delegerte ved-
tak), som angår ansatte, i  2016 var antallet 266 og i 
2015 185. De fleste av disse gjelder tilsetting, øvrige sa-
ker er justering av stillingsstørrelse, endring av arbeids-
sted, permisjonssaker, nedbemanningssaker, søknader 
om terminalbriller,  tildeling av fylkesmannens kompe-
tansemidler i helse- og omsorgstjenesten og støtte i for-
bindelse med studiepermisjon.   

Det har vært gjennomført en beredskapsøvelse med 
kriseledelse og beredskapsplan for Nordreisa kommune 
er revidert. Evalueringsmøter med samarbeidende stat-
lige organer jfr skredfare Mettevoll lia er gjennomført og 
det ble satt krisestab vedr 50 års flomfare Reisaelva i 
2017. Beredskapskoordinator var sammen med fylkes-
mannen i Troms, NVE, fylkesmannen i Møre og Romsdal 
m.fl. med på å planlegge og gjennomføre en nasjonal 
fjellskredkonferanse i Tromsø august med ca 200 delta-
kere.  

entrålådministråsjon   

201



 

22 Årsmelding 2017 

Ikt har hatt følgende hovedoppgaver i 2017: 
 Nettverksarbeid Halti 
 Velferdsteknologi / Mobil  Omsorg 
 Nytt spamfilter / Fortimail 
 Oppgradering fagsystemer 
 Oppgradering Brannvegger og infrastruktur 
 Installasjon/igangsetting nytt IT supportsystem 
 Fokus på datasikkerhet klienter / EMS 
 Installasjon HK Oppvekst  
 Diverse supportarbeid 
 
På Servicetorget er hovedoppgavene :  
 Kundetorg og informasjonsknutepunkt – kommu-

nens hjemmeside - facebookside og intranett 
 Utleie av kommunale bygg 
 Politisk sekretariat inkl. valgadministrasjon 
 Sekretariat kommunale vigsler 
 Sekretariat ansettelsessaker 
 Saksbehandling politikk, startlån, bostøtte, alko-

holsaker 
 Sentralarkiv og postmottak 
 Arkivplan 
 Systemansvar for kommunens sak- og arkivsys-

tem og brukersupport, råd og veiledning av den-
ne 

 Arkivplan 
 Informasjonsknutepunkt 
 Boligkontor (startlån, boligtilskudd, bostøtte, vei-

ledning)  
 
Milepæler i 2017: 
28.3.2017 ble Arkivplan for Nordreisa kommune vedtatt 
av kommunestyret.  
10.-11.9.17 Stortings- og sametingsvalget. 
Digital utsending av post fra kommunen til alle innbyg-
gere og organisasjoner innført fra 1.1.17. 
Alle politiske møter ble digitalisert fra 1.1.17. 
Igangsatt bekjempelse av skjeggkre/sølvkre. 
 
Prosjekter i 2018: 
 Innføring av Svarinn og dDialog 
 Innføring av elektronisk signatur i avtaleinngåelse  
 Innføring av nettprat/chat  
 Elektronisk booking av kommunale lokaler og ut-

styr 
 Bekjempelse av skjeggkre/sølvkre 
 
Status internkontroll 

Rådmannen startet opp i 2015 med elektronisk kvali-
tetssystem. Det har fortsatt ikke vært rom for å priorite-
re dette arbeidet innenfor IKT og Servicetorg. Service-
torg jobbet i 2017 med innføring av Arkivplan.  

På personalområdet er HMS systemet er enda ikke godt 
nok ivaretatt.  

Ikt startet opp med ROS på telefonisystemet i desember 
som forventes sluttført i primo 2017.  

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 
2017. 

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor ble gjennomførti 
2017. Svarprosenten var lav.  

Økonomitjenester  

Ansvarsområde 

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi
- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskatte-
kontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrå-
det, legat, fakturering og innfordring av kommunale 
krav, kommunekasse, lønnsarbeid, innkjøp og skatte-
oppkreving og arbeidsgiverkontroll.  

Status økonomi 

Økonomitjenester hadde i 2017 et mindreforbruk på kr 
200.300,-. Innsparingen var hovedsakelig på lønnsområ-
det, da vi ikke tar inn vikarer ved sykefravær.  

Status medarbeidere  

Bemanningen var stabil og det jobbes kontinuerlig med 
å styrke fagkunnskapen. Sykefraværet i 2017 var på 
3,42 %, noe som er under måltallet.  

Status tjenester  

Økonomitjenester har i 2017 fortsatt arbeidet med å 
gjennomføre opplæring med økonomisk rapporte-
ringen. Det har bidratt til økt fokus i organisasjonen på 
tildelt ramme og økt bevissthet rundt budsjettproses-
sen. I 2017 startet vi opp med en felles intern opplæring 
av sektorledere og virksomhetsledere, innenfor områ-
dene budsjett, regnskap, lønn og sykelønn. Innenfor 
lønnsområdet ble rapporteringsmetoden A-melding 
ytterligere videreutviklet. I november ble det åpnet for 
elektroniske sykmeldinger, noe som krevde tilpasninger 
både i internt og eksternt (oppsett i Agresso). Innenfor 
skatt har man startet en prosess på å se på muligheten 
for interkommunalt skatteoppkreverkontor, arbeidsgi-
verkontroller er det man først ser på. Dette arbeidet vil 
fortsette videre i 2018. Hvert tertial har det vært rap-
portert til formannskapet og kommunestyret med en 
oppsummering av regnskapsstatus. Til hvert formann-
skapsmøte ble det avgitt en rapport på lønnsstatus.  

Status brukerundersøkelser 

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 
2017. 

Status internkontroll 

Økonomitjenester har fokus på internkontroll. Det ar-
beides kontinuerlig med utarbeidelse og oppdatering av 
rutinebeskrivelser, og dette arbeidet fortsetter i 2018.  
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Ansvarsområde 

Sektor for oppvekst og kultur har ansvar for kultur, fami-
liesenteret (barnevern, helsesøstre og åpen barnehage), 
flyktninger, voksenopplæring, skolene og barnehagene. 
Sektoren har en stab bestående av 2 konsulenter, Ol-
weus instruktør og en spesialpedagog.  Sektorleder har 
13 virksomheter under seg, med hver sin virksomhetsle-
der.  
  
Pr 31.12.2017 er det 159,74 årsverk i sektoren.  
 
Sektoren rapporter politisk til Oppvekst– og kulturutval-
get.  
 

Status økonomi  
Sektoren hadde et mindreforbruk på  1.5 mill kroner.  
Dette skyldes først og fremst mindreforbruk på lønn. 

 

Status medarbeidere  

Det er i 2017  en økning i forhold til 2016 på 2 årsverk til 

159,6 årsverk i sektoren.  Medarbeiderundersøkelsen 10 

faktor ble gjennomført i Oppvekst og kultur i 2017. Hver 

virksomhet valgte ut sin faktor for å jobbe videre med 

Sykefraværet i sektoren har vært på 10,59, noe som er 

en økning i forhold til 2016.  Barnehagene har totalt sett 

hatt en positiv utvikling sammen med forebyggende en-

het med. Skolene, med unntak av Oksfjord oppvekstsen-

ter har hatt stabilt høyt sykefravær. Barnevernet som 

nylig utskilt enhet fra høsten 2017 har en økning i syke-

fraværet og ligger sammen med voksenopplæring og 

flyktningetjenesten veldig høyt.  

Langtidsfraværet er høyt. 

ppvekst og kultur  

Konto Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik 

Lønn 92 397 186 94 259 302 98,02 -1 862 115 

Øvrige 
utgifter 65 917 353 60 994 071 108,07 4 923 282 

Inntekter -35 215 420 -30 606 878 115,06 -4 608 542 

Totalt 123 099 119 124 646 494 98,76 -1 547 374 

          

Sykefravær 2017 % 

Storslett skole 11,31 

Moan skole 13,5 

Moan sfo 7,05 

Oksfjord Oppvekstsenter 10,31 

Rotsundelv skole 15,27 

Rotsundelv sfo 10,79 

Nordreisa barnevern 19,29 

Nordreisa VO og flyktningetjeneste  16 

Forebyggende tjeneste 3,9 

Sørkjosen barnehage 6,3 

Storslett barnehage 12,36 

Sonjatun barnehage 12,04 

Høgegga barnehage 9,41 

Leirbukt barnehage 8,80 

Kulturvirksomhet 10,74 
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Tjenester og resultat 

Status tjenester  

Politisk forholder sektoren seg til hovedutvalg for opp-
vekst og kultur.  Utvalget har hatt 7 møter og behandlet 
totalt 50 saker mot 49saker i 2016.  
 

Sektor for oppvekst og kultur har som mål å styrke det 
tverrfaglige arbeidet, og på den måten komme tidlig inn 
for å gi hjelp samt bedre tilbudene for barn og unge i 
Nordreisa kommune 
 
Barnehager 
 

Visjon: «I Nordreisa kommune står vi sammen for trygg-
het og trivsel». Ut fra visjonen har de kommunale barne-
hage utviklet noe felles målsettinger for å oppnå dette. 
To av disse målsettingene er: 
 Gjenspeile det flerkulturelle samfunnet vi lever i 
 De pedagogiske arbeider bygger også på lokale 

fortrinn som natur, kultur og miljø 
 
Sonjatun barnehage har en samisk/norsk avdeling, i til-
legg til høy andel barn fra språklige og kulturelle minori-
teter. Sektoren har derfor jobbet med å få et innblikk og 
få en forståelse for at det finnes mange ulike trosret-
ninger og vi ønsker å skape respekt og toleranse for 
dette mangfoldet. I tillegg får alle barna et større inn-
blikk i lokal natur, kultur og miljø – og da med ekstra 
fokus på det samiske, da vi innehar god kompetanse på 
området. 
I tillegg har barnehagene tema om språk og språkutvik-
ling med fokus på: 
 Stimulere og oppmuntre til generell språkutvikling 

for alle barn 
 Organisere barnehagedagen slik at språkstimule-

ringstiltak er en del av hverdagen.  
 
Utdanningsdirektoratet ga ut ny Rammeplan for barne-
hager, innhold og oppgaver, gjeldende fra 1. august 
2017. I den forbindelse har det vært gjennomført ulike 
kompetansehevingstiltak. Sektoren har hatt interkom-
munalt styrerseminar, kick-off samling med Fylkesman-
nen og felles personalmøte for alle barnehageansatte i 
Nordreisa kommune. Sektoren har i tillegg startet arbei-
det med å implementere arbeidet i egen virksomhet. Et 
implementeringsarbeid tar tid og barnehagene ønsker at 
den nye rammeplanen skal være et levende dokument 
for fordypning. 

 
 

Grunnskole 

Storslett skole har rettet opp alle avvik etter fylkesman-

nens tilsyn med Storslett skole.  

Retting av avvik har vært en pågående prosess på Stors-

lett skole hele skoleåret og det har medført endringer i 

våre lokale styringsdokumenter som årsplaner, ukepla-

ner og individuelle opplæringsplaner. Retting av avvik 

har også ført til at skolen har utarbeidet en rekke stan-

darder i samarbeid med elevråd og FAU, elevsamtalen, 

utviklingssamtalen, foreldremøter og skriftlige vurde-

ringer.  

Prosessen som har foregått på Storslett skole har konse-

kvenser for Nordreisaskolene da avvikene som ble av-

dekket gjelder for hele kommunen. Moan og Storslett 

skoler har jobbet tettere og skoleledermøtene har bun-

det sammen de andre skolene.  

Resultater på nasjonale prøver har det vært fokus på. 

Resultatene er blandet, med gode resultater på ung-

domstrinn og mindre gode på lavere trinn. Her er det 

iverksatt et arbeid med å samkjøre skolene i bedre grad. 

Det skal i større grad legges til rette for større utstrek-

ning av bruk av digitale hjelpemidler i skolen 

Organisasjonen er i utvikling. I 2017 har en iverksatt ar-

beidet med skolepolitisk plan. Denne blir lagt frem for 

kommunestyret våren 2018 

Andel spesialundervisning har de siste årene blitt redu-

sert. Inneværende skoleår, 2017-2018 er det en liten 

økning. Målet om å redusere spesialundervisning og 

også gi mer spesialundervisning på de laveste trinnene 

( komme tidlig inn) vises i fordelingen av spesialunder-

visning. Likevel er det fortsatt for stor andel som brukes 

på mellomtrinn. 

Skolene har fått tilført ressurser til tidlig innsats i 2017. 

Moan skole, Rotsundelv skole og Oksfjord oppvekstsen-

ter er mottakere av disse ressursene som er øremerkede 

formålet. 

Oksfjord oppvekstsenter ble i 2017 utbygget og reno-

vert. Skolen ble tatt i bruk i høst og i november var det 

høytidelig åpning. 

 

 

Spesial-

undervisning 
2013 2014 2015 2016 2017 

Totalt 13,5% 12,4% 13,4% 11,6% 11,8% 

1-4. trinn 6,5% 5,6% 7% 9,1% 12% 

5-7. trinn 17% 13,5% 14,4% 15,3% 17,7% 

8. – 10. trinn 20,1% 20,7% 21% 11,2% 10,8% 

Ungene ved Oksfjord 

barnehage  er 

superinspirerte til lek  

etter å ha hatt brannbil 

og brannkonstabler på  

besøk  
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Grunnskolepoeng 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår av indikatorene har Nordreisa en posi-
tiv utvikling i 2017 og kommunen kommer bedre ut enn 
landsgjennomsnittet.  
 

Eksamenskarakterer 10 trinn     

Resultat: Muntlig eksamen 2017 

 

 

 

Mål: Eksamenskarakterer 10. trinn matematikk: 3,1 

(skriftlig).  Resultat:  

 

 

I matematikk skårer elevene bedre enn målet  

Mål: Eksamenskarakterer 10. trinn engelsk: 3,8. Resul-

tat:  

 

 

Resultatene i engelsk skriftlig er betydelig lavere enn 

mål.  

 

 

 

Nasjonale prøver 

Mål: Nasjonale prøver i lesing 5. trinn 15% på høyeste 

nivå og 50% på nasjonalt gjennomsnitt: 

I forhold til målet på 15% på høyeste nivå når ikke Nord-

reisa dette, men ender på 14,3% på lesing.  
 

Mål: Nasjonale prøver i regning 5. trinn 17% på høyeste 

nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt: 

I forhold til mål om 17% på høyeste nivå når ikke Nord-

reisa kommune målene, med 12,3%.  

 

Mål: Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 8% på høyeste 

nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt: 

Indikator og nøk-
keltall 

Nordreisa Troms  Nasjonalt 

Gjennomsnitt 2016 38,3 41,1 41,2 

Gjennomsnitt 2017 43,3 41,1 41,2 

Indikator og  
nøkkeltall 

2013- 
2014 

2014-
2015 

2015- 
2016 

2016-
2017 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

36,2 41,0 38,3 43,3 

Mate-

matikk 

Sam-

funnsfag 

Natur-

fag 

Eng-

elsk 

4,4 5,2 4,5 4,3 

2011-

12 

2012

-13 

2013

-14 

2014

-15 

2015

-16 

2016-

17 

2,7 3,1 2,2 2,7 2,8 3,2 

2011

-12 

2012

-13 

2013

-14 

2014

-15 

2015

-16 

2016-

17 

3,8 3,5 3,1 3,3 3,0 3,3 

Elver ved Moan 

skole planter 

sommerblomster 

ved Sonjatun 

helsesenter  
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Mål: Nasjonale prøver i lesing ungdomstrinn 13% på høyeste 
nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt: 

I forhold til mål hadde Nordreisa 13,2 % på det høyeste 
nivået i 2017 og nådde målet. 
 

Mål: Nasjonale prøver i regning ungdomstrinn 17% på 
høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt: 

I forhold til mål på 17 % hadde Nordreisa 9,4 % på høy-
este nivå, som er under landsgjennomsnitt. 
 

Mål: Nasjonale prøver i engelsk ungdomstrinn 8% på 
høyeste nivå 50% på nasjonalt gjennomsnitt: 

I forhold til mål hadde Nordreisa kommune 7,7 % på 
høyeste nivå, landsgjennomsnitt er 8 %. 

Nordreisa voksenopplæringssenter 
 

Voksenopplæring: Måltallet på 80% på gjennomført og 
bestått introduksjonsprogram, er ikke nådd, men er vel-
dig nært på 75%.  
 
Flyktningetjenesten: Måltall bosetting 30 oppnådd. Det 
er varslet færre flyktninger fra 2018.  
 
Forebyggende tjeneste. 
 
Helsesøstertjenesten: 
 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter 
hjemkomst/mål 100 %, resultat: 97,56 %. Alle har hatt 
besøk, men noen få litt forsinket i forhold til frist, noen 
for sent innkomne fødselsmeldinger. 
 

Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker/mål 100%, 
resultat: 104, 6% (flere konsultasjoner for noen barn, 
eks vektkontroll) 
 

Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år/mål 95 %: 
113,5% (flere konsultasjoner noen barn). Pga flytting, vil 
det kunne bli flere konsultasjoner enn det er barn i års-
kullet ved årsslutt. Samt ekstrakonsultasjoner. 
 

Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:/mål 95 %. 
resultat: 94,2% 
 

Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse/mål 100 
%. Resultat: 104,1 %. Skyldes flytting fra kommunen-
færre barn ved opptelling årsskiftet. 
 

Andel meslingvaksine: 95,1%. Høyere enn landsgjen-
nomsnitt. Kilde: folkehelseprofil (tall 2017) 
 
 

Helsetjenester for flyktninger:  
oppgaver:  
 Mottak av bosatte og familiegjenforente.  
 Gjennomføring av helsesamtaler.  
 Oppfølging av alvorlig syke – samarbeid spesialist-

helsetjenesten og barnevern.  
 Følge flyktninger til UNN ved første besøk.  
 Oppfølging av familiegjenforente – ulike fysiske og 

psykiske utfordringer.  
 Samarbeid med fastleger. Undervisning. Samtaler. 

Utarbeidet prosedyrer for tjenesten. 
 
Antall innmeldte avvik:  
meget alvorlig: 20.  
Alvorlig: 4. Lite alvorlig: 1.  
Det som går igjen er at oppgaver ikke har blitt utført i 
forhold til frister/veileder grunnet personalsituasjonen 
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Utfordringer i sektor for oppvekst og kultur 

 
I skolesektoren har Nordreisa kommune utfordringer på 
flere områder.  
Resultater på nasjonale prøver har over flere år vært 
svært variable og med resultater som tyder på at en ikke 
har den organiseringen og den utviklingen som er ønske-
lig. Tilsynet fra fylkesmannen i kommunen avdekket 
store mangler. I tillegg ble det også avklart at det ikke 
har vært et felles system for skolene slik at samhandling-
en og samarbeidet ikke har vært bra. Dette tas det et tak 
i fra skoleeier gjennom mange tiltak: 
 Skolepolitisk plan som skal fremmes for kommu-

nestyret våren 2018 
 Veilederkorpset fra utdanningsdirektoratet inn for 

å hjelpe Nordreisa kommune med å bygge en 
struktur som skal sikre forsvarlig skolesystem og gi 
faghjelp til utvalgte satsingsområder.   

 
Tilgangen til relevante digitale hjelpemidler er svært 
langt unna det som er gjennomsnitt i norske skoler. Her 
ser skolene frem til at elevene gjennom en satsing slik at 
elevene kan få et bedre utgangspunkt for den tiden vi 
lever i. 
 

Fordelingen med en 1-4 skole og en 5-10 skole på de to 
største skolene er pedagogisk sett utfordrende. Frem-
over i tid bør man se å hvorvidt en skal gjøre endringer 
med dette forholdet.   

 
I 2018 vil man også starte arbeidet med å lage en strate-
gisk barnehageplan og fra 2018 kommer en ny pedagog-
norm som vil gi utfordringer å få tak i nok barnehagelæ-
rere. 
 

Flere av barnehagene i kommunen er gamle med vedli-
keholdsetterslep og har mye gammelt og utdatert utstyr.  
Barnehagen har endret seg siste årene som institusjon, 
det stilles flere og andre krav til innhold, bl.a skal barna 
ha tilgang til digitale hjelpemidler, noe som er helt fra-
værende i dag. Her vil en stor satsing som vedtatt i kom-
munestyret i desember sikre at barna får tilgang til digi-
tale vertkløy.  
 

I 2017 ble barnevernet skilt ut som egen virksomhet. Det 
er mange utfordringer knyttet til barnevernstjenesten. 
De er samlokalisert med Forebyggende enhet og er 
svært trangbodd. Det er utfordiring å rektuttere nye 
medarbeidere til tjenesten og tjenesten sliter med stort 
sykefravær. Mye tid går til kjøring til arbeidssted. 
Barneverntjenesten er en spesielt utsatt gruppe, de job-
ber med svært vanskelige saker og dette er utfordrende. 
Stadig flere ansatte gir en stor ekstrabelastning på de 
erfarne ansatte med tanke på opplæring. 
Mange av problemstillingene nevnt over har også gjort 
at virksomheten har store etterslep på saksbehandling 
som har følgeforhold som avvik fra fylkesmannen.  
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else og omsorg  

Ansvarsområde 

Helse og omsorg er organisert i en sektor med 8 virk-
somheter og en stabsfunksjon. Herunder 3 sykehjem, to 
omsorgsboliger, rus og psykisk helsetjenester, hjemme-
tjenester og helse. Helse delen består av legeseksjonen 
med dens funksjoner og fysioterapien.  

Helse og omsorg har 167.21 årsverk.   
 
Politisks styringsorgan er Helse– og omsorgsutvalget 
som ledes av Olaug Bergset (SP)  
 
Helse– og omsorgsleder er Kirsti Løvli.  
 

Status økonomi 
 
For å få budsjettet i balanse ble det gjort flere budsjett-
reguleringer gjennom 2017.  
  

Lønn inklusiv sosiale utgifter: 
Budsjettposten ble økt gjennom budsjettregulering med 
kr. 4.1 mill, og fikk et ved årsskiftet et mindreforbruk på 
640.000 kr.  

Øvrige utgifter:  budsjettposten ble økt gjennom bud-
sjettregulert med 9 mill, og fikk et ytterligere merfor-
bruk ved årsskiftet på 505.000 kr.  
 
Inntekter: Ble satt ned gjennom budsjettregulering med 
kr. 5.6 mill, men fikk forventet inntekt slik det først var 
budsjettert.  
 
Konklusjon: Gjennom budsjettreguleringer gjennom 
året var det mulig å få regnskapet i balanse.  
 
 
Status medarbeidere  
 
Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor ble gjennomført i 
helse og omsorg i 2017. Hver virksomhet valgte ut sin 
faktor for å jobbe videre med.  
 
Medarbeidersamtaler er ulik gjennomføringsprosent i 
de forskjellige virksomheter.  
 
Arbeidsnærvær  
Samlet sykefravær ligger under måltall med 7,71% inklu-
dert NAV og Distrikts medisinsk senter. Nav har hatt 
stort fravær men gjelder et fåtall personer. Det er stor 
variasjon i forhold til sykefravær, som ligger mellom 
0,60 % til 14,56% sykefravær. 
 
Fraværet fordeler seg som følger:  

 

Konto  Regnskap 
Totalt bud-
sjett 

Oppr bud-
sjett 

Forbruk 
i % Rest 

Lønn inkl 100 577 079  101 217 738  97 075 302  99,37 640 659  

Øvrige 
utgifter 57 846 627  57 341 408  48 310 920  100,88 -505 219  

Inntekter -37 419 639  -37 603 243  -31 911 764  99,51 -183 604  

Sum 121 004 067  120 955 903  113 474 458  100,04 -48 164  
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Tjenester og resultat 

 

Brukerundersøkelser 

 

Helse og omsorg stabsfunksjoner 

Staben har bistått virksomhetene innenfor sektoren 

blant annet når det gjelder økonomistyring, dokumenta-

sjon og kvalitetssikring av vedtak og tjenester. Det er en 

målsetting at staben skal hjelpe virksomhetene i å kvali-

tetssikre arbeidet og forbedre jobben med dokumenta-

sjon. Høsten 2017 ble anbefalt oppsett av Profil iverksatt 

i forhold til dokumentasjon. Det har vært gitt mye opp-

læring i dokumentasjon helsehjelp, men det er behov 

for ytterligere opplæring i 2018.  

Høsten 2017 startet økonomiopplæring av alle virksom-

hetsledere ½ dag pr. måned. Dette arbeidet fortsetter i 

2018.  

Staben har oppgaver knyttet til fakturering, oppfølging 

av hjemmehjelperne og fungerer som servicekontor til 

virksomhetene og brukerne av hjemmetjenester. Mye 

tid går med til formidling av telefoner og beskjeder. Alt 

av vedtak om korttidsopphold, avlastning, støttekontak-

ter, langtidsplass gjøres av staben, i tillegg til at man har 

en del direkte oppfølging av brukerne. 

I tillegg administreres alt av datatilganger gjennom sta-

ben, og å holde orden på datasystemet.  

 

Utfordringer 

Det må iverksettes opplæringstiltak i forbindelse med 

vedtak om tjenester. Det ønskes også etablert en tilde-

lingsenhet som ivaretar alle søknader og vedtak.  

Det er utfordrende for staben å gi opplæring til virksom-

heter, eks på dokumentasjon helsehjelp, IPLOS, skrive 

vedtak og lignende oppgaver. Det er et tidkrevende ar-

beid, som krever både organisering og systematikk. Dis-

se oppgavene konkurrerer med andre stabsoppgaver, 

som å være pådriver og inne i oppgaver som både vel-

ferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Koordinering 

av tjenester er også en krevende oppgave, og med stor 

gjennomstrømming av korttidsplasser og utskrivnings-

klare pasienter fra UNN så er det en oppgave som må 

gjøres kontinuerlig. Utfordringen for 2018 er å få hjem-

mesykepleien til å bli digitalisert, både med tiltaksplaner 

og arbeidslister. Digitalisering av arkiv, og elektronisk 

post ut iverksettes i 2018. Tilkalling av ekstravakter via 

SMS er startet opp i 2017, men må følges opp i 2018 for 

å sikre at systemet tas i bruk.  

 

Sykehjem  

 

Sonjatun bo- og kultursenter og Lillebo 

 

Sonjatun bo- og kultursenter er et sykehjem med 3 av-

delinger. To avdelinger med 8 enerom hver til langtids-

plasser, totalt 16 plasser, samt ei korttidsavdeling med 5 

plasser, Lillebo. Den ene avdelingen er tilrettelagt til op-

pegående personer med demens, og den andre avde-

lingen blir benyttet til ulike pasientgrupper, egentlig i 

oppstarten til slagpasienter og pasienter med nevrolo-

giske sykdommer.  

Lillebo startet opp våren/sommeren 2016. Korttidsplas-

sene prioriteres til planlagte avlastningsopphold, 5 plas-

ser.  

 

Sykefravær 2017 % 

Helse og omsorgsadministrasjon 2,71 

Sonjatun sykehjem 11,70 

Sonjatun omsorgssenteret 6,76 

Sonjatun bo- og kultursenter 10,85 

Lillebo alderspensjonat 17,34 

Hjemmesykepleie 14,56 

Hjemmehjelpstjenesten 1,66 

Rus- og psykisk helse 9,94 

Fosseng Psykiatri 5,64 

Høgegga hjemmetj psyk utviklingsh 6,78 

Miljøarbeidertj omsorgstilbud funksjonsh 0,60 

Guleng bofellesskap og Guleng 3 4,04 

Kjøkken Sonjatun 0,93 

Legetjenesten 2,41 

Fysioterapitjenesten 9,18 

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms 7,71 

Interkommunal jordmortjeneste 9,23 

Sykestue 8,80 

Dialyse 3,93 

NAV Storslett 23,29 

Nordreisa aktivitets- og frivillighetssentral 0,51 
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Utfordringer:  

Ved endret pleiebehov til pasienter som har fått en lang-
tidsplass på Sonjatun bo- og kultursenter er det behov 
for å overflytte pasienter til et annet sykehjem i kommu-
nen. Nordreisa kommune har behov for å rullere på plas-
sene da det er et økt behov for tilrettelagte sykehjems-
plasser for personer med demens.  

Utfordrende å få enkelte pasienter på korttidsplass sendt 
hjem etter opphold på korttidsplass. Trenger godt samar-
beid med pårørende for å få til en utskriving til hjemmet.  

Utfordrende å ha nok korttidsplasser slik at pasienter 
rulleres, for å utsette langtidsopphold.  

Utfordrende å ha døgnbemanning av sykepleiere på 
grunn av sykepleiermangel. Generelt lite tilgang på hel-
sefagpersonell som vikarer. Opplæring av assistenter 
pågår forløpende. Tilgang på kvalifiserte ferievikarer er 
liten. Sist sommer var det ikke nødvendig med vikarbyrå, 
men situasjonen kan endre seg slik tilgangen er blitt.   

Utfordring i å holde budsjett på grunn av lite tilgjengelig 
sykepleievikarer, noe som medfører økt overtid og for-
skyvning.  

Sonjatun bo- og kultur: 
Lønn inkl. sosiale utgifter: Mindreforbruk kr. 529.675 
Øvrige utgifter: Mindreforbruk kr. 93.410 
Inntekter: Merinntekt kr. 31.904 
 
Lillebo: 
Lønn inkl. sosiale utgifter: Mindreforbruk kr. 302.669 
Øvrige utgifter: Merforbruk kr. 8.649 
Inntekter: 0 
 
Sonjatun omsorgssenter 
 
Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem på bakkeplan 
med to avdelinger.  8 enkeltrom på hver avdeling, totalt 
16 enkeltrom. Avdelingene har en spesiell utforming som 
gjør det tilrettelagt for oppegående personer med de-
mens. En plass brukes til korttidsopphold, enten som av-
lastning, vurdering av bistandsbehov eller utredning av 
en demensdiagnose.  
 
Utfordringer: 
 
Ved endret pleiebehov til pasienter som har fått en lang-
tidsplass på Sonjatun omsorgssenter er det behov for å 
overflytte pasienter til et annet sykehjem i kommunen. 
Nordreisa kommune har behov for å rullere på plassene 
på Sonjatun omsorgssenter da det er et økt behov for 
tilrettelagte sykehjemsplasser for personer med demens.  
Utfordrende å ha døgnbemanning av sykepleiere på 
grunn av sykepleiermangel. Generelt lite tilgang på hel-
sefagpersonell som vikarer. Opplæring av assistenter 
pågår forløpende. Tilgang på kvalifiserte ferievikarer er 
liten. Sist sommer var det ikke nødvendig med vikarbyrå, 

men situasjonen kan endre seg slik tilgangen er.   
Utfordring i å holde budsjett på grunn av lite tilgjengelig 
sykepleievikarer, noe som medfører økt overtid og for-
skyvning.  
 
Lønn inkl. sosiale utgifter: Merforbruk kr. 2.048 
Øvrige utgifter: Mindreforbruk kr. 44.283 
Inntekter: Merinntekt kr. 234.885 
 
Sonjatun sykehjem  

Sonjatun sykehjem har 2 avdelinger med til sammen 21 
enkeltrom. På 2 enkeltrom er det i tillegg et ekstrarom 
med gjennomgang gjennom rommet, (dublett). Denne 
romkombinasjonen defineres som dobbeltrom dersom 
begge rommene er i bruk. Det betyr at Sonjatun syke-
hjem har rom til 23 pasienter, der 4 pasienter defineres 
til å bo på dobbeltrom dersom dublettene er i bruk.  

Enerom må tilstrebes dersom pasienten selv ikke ønsker 
å bo på dobbeltrom, jfr. Forskrift om verdig eldreomsorg 
§ 3 h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.  

Ett av pasientrommene brukes til pasienter med behov 
for korttidsopphold.  

På grunn av beliggenhet i 3. etasje, utforming med lang 
korridor og trappegang er Sonjatun sykehjem ikke egnet 
til pasienter som er urolige og vandrende, men til pasien-
ter med et mer omfattende pleiebehov, eller som ikke 
forlater institusjon på egenhånd.  

Mottak av trygghetsalarm til hjemmeboende er plassert 
på sykehjemmet. 

 

Utfordringer:  

Uhensiktsmessig med mottak av trygghetsalarmer til 
hjemmeboende på Sonjatun sykehjem. Det blir et unød-
vendig mellomledd som også tar ressurser fra pleieper-
sonell på sykehjemmet. I løpet av 2018 vil utløste trygg-
hetsalarmer fra hjemmeboende gå direkte til hjemmetje-
nesten sine telefoner.   

Det kan være utfordrende å tilby enkeltrom til alle pasi-
enter i perioder på grunn av stor pågang av behov for 
langtidsplasser.  

Utfordrende å ha døgnbemanning av sykepleiere på 
grunn av sykepleiermangel, og lite tilgang på helsefag-
personell som vikarer. Opplæring av assistenter pågår 
forløpende. Tilgang på kvalifiserte ferievikarer er liten. 
Sist sommer var det nødvendig å bruke vikarbyrå.  

Utfordring i å holde budsjett på grunn av lite tilgjengelig 
sykepleievikarer, noe som medfører økt overtid og for-
skyvning.  

I løpet av 2018 vil sykehjemmene jobbe med å imple-
mentere personsentrert demensomsorg, gjennom VIPS. 
Praksismodell. (VPM). 

 

Lønn inkl. sosiale utgifter: Mindreforbruk kr. 283.384 
Øvrige utgifter: Mindreforbruk 25.115 
Inntekter: Merinntekter 253.900  
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Hjemmetjenesten  

Hjemmetjenesten består av 2 soner, Storslett og Distrik-

tet, og gir tjenester til hjemmeboende som har behov 

for helsetjenester i hjemmet.  Tjenesten omfatter prak-

tisk bistand/hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Kreftsy-

kepleier er organisert i hjemmetjenesten. Hjemmetje-

nesten har etablert nattevakt slik at heldøgnsomsorg kan 

også gis i hjemmet.  

 

Utfordringer: 

Hjemmesykepleien vil få de største endringene. Økt digi-

talisering, multidoser, velferdsteknologi og hverdagsre-

habilitering. I tillegg oppfølging med ernæring og lege-

middelgjennomgang. Økt antall eldre, mer sammensatte 

sykdommer, økt antall personer med demens, og kreft-

pasienter i hjemmet vil stille krav til både kompetanse 

og fleksibilitet. 

Utfordring med å etablere omorgsbolig +, Guleng 2 er 

foreslått, med dagtilbud i fellesareal. Alle leilighetene er 

opptatt men må prioriteres til denne pasientgruppen 

ved ledighet, pasienter med demens.  

Utfordring med å etablere et dagtilbud. Guleng 2 er fore-

slått.  

Utfordrende å rekruttere kvalifisert personell. I hjemme-

sykepleien må det være fagfolk, og dermed kan ikke as-

sistenter brukes.  

 

Lønn inkl. sosiale utgifter: Mindreforbruk kr. 10.652 

Øvrige utgifter: Merforbruk kr. 17.841 

Inntekter: Merinntekter kr. 65.472 

 

Hjemmehjelpstjenesten 

Tjenesten ligger under hjemmesykepleien, og omfatter 

praktisk bistand/hjemmehjelp til hjemmeboende. 

Lønn inkl. sosiale utgifter: Mindreforbruk kr. 445.947 

Øvrige utgifter: Merforbruk kr. 104.529 

Inntekter: Merinntekter kr. 440.674 

 

Rus og psykisk helse og Fosseng psykiatri 

 

Rus og psykisk helse er delt inn i en ute tjeneste og ett 

bo-fellesskap Fosseng. Utetjenesten fikk nye kontor i 

2017 på Kommunehuset. Utetjenesten gir oppfølging til 

pasienter på dagtid fra mandag til fredag som bor i egen 

bolig, leier kommunalt eller privat. I perioder er det også 

personer uten fast bopel.  

Bofellesskapet Fosseng har ikke egen natt tjeneste. Unn-

taket er dersom beboere har vedtak på ressurskrevende 

tjenester. Personalet på Fosseng kan også gi tjenester til 

andre som ikke bor på Fosseng.  

 

Samarbeidspartnere er Senter for psykisk helse og rus i 

Nord-Troms, NAV, Nordtro, ASVO, NYBO, politi, og kom-

munale tjenester.  

 

Utfordringer: 

Prioritere forebyggende arbeid. Skille mellom forebyg-

gende arbeid og behandlende arbeid. Mangler lavters-

keltilbud. Oppstart av Leonard Isaksen vei i 2018, da byg-

get er under oppbygging. Dag- og ettermiddagstilbud til 

bestemte målgrupper.  

Utfordring å fange opp unge nye brukere i rusmiljøet.  

Mangler erfaring og tradisjon for å jobbe med yngre bru-

kere.  

Få i gang aktiv på dagtid. Samarbeid med Nord Troms 

Friluftsråd. 

Mangler tilbud om inn på tunet.  

Mangler tilgjengelige arbeidsplasser for arbeidstrening.  

 

Rus- og psykisk helse 

Lønn inkl. sosiale utgifter: Mindreforbruk 796.499 

Øvrige utgifter: Merforbruk kr. 2.909 

Inntekter: Mindreinntekter 284.894 

 

Fosseng Psykiatri 

Lønn inkl. sosiale utgifter: Merforbruk kr. 23.212 

Øvrige utgifter: Merforbruk kr. 36.467 

Inntekter: Merinntekt kr. 17.940 

 

 

Høgegga - hjemmetjenester til brukere med fysisk eller 

psykisk funksjonsnedsettelse  

 

Høgegga er en døgntjeneste med hjemmetjenester til 

personer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse 

og som bor i omsorgsboliger. Flere av brukerne har om-

fattende hjelpebehov, og omfattes av statens tilskudds-

ordning for ressurskrevende tjenester. Brukergruppa er 

voksne og eldre.  
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Utfordringer:  
Brukerne blir eldre og får økt hjelpebehov.  
 
Lønn inkl. sosiale utgifter: Merforbruk 142.886 
Øvrige utgifter: Mindreforbruk 10.201 
Inntekter: Merinntekter kr. 7.315 
 
 Guleng 1, bofellesskap og avlastning 
 
Tjenesten er en døgntjeneste. Tjenesten omfatter prak-
tisk bistand i form av opplæring, veiledning og hjelp til å 
klare dagliglivets gjøremål, hjemmehjelp og avlastnings-
tilbud for barn /unge i institusjon. Flere av tjenestetilbu-
dene omfattes av tilskuddsordning for ressurskrevende 
tjenester.  
Bemanningsbehovet er 1:1 på de fleste brukerne. 
 
Lønn inkl. sosiale utgifter: Merforbruk kr. 155.631 
Øvrige utgifter: Mindreforbruk kr. 20.069 
Inntekter: Merinntekter kr. 44.241 
 
Guleng 3 
8 nye leiligheter som ble tatt i bruk våren 2017. Flere 
ansatte jobber langturnus, og har dermed 100% stilling. 
 
Utfordringer: 
 
Hvordan virker langturnus over tid kombinert med ordi-
nær turnus?  
Hvordan oppleves brukeropplevd kvalitet på langturnus 
og vanlig turnus? 
Hvilke utslag gir langturnus på nærvær og økonomi? 
Det kan være vanskelig å budsjettere for 2018 da Guleng 
3 ikke tidligere har vært i drift et helt år.  
 
Lønn inkl. sosiale utgifter: Merforbruk kr. 1.430.700 
Øvrige utgifter: Merforbruk kr. 330.000 
Inntekter: Merinntekter kr. 675 
 
Allmenhelsetjenste 
 
Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal 
praksis hovedsakelig 62.5/37.5. I den kommunale delen 
utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsesta-
sjon og skolehelsetjenesten. Det er også et samarbeid 
med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-
Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar 
for 3 medisinstudenter og 2 turnusleger hvert år. 
 
Kommuneoverlege ansvaret for miljørettet helsevern og 
rapporterer direkte til rådmann. 
 
Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for syke-
hjemmene, hjemmesykepleien, DPS og spesialisthelse-
tjenesten. Legevaktsentralen er samlokalisert med lege-
tjenesten på dag og kveld, men på sykestua på natt.  

Lønn inkl. sosiale utgifter: Merforbruk kr. 847.756 
Øvrige utgifter: Merforbruk kr. 76.937 
Inntekter: Merinntekter kr. 419.906 

 
Fysikalsk avdeling 
 
Avdelingen gir tjenester til helsestasjon, barnehager, 
skoler og institusjoner. Gjelder undersøkelser og be-
handling, både i egne lokaler, i hjem eller på kommunale 
institusjoner. Det gis også poliklinisk behandling, hjelpe-
middelformidling og veiledning i forhold til boligtilpas-
ning. 
I 2017 startet et prosjekt med hverdagsrehabilitering. 
Det skal være en forebyggende tjeneste for hjemmebo-
ende eldre, slik at de kan bo lengst mulig hjemme, og å 
mestre hverdagen på en best mulig måte. Ergoterapeut 
og fysioterapeut, samt ansatte i hjemmesykepleien er 
med i prosjektet.  
Boligkartlegging er et viktig tiltak for å kunne mestre å 
bo i eget hjem, ved å klare seg mest mulig selv. Et eks. er 
å flytte utstyr i kjøkkenskap for at pasienten skal kunne 
klare å hente fram utstyr og ordne seg mat selv. Det er 
mange enkle grep som utgjør en stor forskjell for å kun-
ne leve et selvstendig liv i eget hjem.  
Startet opp med ukentlig ½ time trim på Sonjatun syke-
hjem høsten 2017. Pasientene setter pris på trimmen. 
Planen er å starte opp på de andre 2 sykehjemmene 
også i 2018. 
Avdelinga opplevde det veldig positivt å ha turnus fysio-
terapeut høste 2017. Ventetiden kortes ned.  

 
 

 Nordreisa kommune har høg faglig kompetanse hos 

laboratoreipesonell. De håndterer både legevakttelefon, 

akuttmedisin og laboratorietjenester mm 

Forebyggende folkehelse ved fysikalsk avdeling 
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Utfordringer 

Fra 2018 trenges det ikke henvisning fra lege for fysi-

kalsk behandling. Pasienter kommer derfor ikke lengre 

med  behandlingsbestilling som tidligere.  

Økende behov for hjelpemidler i hjemmet, både for kort

- og langtidslån. Dette medfører behov for økt innkjøp 

av hjelpemidler til korttidslager, samt behov for økt er-

goterapiressurs. Målet er tidlig og forebyggende innsats 

da det vil utsette behovet for hjemmesykepleie og syke-

hjemsplass, samt at pasienten kan klare seg med mindre 

hjelp lengre. Utfordrende å fordele ergoterapiressursen 

når kommunen både deltar i velferdsteknologi og hver-

dagsrehabilitering. Ergoterapi er sentral i begge nye til-

tak. I tillegg har Nordreisa kommune mange funksjons-

hemmede som kontinuerlig har behov for oppfølging i 

forhold til utstyr. Opplæring av ansatte, utskifting av 

utstyr og nytt utstyr for at behovene endrer seg.   

Utfordring å iverksette HEOM vedtak om forebyggende 

hjemmebesøk på grunn av begrensede ressurser.  

Utfordrende å få hverdagsrehabilitering inn i eksisteren-

de drift i hjemmesykepleien, med hjemmetrenere i 

hjemmesykepleien.  

Utfordrende å kunne gjennomføre boligkartlegging hos 

alle som har behov for det. Ved gjennomført boligkart-

legging vil mange pasienter bli mer selvstendig, og det 

er viktig at dette gjøres på et tidlig stadium før pasien-

ten får et funksjonstap.  

Treningsutstyret er gammelt, og noe utbytting er det 

behov for.  

Lønn inkl. sosiale utgifter: Mindreforbruk kr. 386.737 
Øvrige utgifter: Mindreforbruk kr. 87.336 
Inntekter: Merinntekter 220.959 
 
Aktivitetssentralen 
 
Startet opp  mai 2017, der målet er å få sosialstønad 
mottakere over i aktivitet. Har kontor på Sonjatun.  
17 personer er henvist til aktivitetssentralen fra NAV. Av 
disse har noen personer kommet tilbake til aktivitets-
sentralen flere ganger.  
Etter endt vurdering eller tiltak har brukere gått over til 
følgende tiltak: Skole, arbeid, andre tiltak i NAV, av-
sluttet uten avklaring, ønsker ikke videre oppfølging, 
eller blitt lengre enn tenkt i aktivitetssentralen. 
 
Fordel at aktivitetssentralen er samlokalisert med frivil-
lighetssentralen, for samarbeid.   
 
Utfordringer: 

Ønsker flere brukere i aktivitetssentralen, har ledig ka-
pasitet til flere brukere. 
Ønsker samarbeid med eks. rus og psykisk helse for å 
avklare brukere som har sammensatte utfordringer, 
som økonomi, bolig, manglende nettverk, og bor i belas-
tede hjem. Oppfordre brukere til helsesjekk, som eks. 
lege for å avklare helsetilstand.  
Mangler en del utstyr, som plenklipper. Mangler lager-
plass også til evt. utstyr.  
 
Frivillighetssentralen 
 
Har kontor vegg i vegg med Aktivitetssentralen.  
 
Utfordringer: 
Hva skal frivillighetssentralen jobbe med/ satse på fram-
over i tid? 
Utfordring i å rekruttere frivillige. 
Mangler møteplass for frivillige, for å møtes og derfra 
fordele oppgaver. Eks. Alta.  
 
Status intern kontroll 
 
En del rutiner er på plass, men mye gjenstår. Det er 
kommet flere nye forskrifter som krever nye rutiner. 
 
Utfordringer 
 
Få etablert et internkontrollsystem som tilfredsstiller 
kravene. Plan for 2018 er å jobbe med alle virksomhets-
ledere 1 dag hver måned med intern kontroll.  
 
Politiske vedtak som ikke er gjennomført 
 
Dagtilbud tilpasset demente og eldre i samarbeid med 
frivillig sektor er ikke kommet i gang. Vedtak fra 2016. 
Forebyggende hjemmebesøk ikke iverksatt, vedtak fra 
2016. 
 
Avvik og status  
 
Det er 2 typer avvik. Avvik i PROFIL som er i pasientens 
journal, og avvik i KF systemet.  
 
Det er ulik praksis på oppfølging av avvik i de ulike virk-
somheter. 
 
KF systemet har vært i endring i 2017 så det arbeidet 
har ligget noe brakk. Mål for 2018 er at avvik skal lukkes 
forløpende. Tiltak for dette er å jobbe 1 dag hver måned 
med internkontroll med alle virksomhetsledere, og da 
inngår avvik i dette arbeidet. Et systematisk arbeid over 
tid og med etablerte rutiner for oppfølging av avvik. Alle 
virksomhetsledere må ha rutiner på at avvik følges opp 
minst en dag i uka.  
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Tilsyn og kontroller - status 

Det har vært gjennomført branntilsyn på Sonjatun. 8 

avvik og 1 merknad. Avvik fra tidligere tilsyn i 2016 var 

ikke lukket og inngikk i disse avvik. Det jobbes i 2018 

med å lukke avvikene.   

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn, vold og trusler, 

ved Sonjatun sykehjem. Ingen avvik. 

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn, vold og trusler, 

ved rus og psykisk. Flere avvik som det jobbes med i 

2018 for å lukke.  

 

Utførte ROS-anayser 

Har ikke oversikt over antall ROS analyser.  
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istriktsmedisinsk senter Nord-Troms 

Ansvarsområde  

Distriktsmedisinsk senter består av:  
 Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 
 Fødestue 
 Hudavdeling 
 Røntgen 
 I-bedrift 
 Teleortopedi 
  
Interkommunal jordmortjeneste. Kommunal jordmortje-
neste i Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.  
Sykestue, KAD seng, samarbeid med UNN Helse-Nord  
om drift av observasjon og medisinsk behandling.  
Dialyse, 3 plasser til hemodialyse 
 
 

Status økonomi 
 

 
 
 
 
 
 
 

I 2017 hadde DMS et mindre forbruk på 1,2 millioner 
kroner. Dette skylles hovedsakelig at det er mer inntek-
ter fra UNN enn det er budsjettert med.  
 

Status medarbeidere  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor ble gjennomført i 
Distriskmedisinsk senter i 2017. Hver virksomhet valgte 
ut sin faktor for å jobbe videre med. Svarprosenten var 
39,7%.  
 
Arbeidsnærvær 
Distriskmedisinsk senter, sykestue og dialysen har opp-
nådd måltallet med sykefravær.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar til tabell: det er ikke skrevet egne IA-Avtaler 
da alle ansvarene har vært helt på grensen til måltall. 
Det må vurderes IA-avtale om sykefravær stiger ytterli-
gere. 
 
Det har vært nytilsetting av ergoterapeut og fysiotera-
peut fra august 2017. Logoped ved DMS sa opp sin still-  

Ansvar 350, 
351, 352, 353 

Regnskap Budsjett Forbruk 

I % 

Avvik 

Lønn inkl sos 
utgifter 

12 360 991 12 243 279 100,93 117 712 

Øvrige utgifter 6 627 326 6 493 209 102,07 134 117 

Inntekter 17 852 675 16 612 081 107,47 1 240 595 

  Antall 
ansatte 

Årsverk 

Distriktsmedisinsk 
senter 

31 (+2) 14,02 (+2) 

Interkommunal jord-
mortjeneste 

5 2,3 

Sykestue 16 4,44 

Dialyse 3 1,23 

Sum 55 21,79 

  Fravær  

Distriktsmedisinsk senter 7,71% 

Interkommunal jordmor- 
tjeneste 

9,23% 

Sykestue 8,8% 

Dialyse 3,93% 
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ing, hvor en har gått inn en avtale med private om å gi 

timer til Logoped for pasienter som er innlagt har behov 

for det. Ellers jobbes det mye med rekruttering av Syke-

pleiere til avdelingene.  

 

Utvikling og kompetansehevende tiltak i DMS 2017: 

 1 ny dialysesykepleier med hospitering ved UNN 

 1 ny hudsykepleier med hospitering ved UNN 

 2 sykepleiere har hatt kurs og hospitering for å gi 

cellegift 

 Geriatrisk team ved leder, sekretær, ergotera-

peut og fysioterapeut har vært på hospitering 

ved UNN for å kunne starte opp med geriatrisk 

poliklinikk. 

 Leder i DMS har deltatt i Nordreisa kommunes 

lederviklingsprogram 

 

DMS har hatt følgende studenter elever: 

 1 vekslingelev innen helsefag 

 1 2.års sykepleierstudent 

 1 jordmor student  
 

 

Status tjenester  
 

Etter et møte på Sonjatun helsesenter mellom Direktø-

ren med representanter fra UNN og representanter fra 

Nordreisa kommune ble avtalene sagt opp høsten 2017. 

Det vil si at en må jobbe for å skrive nye avtaler innen 

høsten 2018.  

Evalueringen om Sykestuene i Nord-Troms var klar som-

meren 2017. Direktøren i Helse-Nord anbefaler å  følger 

evalueringsgruppens konklusjon, og at UNN inn-går av-

tale med hver enkelt kommune om størrelse og omfang 

av videre sykestuetilbud i Nord-Troms. 

 

Sonjatun Sykestue 

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk be-

handling, observasjon og er kommunens tilbud om øye-

blikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det 

er 4 senger i tilbudet som gir en årlig kapasitet på 1460 

liggedøgn.  

 

Antall liggedøgn i 2017: 1713 døgn som gir et belegg på 

117,33% 

 

I begynnelsen av 2017 var det en restart på tilbud om 

kreftpoliklinikk.  Det har vært flere pasienter som har 

fått tilbud om cellegiftbehandling og kreftbehandling 

ved poliklinikken. Det er kreftsykepleier i kommunen 

som er faglig ansvarlig av dette tilbudet. To sykepleiere 

har vært på kurs og hospitering ved UNN for å kunne gi 

denne typen behandling ved Sonjatun.  

Leder i DMS Nord-Troms deltok i arbeidet med utarbei-

ding av en evalueringsrapport om sykestuesengene i 

Nord-Troms 4, i samarbeid med helse nord, UNN og 

kommunene. Evalueringen er ferdigstilt hvor arbeids-

gruppen anbefaler at det fortsatt er sykestuedrift i alle 

kommunene. Innhold og omfang på tilbudet må kom-

munene avtale med helseforetaket UNN.  

 

Område Geriatrisk tjeneste 
 

Er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehand-

ling, geriatri og rehabilitering. Tilbudet går ut på opptre-

ning etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hver-

dagslivet. Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilite-

ring innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri og 

videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilite-

ring på grunn av svekkelse.  Det drives tverrfaglig reha-

bilitering av Lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, 

geriatrisk sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det 

er 6 senger i tilbudet. Ut fra at en ikke gir tjenester i 

påske jul og sommerferie, gir dette en liggedøgns kapa-

sitet på 1686 døgn.  

 

Antall liggedøgn i 2017: 918 døgn, som gir et belegg på 

54,45%. Fordeling kommunevis for disse døgnene ser 

slik ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg har det vært 46 liggedøgn fra Finnmark, og 44 

liggedøgn fra Buskerud. 

 

Sonjatun fødestue 
 

Sonjatun fødestue driftes i dag etter Sonjatun-

modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for jord-

mortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i 

tråd med Stortingsmelding nr.12 (2008-2009) Fødestua 

er en jordmorstyrt base for jordmor-tjenesten i Nord-

Troms, og ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk be-

redskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt kom-

munal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommune-

ne Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Vi 

drifter innenfor innsatsområdene regjeringen har lagt 

vekt på i st.melding nr 12. Barselretningslinjene fra 

2014 er utarbeidet på bakgrunn av St.meld 12 og skal 

bidra til en faglig forsvarlig barselomsorg som er  

Kommune: Liggedøgn: 

Tromsø 41 

Lyngen 8 

Storfjord 14 

 Kåfjord 158  

Skjervøy 95 

Nordreisa 489 

Kvænangen  21 
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individuell og lett tilgjengelig for brukerne. 

 Et helhetlig svangerskapstilbud 

 Et trygt fødetilbud jfr seleksjonskriteriene 

 Et familievennlig føde/barsel tilbud 

 Kvalitet i alle ledd * 

 Barselomsorgen 

 Et bredt brukerperspektiv, også langt ut i barseltiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialyseavdelingen 
 

Dialyseavdelingen hadde en økning på åpningstider i 

2017. Det ble også økt fra 3 til 4 maskiner for gjennom-

føring av dialysebehandling.  

 

 

 

 

 

 

Hudavdelingen 

 

 

 

 

 

Hudavdelingen har aldri hatt så høyt antall konsultasjo-

ner som i 2017.  

 

I-Bedrift 
 

I tett samarbeid med arbeidslivsenteret, NAV og I-

bedrift i Tromsø. Det er satt ned en arbeidsgruppe lokalt 

som har møter flere ganger i året.  

 

I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnær-

været. Med fokus på muskel og skjelett plager og lettere 

psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, in-

formasjon til ansatte i mindre grupper, større samlinger, 

kursing av ledere.  

 

Aktivitet:       

  
Antall avvik 2017:  

Det er meldt inn 54 avvik i KF kvalitetssystem. Alle er lukket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfordringsbilde 

Hovedutfordringen for 2018 blir å utarbeide nye avtaler 

med UNN, med tanke på å beholde det tilskuddet en 

har i dag til drift av DMS tjenester.  

En annen stor utfordring er rekruttering og beholde 

kompetanse og personell i DMS. Hit til ser man spesielt 

en negativ utvikling i forhold til tilgangen på Sykepleie-

re.  

Årstall 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall gravide 
fulgt opp fra 
fødestua/gravide 
i opptaksområ-
det 

108 105 97 114 91 

Hvor av flyttet til 
annet sted før 
fødsel 

    5 4 4 

Antall gravide 
som ønsker Son-
jatun som føde-
sted 

  34 38 51 47 

Fødsler ved Son-
jatun fødestue 

32 26 23 31 29 

  2015 2016 2017 

Antall konsulta-
sjoner 

79 312 593 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall 
kon-
sultasj
oner 

1358 1165 669 1148 1204 - 1425 

  Mål-

tall 

2015 2016 2017 

Bedriftsaktivitet 40 36 51 31 

Utredninger 40 43 51 39 

Kontroller   14 22 20 

Nettverkssamling-

er 

2 1 2 2 

Under 40 års jubileum for Sonjatun helsesenter ble det kastet glans over 

veteraner som har jobbet på Sonjatun siden oppstarten av helsesenteret, 

og fortsatt er i arbeid. Rådmann Anne-Marie Gaino utleverte blomster til 

Janne Kristiansen, Ingrid Johansen og Randi Olsen.  
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åv sosiål  

Ansvarsområde  
 
NAV Nordreisa jobber innenfor det kommunale ansva-
ret etter Lov om sosiale tjenester i NAV.  
 
Målsettinger  
 
Målet for tjenesten er at NAV Nordreisa skal bidra til 
sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til 
arbeid og aktivitet.  
 

Økonomi  
 
Ansvarsområdene som skjøttes for Nordreisa kommu-
ne i NAV Nordreisa er:  
360 – administrasjon av sosiale tjenester  
361 – økonomisk sosialhjelp inklusiv kvalifiseringspro-

gram.  

Driften av sosiale tjenester går samlet sett med regn-

skapsmessig mindre forbruk for året i forhold til bud-

sjettet.  

 

 

 

 

 

 

 

Medarbeidere 

 

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inklu-

derer gjeldsrådgiver i kommunen.  

Blant kommunalt ansatte i NAV Nordreisa var sykefra-

været i gjennomsnitt 23.29 % for 2017. I tillegg var en 

stilling ubesatt siste halvår 2017. Sykefravær samt 

ubesatt stilling ga stort arbeidspress for medarbeider-

ne i tjenesten.  Kommunalt ansatte medarbeidere 

gjennomførte medarbeidersamtaler høsten 2017. 

 

 

 

Status tjenester 

I 2017 ble det av gjeldsrådgiver totalt åpnet 32 nye 

gjeldssaker og avsluttet 27 saker. Ved utgangen av 

2017 var 15 personer på venteliste. NAV mottok 659 

søknader om sosialhjelp i 2017 fra 168 personer. 7 

personer hatt sosialhjelp i 10 – 12 måneder, og 107 

personer mottok hjelp i 1-3 måneder. Av de 168 

mottakerne var 38 mellom 18 og 24 år og 76 mellom 

18 og 30 år. Av disse 76 personene har 12 av persone-

ne barn under 10 år. 4 personer klaget vedtaket sitt til 

Fylkesmannen i Troms. 3 av disse vedtakene ble stad-

festet av Fylkesmannen og ett ble opphevet og sendt 

til NAV Nordreisa for ny behandling. NAV Nordreisa 

har ingen åpne avvikstilfeller i 2017. NAV Nordreisa 

har ikke hatt noe tilsyn fra Fylkesmannen i Troms i 

2017.  

I juni var Aktivitetssentralen klar til å ta imot brukere 

som er under 30 år og som skal tilbys aktivitet for so-

sialhjelp. Erfaringene med å ha det kommunale lav-

terskeltilbudet er gode. Saksbehandlere i NAV Nord-

reisa rapporterer at brukere som ønsker arbeidserfa-

ring får det, og brukere får også hjelp til  å finne seg  

Ansvar Regnskap Budsjett Avvik Forbruk 

360 2 206 545  2 070 408  136 136 106,58  

361 4 329 516  4 555 562

  

226 045 95,04 

  2017 2016 2015 

Sykefravær 23,29 4,9 20,92 
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lønnet arbeid. NAV opplever også at sosialhjelps motta-

kere trekker søknaden eller velger å ta/ fortsette utdan-

nelse når det kreves aktivitet for sosialhjelpsytelsen.  

Arbeidsprosessen i saksbehandlingen for å kreve aktivi-

tet medfører økt tidsbruk i sakene for saksbehandler. I 

2018 vil NAV Nordreisa og Aktivitetssentralen kunne 

nyttiggjøre seg av erfaringene gjort i 2017. 

 

NAV preges av omstillinger og digitalisering  

 

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesiali-

sering og profesjonalisering er et av virkemidlene for at 

NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og 

skape gode brukermøter. Partnerskapet mellom stat og 

kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og NAV-

Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye 

organisasjons- og kontorløsninger. Sammenslåing av 

kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av 

kommuner eller ved interkommunale avtaler etter 

vertskommunemodellen. Det er nedsatt en arbeids-

gruppe (4 ledere og 4 ansatt representanter) for Nord-

Troms som inkluderer kommunene Kåfjord, Skjervøy, 

Nordreisa og Kvænangen for å utrede mulige løsninger. 

Tidsplanen er at arbeidsgruppen skal levere forslag til 

ny driftsløsning innen 15.4.18. til NAV Troms. NAV- 

Troms vil fremme selvstendig forslag til kommunene i 

etterkant. Ambisjonen til NAV- Troms er å ha ny drifts-

løsning av kontorene på plass innen 1.1.2019. 

  

Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og ar-

beidsmetoder i NAV, og skaper muligheter for organisa-

toriske løsninger over større geografiske områder uten 

at det går ut over servicen overfor innbyggerne. Digitale 

løsninger effektiviserer arbeidet og reduserer venteti-

der. Prosjektet Digisos utvikler nå en digital søknadsløs-

ning for økonomisk sosialhjelp. Prosjektet er et samar-

beid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS og 6 

pilotkommuner. Prosjektet skal gi sosialtjenestens bru-

kere bedre tjenester.  Alle brukere skal kunne kommu-

nisere med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statli-

ge eller kommunale tjenester.  
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ektor for drift og utvikling  

Ansvarsområde  

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. 
Anleggsdrift, Byggdrift, Renhold og Utvikling. Videre er 
det en stab og to prosjektstillinger som jobber med 
prosjekter innen bygg og anlegg. 
 
Pr 31.12.2017 er det 60,97 årsverk. I tillegg kommer 21 
brannpersonell á 0,87 % stilling 
 
Hovedutvalg som gjelder sektoren: 
Næringsutvalget, ledes av ordfører Øyvind Evanger 
Miljø,- plan– og utviklingsutvalget, ledes av Hilde Ny-
voll  

 
Status økonomi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sektor for drift og utvikling fikk merutgifter på kr 1.1 
mil kroner. Dette skyldes overskridelser innen vedlike-
hold anlegg, vedlikehold biler, drivstoff, kjøregodtgjø-
relse, VVS, elektrisk arbeid, ekstrautgifter i forbindelse 

med flomfaren i juni, rengjøringsmateriell, tjeneste-
kjøp andre kommuner (brann) og kjøp vedlikeholdstje-
nester bygg. Selvkost fikk også merforbruk som skyldes 
flomberedskap og tiltak av kritisk karakter som ikke var 
planlagt, sammen med nødvendig arbeid for riktig 
abonnentbetaling.  

 
 
Status medarbeidere  
 
Arbeidsnær 
Sektorens totale sykefravær var 6,32 %. Målet for kom-
munen er maksimum 8 %. Fraværet fordeler seg som 
følger: Staben 0,90 %, Anleggsdrift, 7,30 %, Byggdrift 
1,77 %, Renhold 8,76 % og Utvikling 7,67 % 
Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte. 
 
Kommunen innførte i januar 2016 flere IA-tiltak. Ett av 
tiltakene er arbeidsnærværsdag. For hele Driftssekto-
ren  har antall arbeidsnærværsdager økt fra 96 dager i 
2016 til 100 dager i 2017. 
 
Medarbeidersamtaler 
Arbeidet med medarbeidersamtalene er gjennomført i 
alle virksomheter. Totalt er det gjennomført 46 samta-
ler av totalt 69 medarbeidere  
 
Medarbeiderundersøkelse  
Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i mai. Opp-
følgingsarbeidet startet opp i august og pågikk utover 
høsten, og vil fortsette inn i 2018. 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT 

FOR-
BRUK I 
% AVVIK 

Lønn 24 878 118 25 307 793 98,3 429 675 
Øvrige 
utgifter 36 211 993 31 752 338 114,05 -4 459 655 

Inntekter 
-21 346 
956 -18 396 218 116,04 2 950 738 

     

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT 

FOR-
BRUK I 
% AVVIK 

Lønn inkl 
sosiale utg 4 296 032 4 649 142 92,4 353 109 
Øvrige 
utgifter 15 937 608 13 730 140 116,08 -2 207 468 

Inntekter 
-20 130 
608 -18 710 963 107,59 1 419 646 
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Status tjenester  
 

Anleggsdrift 
 

Vannforsyning og avløp 

Vannforsynings- og avløpstjenesten er drevet med fo-

kus på at kvalitet på tjenester. Det er også fokus på sik-

kerhet for driftsoperatørene. Hovedplan vann er igang-

satt og mindre investeringstiltak er iverksatt.  Mål-

setting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er 

oppnådd, 19 mindre avvik av totalt 850 analyser av uli-

ke parametere. 5 avvik gjelder 4 kommunale vannverk 

inkludert sentrumsvannverket. Resterende 14 avvik 

gjelder et mindre vannverk uten noen form for behand-

ling. 6 % av vannledningsnettet er rengjort. 

  

Kommunen har ca 130 abonnenter som har installert 

vannmålere. For å effektivisere arbeidet med avlesing 

og registrering ble SMS-varsling og innrapportering inn-

kjøpt høst og tatt i bruk ved avlesing 1.januar 2018  

Innenfor avløp er bl.a arbeid med å avdekke årsak til 

fremmedvann iverksatt og utskifting av Guleng pumpe-

stasjon avløp.   

 

Brannvern og oljevern 

Nordreisa brannvesen har hatt 50 utrykninger, der-

iblant åtte trafikkulykker, seks større bygningsbranner 

og sju branner i ulike kjøretøy. Det er gjennomført åtte 

brannøvelser for mannskapene, to konstabler gjennom-

førte kurs for utrykningssertifikat.  

 

Veier og veilys 

Vedlikeholdsetterslepet på veg og veglys er stort og 

arbeidet preges av svært streng prioritering. Tre veier 

er reasfaltert helt eller delvis; Industrivegen, Rapana-

vegen og Lyngsmark. Tre veier har fått nytt grusdekke; 

Loppevollvegen, Myrslettvegen og delvis Rongadalsve-

gen.  

 

Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg 

Drift av grøntanleggene og friluftsområdene er utført 

av en liten bemanning og bruk av sommerarbeidsplas-

ser for ungdom, i samarbeid med landsbyvaktmester.  

 

Vassdrag 

Tilsyn av sikringsanlegg i regulerte vassdrag gjennomfø-

res av kommunen ved bruk av elvebåt og befaring til 

fots. NVE er fagmyndighet.  

 

Havner 

Statens vegvesen har i løpet av året ferdigstilt gjenopp-

byggingsarbeider på moloen i Sørkjosen havn, unntatt 

el-nett som fortsatt mangler. Bygging av nytt båtutsett 

ble gjort i 2017. Dessverre ble stigningen ved en feil 

lagt for bratt. Det ble satt i gang et arbeid på slutten av 

året for å rette opp dette. Arbeidet vil bli sluttført i 

2018. 

 

Byggdrift 
 

Byggdrifts ansvar er forvaltning, drift og vedlikehold av 

alle kommunale bygninger, samt drift av svømmehall, 

herunder badevakter. Vedlikeholdet av flere bygg ligger 

under det nivå som kreves for å opprettholde dagens 

standard. Vedlikeholdsmidler blir kun brukt på mest 

nødvendige og forebyggende tiltak. 

Tre vaktmesterbiler og en til administrasjonen er kjøpt 

inn, biler tidligere brukt av hjemmetjenesten. I tillegg 

anskaffet en stor varebil for frakting av større byggeva-

rer.  På Helsesenteret Sonjatun har det i løpet av året 

blitt gjennomført mange store utskiftninger og repara-

sjoner, bl.a ble montert nytt kjøleanlegg til tre kjølerom 

på kjøkket, nytt fryseaggregat til fryserommet på grunn 

av havari. Automatiske hoveddør ble skiftet pga. slita-

sje. Nytt pasientvarslingssystem ble montert på Om-

sorgssenteret. Å to elbil kontakter ble montert på kom-

munehuset, disse er finansiert av statlige nasjonal-

parklandbymidler.  Lillebo som tidligere ble ombygd til 

barnehage, ble igjen ombygd til avlastningsenhet for 

hjemmeboende eldre, og det ble også foretatt en om-

bygging av Oksfjord oppvekstsenter, ble den tatt i bruk i 

september/oktober.  

EPC prosjektet, som har til hensikt å spare energi, star-

tet opp i 2015, og ferdigstilt våren 2017. En ser allerede 

reduksjon i strømforbruket.  

Svømmehallen bærer preg av høy alder, og i løpet av 

året er det reparert varmepumpen for en større sum. 

Sandfiltrene, som er fra slutten av nittitallet, er neste 

prosjekt som krever en betydelig investering.   

Montering av ny kum Arnestad 

221



 

42 Årsmelding 2017 

Renhold 
Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg. 
Etter to år med mye omplassering er alle stillinger i virk-
somheten nå besatt.  Virksomheten har 31 ansatte som 
er fordelt på 25 bygg, fra Rotsund til Oksfjord. I omplas-
seringsprosessen er det gjort justeringer slik at virksom-
heten nå har 18 heltidsstillinger og 13 deltids stillinger. I 
2016 var det åtte heltidsstillinger og 28 deltidsstillinger.   
Tre nye bygg er kommet i tillegg, Guleng 3, Oksfjord sko-
le/barnehage og Lillebo. Oksfjord skole/barnehage førte 
til en økning på 50% renholdstilling. Det er kjøpt inn flere 
maskiner som har lettet arbeidet på renholdet mye, og 
har hatt positiv innvirkning på at sykefraværet er gått 
ned. Idrettshallen ble vasket ned i februar/mars og, det 
ble også kjøpt inn en gulvvaskemaskin med padder 
(roboten har bare børster) som vasker vekk klister fra 
gulvet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utvikling 
 
Næring 
Nordreisa kommune fikk kr 700 000 fra Troms fylkes-
kommune til kommunalt næringsfond. Det ble i løpet av 
året behandlet 43 saker omkring tilskudd fra næringsfon-
det, herunder inngår både bedriftsrettet tilskudd og til-
skudd til kommunale utviklingsprosjekter. Fra kommu-
nens driftsbudsjett ble det bevilget kr 338 420. Hoved-
prosjektene i 2017 var forprosjekt for Hjellnes dypvann-
skai og industriområde, og skisse- og forprosjekt for torg 
i Storslett nasjonalparklandsby. I tillegg ble det gjennom-
ført en rekke mindre prosjekter og tiltak.  
Næringsutvikler har hovedansvaret for nasjonalparksat-
singen, og 40 % av næringsutviklers stilling skal gå til ar-
beidet med Storslett nasjonalparklandsby. Gjennom året 
er det jobbet med flere større og mindre tiltak, herunder 
Landsbyfilm og fotobank, oppgradering av Trekanten, 
utvikling av «Tenketanken» som nærturområde, Påske-

landsbyen, Landsbymøtet, design av markedsføringsma-
teriell for arrangementer, informasjonsstrategi og utvik-
ling av www.visitreisa.no i samarbeid med Halti nasjonal-
parksenter og Reisa nasjonalparkstyre, fotturbrosjyre, 
skilting E6 og sentrum og belysningsplan for Elveparken 
og Gammelbrua. Majoriteten av disse er finansiert av 
tiltaksmidler fra Miljødirektoratet gjennom statusen som 
nasjonalparklandsby. Noen av prosjektene er ferdigstilt, 
andre fortsetter inn i 2018. 
 
Jordbruk 
Fagstilling innen jordbruk har vært besatt fra 20. novem-
ber. Fagområdet har arbeidsetterslep. Det har vært en 
del arbeid med konflikten mellom hundekjørere og saue-
bønder i Kjellerskogen. I løpet av året ble det behandlet 
to søknad til Innovasjon Norge. Begge var i forbindelse 
med brukerskifte. Det er behandlet 26 søknader om til-
skudd til avløser ved sykdom. Kommunen mottok 50 søk-
nader om produksjonstilskudd til landbruket.   
Også i år har det vært store tap av sau og lam på beite. 
10,8% av sau og lam sluppet på beite, ble tapt. Dette ut-
gjør 589 dyr. Rovviltplagen er en stor utfordring for bøn-
dene som er ramma, og for sauenæringa som helhet.  
Nordreisa kommune forvalter ordninga med skuddpre-
mie på rødrev. Denne finansieres av Nordreisa sankelag, 
Nordreisa jeger- og fiskarlag og Avfallsservice. Det ble 
utbetalt skuddpremie på kr 100.800 for felte rødrev. Det 
ble også felt to gauper og en jerv i kommunen.  
Kommunen mottok i 2017, 22 delingssaker. Det ble be-
handlet 19 saker. Det ble også behandlet 12 konsesjons-
saker.  
 
Skogbruk 
Sein vår og kald forsommer førte til sein blomstring og 
tilveksten har vært under middels. Lite observert bjørke-
målere eller andre skadedyr/sopp på skogen. Stormen 
Ylva forårsaket stormskader på skog i enkelte områder i 
kommunen. Satsingen på bioenergi i kommunen førte til 
større aktivitet i skogen fram til Nord Troms Bioenergi 
gikk konkurs i juni 2016. Etter det har det ikke vært drift i 
anlegget. Det ble behandlet to søknader om planting, 
som omfattet 16 dekar, en søknad om tynning for 28 
dekar og en søknad om stammekvisting for 28 dekar. Det 
er søkt om og gitt byggetillatelse til 3350 meter traktor-
veg, hvorav 2975 meter var nyanlegg og 375 meter om-
bygging. 
 
Miljø  
Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger. Arbeidet 
med miljøfyrtårnsertifisering fortsetter. I løpet året har 
det vært jobbet med sertifisering av skoler, arbeidet 
støttes av tilskudd fra Avfallsservice. 
Utviklingsvirksomheten har ansvar for motorferdselssa-
ker. Dispensasjonsutvalget behandla 31 saker i 2017. 100 
saker ble behandla administrativt. Totalt er det behand-
let 131 saker ang motorferdsel i utmark og vassdrag.  

Renhold får låne Byggdrift sin 

lift og med den er det mulig å 

få gjort skikkelig rent i 

Renholdsmaskin 

idrettshall 
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Etter annengangs høring og offentlig ettersyn i januar/
februar, ble Forskrift om motorferdsel med snøskuter på 
islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms, 
vedtatt i kommunestyret i april. I september gjennom-
førte NVE befaring til Nordreisa og Kvænangen i forbin-
delse med sak om vilkårsrevisjon vannkraftutbyggingen 
av Abojohka i Kvænangen. 
 
Kommunestyret vedtok i juni opprettelsen av et Miljø-
fond med kr 50.000. Miljø, plan og utviklingsutvalget 
vedtok retningslinjer i høst. Regnskapsmessige regler 
gjorde at midlene ikke kan deles ut før i 2018 

Vilt 
Tildelingen av elg i kommunen var 73 dyr og det ble felt 
61 dyr, det er samme tildeling og samme avskyting som i 
2016. Det ble gjennomført to ettersøk av elg. 36 kandi-
dater gjennomførte jegerprøveeksamen. Det ble det ut-
betalt skuddpremie for 220 rev og 34 villmink. 
 
Veterinærtjenesten 
Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord-Troms 
(Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) har ansvar 
for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinær-
vaktordningen (kveld, natt og helger). Kommuneveteri-
nærordningen mottar fortsatt stimuleringstilskudd fra 
Staten. Tilskuddet i år var på 352.000. Videre har kom-
munen avtale med fire veterinærer som sammen dekker 
veterinærvaktordningen. Kostnadene med veterinærvakt 
dekkes i sin helhet av staten. 
 
Byggesak 
Det har vært en nedgang i byggesaker fra forrige år. I 
løpet av året er det behandlet tilsammen 46 byggesøk-
nader, derav fire dispensasjonssøknader.  Fokuset i år 
har vært å rydde opp i eldre saker. I september ble det 

vedtatt oppstart av arbeidet med lokal forskrift om ut-
slipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Arbeidet 
sluttføres i 2018.  
 
Kart/oppmåling/GIS  
Det er i løpet av året gjennomført 20 oppmålingsforret-
ninger med oppretting av matrikkelenhet med melding 
til tinglysing, som videre er avsluttet med matrikkelbrev 
jfr. matrikkelloven. Det er også fortatt 12 arealoverføring 
jfr. matrikkelloven. Det er foretatt 22 oppmålingsforret-
ninger med melding til tinglysing i Kvænangen kommu-
ne.   

 
 
 
Kommuneplan 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 
2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. Kommuneplanens 
arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt i 
mars 2014. Oppfølging av planen gjennom bl.a. utarbei-
delse av kommunale reguleringsplaner har fortsatt i år.  
I gjeldende planstrategi er det vedtatt at de ikke skal rul-
leres i denne kommunestyreperioden. 
 
Reguleringsplaner 
Ingen kommunale, statlige eller private reguleringspla-
ner ble vedtatt i 2017. Det ble meldt oppstart for én 
kommunal detaljregulering, samt varslet utvidelse av 
planområdet til to kommunale detaljreguleringer, Stors-
lett og Sørkjosen.  
 
Kystsoneplan 
Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 
kommuner ble vedtatt i desember 2014. Planen følges 
opp forvaltning og i øvrig planlegging.  
 
Friluftsråd 
Årets sesong for turkassetrimmen Ut i NORD kunne tilby 
94 turer fordelt på de fire medlemskommunene. Totalt 
var det 926 unike brukere som til sammen gjennomførte 
15 187 turer. Årets JuleSPREK hadde som i fjor 48 turer 
som ble sluppet som julekalender med tre turer i uka per 
medlemskommune i desember 

Befaring til Mollis med NVE.  

Oppmåling i Olderfjord 
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Bålpannesett er levert ut til flere skoler og barnehager, 
samt  midler til innkjøp av mat til satsningen «utemat på 
bål». I ferier har det vært arrangert friluftsskoler, firlufts-
dager for flyktninger og på høstparten tilbud Aktiv på 
dagtid  i Nordreisa. Gjennomføring av Opptur! for alle 
8.klassingene  og årets ordførertur I Nordreisa gikk til 
Moskodalen. Friluftsrådet har også videreført arbeidet 
med skilting av turløyper og er med på 
www.utogplukk.no for å få flere ut på bærtur, og strand-
rydding.  
 
Eiendomsskattetaksering 
Det er foretatt taksering av i alt 50 eiendommer i 2017 
som utgjorde et skattegrunnlag på 40 millioner kr. Flere 
eldre hyttebygg som ikke var blitt taksert i 2009 da eien-
domsskatten ble innført er nå kommet med i eiendoms-
skattelista..  
 
Vannområdekoordinator 
Nordreisa kommune ble utpekt som vertskapskommune 
for Vannområdekoordinator for Troms nord som om-
fatter ni kommuner og tre vannområder. Vannområde-
koordinator startet i august og har startet arbeidet med 
organisering av vannområdene og knyttet kontakt til de 
ni kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kå-
fjord, Lyngen, Storfjord, Balsfjord, Tromsø og Karlsøy.  
 
Utbyggingsprosjekter 

 Heldøgnsbemannet omsorgsboliger for eldre. 
Prosessen med å bygge nytt heldøgnsbeman-
net omsorgsboliger for eldre er foreløpig 
stoppet. 

 Oppbygging av Leonard Isaksens veg 10 star-
tet i oktober. Det er valgt en løsning med full-
stendig sanering av eksisterende bygnings-
masse og bygge opp på et plan. 

 Ombygging og renovering Oksfjord oppvekst-
senter er gjennomført med et større oppus-
sings- og ombyggingsarbeid med egne ressur-
ser.  

 Uteområdet på Storslett skole av avsluttet 

med ferdigstillelse av Tufteparken, montering 
av lysstolper i forbindelse med Tufteparken 
og bussområdet og belysing rundt skolen. Nye 
avfallsdunker er innkjøpt. Det er byttet tak-
tekking overbygd tak over sykkelparkering og 
supplering av flere sykkelstativ. 

 
 
 
 
 
 
 

 Nordreisa kommune har sammen med Felles-
kirkelig råd fått utarbeidet skisseprosjekt og 
forprosjekt for Rovdas gravlund. Utbyggingen 
planlegges gjennomført i flere fases.  

 Det er gjennomført tiltak i kommunale barne-
hager for å forebygge overgrep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Overbygging av glasshall Storslett skole. Med 
senking og isolering for å hindre isdannelse. 
Dette gjør at uteområdet mot glasshall også 
kan benyttes vinterstid. 

 En større ombygging 1. etasje i nydelen av 
kommunehuset er gjennomført. Arealene dis-
poneres av NAV og rus- og psykiatritjenesten i 
Nordreisa kommune.  

 Flytting av transformator på kommunehuset. 
Den gamle trafoen som har stått i kjelleren i 
kommunehuset er demontert og fjernet.  

 Asfaltering av Rosaveien og parkeringsplass 
ved Moan skole. Det er også montert veilys 
langs nyveien og lys på parkeringsplass ved 
Moan skole. Det ble gjennomført navne- 

Lenonard Isaksens veg 10 

Tufteparken ved Storslett skole 

Innsynsdør.  
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Følg oss på:   

www.nordreisa.kommune.no 

www.facebook.com/nordreisakommune  

 

 

Nordreisa kommune  

Post: Postboks 174, 9156 Storslett  

Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no  

 

Adresse: Sentrum 17, 9151 Storslett   

Telefon 77 58 80 00  

 

 konkurranse blant elevene på Moan skole for å f
 inne navn på veien. Miljø,- plan og utvikling valgte 
 ut Rosaveien som vinner.  

 
 
 
 
 
 
 

 Det er gjort en mulighetsstudie vedr svømmehall 
og deretter vedtak om renovering av eksisterende 
svømmeanlegg, samt bygge nytt bygg for gardero-
befasiliteter.  

 Det er utarbeidet planer for å flytte ungdomsklub-
ben til den gamle kinosalen i Nordreisahallen. Det 
er i løpet av året kjørt en prosess i forhold til vide-
re bruk av Solvoll gamle skole. Det er bestemt at 
bygget skal leies ut til lag og foreninger.  

Status brukerundersøkelser 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i løpet av 
året.  
 
Status internkontroll 
Oppfølging av politiske vedtak gjøres fortløpende og 
oversikt over status er tatt inn i resultatrapporten som 
sendes inn månedlig.    
I løpet av året har sektoren hatt tilsyn og kontroll fra 
Mattilsynet som har gjennomført følgende kontroller:    
Tilsyn på Tenketanken høydebasseng i Låni vannverk.  
 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyser for 
sektoren: Kjemisk helsefare ved innsats 
 
For hele sektoren er det meldt inn tre avvik i løpet av 
året. Det  er mottatt rapporter etter branntilsyn, det er 
en gjenganger for flere bygg at det mangler brannteg-
ninger.  
Det ble gjennomført et prosjekt fra mai til august 2016 
med å digitalisere alle bygningstegninger.  Det gjenstår 
fortsatt noe arbeid, men vi planlegger å bruke et arbeids-
markedstiltak for å ferdigstille arbeidet i 2018. 
hendelser. 
Endel av bygningsmassen er eldre og vi opplever oftere 
at det er behov for større reparasjoner og utskiftinger.   

Åpning av Rosaveien 
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Årsregnskap 2017 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Lov om bokføring (bokføringsloven) 

 

Vedlegg 

1 Revisjonsberetning 2017 

2 Årsregnskap 2017 - Kortversjon 

3 undertegnet uttalelse 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommunes regnskap 2017 godkjennes. 

 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskap på kr 3.661.695,94 overføres 

disposisjonsfondet.  

 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskap på kr 339.895,- dekkes ved 

bruk av disposisjonsfondet.  

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 31.05.2018  

Behandling: 

Formannskapet fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes til neste møte i formannskapet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte i formannskapet. 



  

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommunes regnskap 2017 godkjennes. 

 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskap på kr 3.661.695,94 overføres 

disposisjonsfondet.  

 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskap på kr 339.895,- dekkes ved 

bruk av disposisjonsfondet.  

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune sitt driftsregnskap for 2017 ble avlagt med et mindreforbruk på kr 3,67 

mill. Det ble foretatt inndekning av tidligere års merforbruk på kr 4,86 mill, noe som var i 

henhold til budsjett. Investeringsregnskapet ble avlagt med underdekning på kr 0,34 mill. I 2016 

ble driftsregnskapet til Nordreisa kommune avlagt med et mindreforbruk på kr 22,8 mill, mens 

investeringsregnskapet ble avlagt i balanse.  

 

Kommunen står på ROBEK-listen, men foretok i 2017 den siste inndekningen av tidligere års 

merforbruk. Kommunen kan dermed meldes ut av ROBEK i 2018. I løpet av perioden 2011 – 

2017 har kommunen dekket inn kr 35,6 mill i tidligere års merforbruk. Oversikt på 

inndekningen er som følger: 

 

 

 
 

 

Netto driftsresultat ble i 2017 på 2,97 %, mot 2016 da netto driftsresultat ble på 7,6 %. 

Kommunen klarte inndekningen av tidligere års merforbruk på kr 4,8 mill og har per 31.12.2017 

kr 31,7 mill på disposisjonsfond.  

 

Regnskapsoversikt per sektor: 

 

 
 

Viser til kapittel 6 i årsmeldingen for mer utdypende informasjon om regnskapet for 2017. 

 

 

År Merforbruk Inndekket 2011 Inndekket 2012 Inndekket 2013 Inndekket 2016 Inndekket 2017

Merforbruk 2003 4 465 179 4 465 179

Merforbruk 2004 8 538 733 3 214 415 5 324 318

Merforbruk 2007 2 430 769 2 262 112 168 657

Merforbruk 2008 8 094 536 7 473 369 621 167

Merforbruk 2009 4 346 893 4 346 893

Merforbruk 2010 5 332 559 2 916 771 2 415 788

Merforbruk 2014 469 043 469 043

Merforbruk 2015 1 978 500 1 978 500

35 656 212 7 679 594 7 586 430 7 642 026 7 884 831 4 863 331



  

Vurdering 

Nordreisa kommune har i lang tid vært på ROBEK listen, noe som begrenser kommunens 

handlingsrom. I budsjettet for 2016 ble det foretatt omfattende grep for å bedre den økonomiske 

situasjonen. Driften av Nordreisa kommune er nå på et tilfredsstillende nivå økonomisk sett, og 

kommunen har handlingsrom til å møte uforutsette hendelser. Likviditeten er også betydelig 

styrket, og kassakreditten ikke benyttet i 2017. 

 

Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er de økonomiske utfordringene ikke 

over. I tiden fremover vil økningen i inntektene ikke stå i forhold til økningen på utgiftssiden, og 

nye tiltak må finansieres innenfor eksisterende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom 

driften for å finne effektive metoder å levere tjenester på. Spesielt innenfor de to største 

sektorene som er sektor for helse og omsorg og sektor for oppvekst og kultur. Helsesektoren er 

trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover. Det økte presset på kommunale 

tjenester i den sektoren er allerede merkbart. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av 

den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for kommunale tjenester. Mangelen på 

sykepleiere er allerede en utfordring, og det er startet en prosess for å se på hvordan den 

ressursen kan brukes på en mer effektiv måte.  

 

Internt i organisasjonen gjøres det mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det blir gitt 

opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for nye virksomhetslederne. I tillegg 

kan de virksomhetsledere som har behov for ytterligere opplæring kontakte økonomitjenester for 

ytterligere gjennomgang. Det er månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere til sektorledere 

og fra sektorledere til Rådmannen. I rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne 

har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med 

forklaring på avvik, samt utvikling og oppfølgning av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må 

rapportere på driften, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.  
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Kvartalsrapport 1.kvartal 2018 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 31.05.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvartalsrapporten tas til orientering og sektorer med overforbruk bes sette inn tiltak for å 
gjenvinne budsjettbalansen. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kvartalsrapporten tas til orientering og sektorer med overforbruk bes sette inn tiltak for å 
gjenvinne budsjettbalansen. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1.kvartal i 2018. Regnskap og budsjett for 1.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 1.kvartal skal forbruket ligge på 27,3 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 25,0 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 

280



skal forbruket ligge på 25,0 % for å være innenfor budsjett. Denne kvartaloversikten viser 
regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet for 1.kvartal. Kolonnen ”reelt avvik” viser det faktiske avviket etter at 
vi har korrigert for periodisering av budsjett og regnskapstall. Årsaken til avvikene forklares 
under hver sektor. 
 
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. Denne sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  
 
 
 
 
Total oversikt sektor 1-8 per 1.kvartal 2018. 
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 203 970 12 435 246 25,77 -190 852 -175 602
Pensjon 479 083 1 951 143 24,55 -8 702 -8 702
Øvrige utgifter 4 591 591 15 338 165 29,94 757 050 -20 268
Inntekter -260 855 -938 192 27,80 -26 307 -222 980
Totalt avvik sektor 1 8 013 790 28 786 362 27,84 531 189 -427 552

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 25 524 507 96 292 430 26,51 -763 326 -763 326
Pensjon 3 391 371 12 960 176 26,17 151 327 151 327
Øvrige utgifter 11 140 796 42 752 601 26,06 452 646 126 356
Inntekter -3 207 028 -18 244 652 17,58 1 354 135 -310 187
Totalt avvik for sektor 2 36 849 647 133 760 555 27,55 1 194 782 -795 830

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 31 919 407 119 192 905 26,78 -620 256 -105 256
Pensjon 4 896 493 20 921 028 23,40 -333 764 -256 514
Øvrige utgifter 9 212 250 41 989 797 21,94 -1 285 200 1 255 388
Inntekter -4 422 990 -53 518 270 8,26 8 956 577 -101 538
Totalt avvik for sektor 3 41 605 159 128 585 460 32,36 6 717 357 792 080

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 311 963 25 979 188 28,15 219 644 219 644
Pensjon 1 116 753 4 451 123 25,09 3 972 3 972
Øvrige utgifter 9 392 476 23 176 792 40,53 3 598 278 979 718
Inntekter -2 827 310 -12 520 872 22,58 302 908 6 581
Totalt avvik sektor 6 14 993 882 41 086 231 36,49 4 124 803 1 209 916

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -89 958 319 -344 567 100 26,11 24 885 896 -
Totalt avvik sektor 7 -89 958 319 -344 567 100 26,11 24 885 896 -

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 6 486 278 25 624 190 25,31 -2 054 265 -400 000
Driftsinntekter -518 052 -13 797 292 3,75 4 080 585 -
Totalt avvik sektor 8 5 968 225 11 826 898 50,46 2 026 320 -400 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 67 959 847 253 899 769 26,77 -1 354 789 -824 539
Pensjon 9 883 701 40 283 470 24,54 -187 167 -109 917
Øvrige utgifter 40 823 391 148 881 545 27,42 1 468 509 1 941 194
Inntekter -101 194 554 -443 586 378 22,81 39 553 795 -628 123
Totalt avvik sektor 1-8 17 472 385 -521 594 -3349,81 39 480 347 378 614  
 
 
 
 
 

1 Sektor for administrasjon 
 

Oversikt for sektoren: 
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 3 203 970 12 435 246 25,77 -190 852 -175 602
Pensjon 479 083 1 951 143 24,55 -8 702 -8 702
Øvrige utgifter 4 591 591 15 338 165 29,94 757 050 -20 268
Inntekter -260 855 -938 192 27,80 -26 307 -222 980
Totalt avvik sektor 1 8 013 790 28 786 362 27,84 531 189 -427 552

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn:  
o Mindreforbruk på kr 0.184 mill.  
o Refusjon sykelønn utgjør kr 0.062 mill. – kostnad sykevikarer utgjør                  

kr 0.066 mill. – i balanse. 
o Politiske godtgjøringer har et mindreforbruk på kr 0.100 mill. 
o Noe mindreforbruk på flere virksomheter innen sektoren. 

 
 Øvrige utgifter: 

o Er i balanse på øvrige utgifter. 
 

 Inntekter: 
o Merinntekt på kr 0.223 mill. 
o Merinntekter IKT som gjelder refusjoner for 2016 og 2017 på kr. 0.150 mill. 
o Merinntekter refusjon på for mye betalt forsikring kr. 0.060 mill. 

 
 
 

2 Sektor for oppvekst og kultur 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 25 524 507 96 292 430 26,51 -763 326 -763 326
Pensjon 3 391 371 12 960 176 26,17 151 327 151 327
Øvrige utgifter 11 140 796 42 752 601 26,06 452 646 126 356
Inntekter -3 207 028 -18 244 652 17,58 1 354 135 -310 187
Totalt avvik for sektor 2 36 849 647 133 760 555 27,55 1 194 782 -795 830

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 
o Mindreforbruk på kr 0.612 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 1.660 mill. – kostnad sykevikarer utgjør            

kr 1.563 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.097 mill. 
o Mindreforbruk på godtgjøringer innen barnevernstjenesten kr 0.508 mill. 
o Mindreforbruk på introduksjonsstønad kr 0.272 mill. 
o Merforbruk overtid kr 0.100 mill. 
o Sektoren har et mindreforbruk på godtgjøringer og introduksjonsstønad som 

trekker ned et merforbruk hos sektoren. Dermed gir pensjonen et merforbruk 
som følge av at godtgjøringer og introduksjonsstønaden ikke har pensjon. 
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 Øvrige utgifter: 
o Merforbruk på kr 0.126 mill. 
o Barnevernet har noe merforbruk, mens flere av virksomhetene har 

mindreforbruk. 
 

 Inntekter: 
o Merinntekt på kr 0.310 mill. 
o Merinntektene er på billettinntekter og diverse salgsinntekter inne 

kulturvirksomheten. 
 
 
 

3 Sektor for helse og omsorg 
 
Oversikt for sektoren: 
3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 31 919 407 119 192 905 26,78 -620 256 -105 256
Pensjon 4 896 493 20 921 028 23,40 -333 764 -256 514
Øvrige utgifter 9 212 250 41 989 797 21,94 -1 285 200 1 255 388
Inntekter -4 422 990 -53 518 270 8,26 8 956 577 -101 538
Totalt avvik for sektor 3 41 605 159 128 585 460 32,36 6 717 357 792 080

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 
o Mindreforbruk på kr 0.396 mill. 
o Merinntekt sykelønnsrefusjoner utgjør kr 2.423 mill. – kostnad sykevikarer 

utgjør kr 1.603 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.533 mill. pga. budsjetterte 
inntekter på sykelønnsrefusjon. 

o Mindreforbruk lønn i faste stillinger kr 0.681 mill. 
o Mindreforbruk faste tillegg kr. 0.243 mill. 
o Merforbruk på overtid og forskjøvet arbeidstid på kr 0.786 mill. 
o Merforbruk på kvalifiseringsstønad på kr 0.048 mill. 
o Merforbruk vikar annet fravær og ekstrahjelp kr 0.341 mill. 
o Merforbruk lønn lærlinger kr 0.061 mill. 
o Merforbruk klesgodtgjørelse kr. 0.071 mill. pga. etterbetaling fra 2017. 

 
 Øvrige utgifter: 

o Merforbruk på kr 1.255 mill. 
o Økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på kr 0.448 mill. 
o Legetjenesten har et merforbruk på kr 0.412 mill., gjelder veiledertilskudd, 

legehonorar som må sees i sammenheng mot økt egenandel, oppgjør 2017 til 
HELFO, samt nødnettet. 

o Hjemmesykepleien har merforbruk på kr 0.090 mill., gjelder innleie av vikarer 
fra vikarbyrå. 

o DMS har merforbruk på kr 0.103 mill., fordeler seg på innleie av vikarer og 
medisiner/medisinske forbruksvarer. 

o Kjøp av private tjenester har et mindreforbruk. Det utgjør ca. kr 1.368 mill. som 
ikke er analysert av virksomheten. Det er vil trolig bli noe mindreforbruk, men 
ikke hvor mye. Et eventuelt mindreforbruk vil medføre mindreinntekt.  
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 Inntekter: 
o Merinntekt kr 0.102 mill. 
o Legetjenesten har merinntekt på egenandel, som må sees i sammenheng med 

merforbruk legehonorar. 
o Mindreforbruk på kjøp av private tjenester vil gi mindreinntekter på 

ressurskrevende tjenester. Det foreligger ingen analyse og beregning på hva 
denne må reduseres med. 
 

 
 

6 Sektor for drift og utvikling 
 
Oversikt for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 311 963 25 979 188 28,15 219 644 219 644
Pensjon 1 116 753 4 451 123 25,09 3 972 3 972
Øvrige utgifter 9 392 476 23 176 792 40,53 3 598 278 979 718
Inntekter -2 827 310 -12 520 872 22,58 302 908 6 581
Totalt avvik sektor 6 14 993 882 41 086 231 36,49 4 124 803 1 209 916

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avviket på utgiftene er: 
 

 Lønn inkl. sosiale utgifter, pensjon og refusjon sykelønn: 
o Merforbruk på kr 0.224 mill. 
o Sykelønnsrefusjoner utgjør kr 0.382 mill. – kostnad sykevikarer utgjør               

kr 0.030 mill. – gir et mindreforbruk på kr 0.351 mill. 
o Anleggsdrift har merforbruk på overtid og lønn beredskap på kr. 0.651 mill., flere 

branner tidlig i 2018 samt sesongmessige variasjoner. 
o Byggdrift har noe merforbruk pga. økt utleie på samfunnshuset, samt 

sesongmessige variasjoner. 
o Renhold og utvikling har mindreforbruk pga. vakanser. 

 
 

 Øvrige utgifter: 
o Merforbruk på kr 0.980 mill. 
o Merforbruk forsikringer kr 0.042 mill. 
o Byggdrift har merforbruk innen inventar og utstyr, vedlikehold, bygning, 

elektrisk og vvs på kr 0.724 mill., store innkjøp gjort tidlig på året. 
o Merforbruk på drivstoff og vedlikehold biler kr 0.195 mill. 
 

 
 Inntekter: 

o Inntektene er i balanse. 
o Mindreinntekter på salgsinntekter og gebyrer. 
o Merinntekter på erstatningsoppgjør skred i Sørkjosen. 

 
 

7 Skatt og rammetilskudd 
 
Oversikt for sektoren:  
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7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -89 958 319 -344 567 100 26,11 24 885 896 -
Totalt avvik sektor 7 -89 958 319 -344 567 100 26,11 24 885 896 -
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 Skatt på inntekt og formue og statlige rammetilskudd er i henhold til KS sin 

prognosemodell. 
 

 
 

8 Renter og avdrag 
 
Oversikt for sektoren: 
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 6 486 278 25 624 190 25,31 -2 054 265 -400 000
Driftsinntekter -518 052 -13 797 292 3,75 4 080 585 -
Totalt avvik sektor 8 5 968 225 11 826 898 50,46 2 026 320 -400 000
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 

 Sektoren har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0.400 mill.  
 Rente- og avdragsutgifter gir ca. kr 0.400 mill. i mindreforbruk 
 Renteinntektene går i balanse. 

 
 
 
Totalt avvik sektor 1-8 

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 67 959 847 253 899 769 26,77 -1 354 789 -824 539
Pensjon 9 883 701 40 283 470 24,54 -187 167 -109 917
Øvrige utgifter 40 823 391 148 881 545 27,42 1 468 509 1 941 194
Inntekter -101 194 554 -443 586 378 22,81 39 553 795 -628 123
Totalt avvik sektor 1-8 17 472 385 -521 594 -3349,81 39 480 347 378 614  

 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per 1.kvartal 2018 et merforbruk på kr 0.379 mill., hvorav sektor for 
drift og utvikling og sektor for helse og omsorg er de sektorene som har merforbruk. Resterende 
sektorer 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 mindreforbruk hos alle sektorene.  
Bruk av overtid har merforbruk hos sektor for oppvekst og kultur, helse og omsorg, samt drift 
og utvikling. 
 
Sektor for drift og utvikling har merforbruket sitt i hovedsak på øvrige utgifter. 
Hovedutfordringen ligger hos byggdrift. Mange innkjøp hvor årsbudsjettet er overskredet 
allerede i 1.kvartal. 
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Sektor for helse og omsorg har også sitt merforbruk innen øvrige utgifter.  
Hovedutfordringene ligger innen kjøp av private tjenester og refusjon på ressurskrevende 
tjenester. Endringer på kjøp av private tjenester vil påvirke refusjonsgrunnlaget på 
ressurskrevende tjenester. Det foreligger ingen rapportering og beregning på disse områdene, og 
i denne analysen er det derfor beregnet at de vil bli som opprinnelig budsjettert.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/549-27 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 05.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/18 Nordreisa formannskap 14.06.2018 
41/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Regulering av budsjett 2018, nr 2 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag:  
Kr 2 000 000 i utbytte fra Ymber avsettes fond jf. vedtak i PS 45/17 kommunestyret. 
 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

1 Sektor for administrasjon -300 000 Redusert lønnsvekst, jamfør revidert nasjonalbudsjett
1 Sektor for administrasjon 200 000 Oppgradering Agresso
7 Skatter og rammetilskudd -2 038 000 Økning av skatteinntekter
7 Skatter og rammetilskudd 2 157 000 Reduksjon av inntektsutjevning
7 Skatter og rammetilskudd 990 000 Reduksjon av integreringstilskuddet
8 Renter, avdrag og avsetninger -2 200 000 Utbytte Avfallsservice og Ymber
8 Renter, avdrag og avsetninger 2 200 000 Avsetning til kommunalt næringsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger -400 000 Reduksjon av renteutgifter
8 Renter, avdrag og avsetninger -609 000 Overført fra disposisjonsfond

1 700 000 -1 700 000  
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
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Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
1 Sektor for administrasjon -300 000 Redusert lønnsvekst, jamfør revidert nasjonalbudsjett
1 Sektor for administrasjon 200 000 Oppgradering Agresso
7 Skatter og rammetilskudd -2 038 000 Økning av skatteinntekter
7 Skatter og rammetilskudd 2 157 000 Reduksjon av inntektsutjevning
7 Skatter og rammetilskudd 990 000 Reduksjon av integreringstilskuddet
8 Renter, avdrag og avsetninger -200 000 Utbytte Avfallsservice
8 Renter, avdrag og avsetninger 200 000 Avsetning til kommunalt næringsfond
8 Renter, avdrag og avsetninger -400 000 Reduksjon av renteutgifter
8 Renter, avdrag og avsetninger -609 000 Overført fra disposisjonsfond

-300 000 300 000  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene. 
 
I følge KS sine beregninger blir årets lønnsoppgjør 0,2 % mindre enn først beregnet. For 
Nordreisa kommune vil det medføre en reduksjon på kr 300.000,- i potten avsatt til lønnsvekst.  
 
Evry varsler at kommunen må foreta en tvungen oppgradering av økonomisystemet høsten 
2018. Det vil ikke være mulig å foreta årsoppgjøret i den versjonen av systemet kommunen har. 
Økonomisystemet ble tatt i bruk i 2012 og det er tre år siden forrige tvungen oppgradering som 
totalt kostet kr 260.000,-. Prisoverslaget viser at oppgraderingen vil koste ca 200.000,- denne 
gangen. Det har vært diskusjoner rundt om å gå ut med nytt anbud, men det ble i denne 
omgangen valgt å fortsette videre med Evry.   
 
KS prognosemodell viser at kommunen får kr 119.000,- mindre i rammetilskudd for 2018 etter 
revidert nasjonalbudsjett. Skatteinntektene økes mens inntektsutjevningen reduseres, og gir 
samlet nedgang i inntektene.  
 
Det er foretatt nye beregninger av integreringstilskuddet og det viser en mindreinntekt på kr 
990.000,-. Nye beregninger viser at inntektene blir lavere enn først beregnet.   
 
Det er varslet utbytte fra Avfallsservice. I et kommunestyrevedtak er det vedtatt at beløpet skal 
til kommunalt næringsfond, og det budsjetteres som avsetning.  
 
Renteutgiftene reduseres med kr 400.000,- ut fra nye beregninger. Det skyldes at rentenivået er 
lavere enn Norges bank lag til grunn i høst.  
 
Det foreslås inndekning ved bruk av disposisjonsfondet.  
 
 

Vurdering 
Det er nødvendig å foreta budsjettregulering, slik at regnskapsrapportene gir et best mulig bilde 
av forbruk i forhold til budsjettet. 
 
Det foreligger usikkerhet i forhold til refusjon for ressurskrevende brukere, da økonomitjenesten 
ikke har fått kvalitetssikrede tall for inneværende år.  Disse må eventuelt ettersendes saken. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/638-1 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 04.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/18 Nordreisa formannskap 14.06.2018 
42/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Foreløpig budsjettramme 2019 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

 
 

Vedlegg  
1 Kommuneproposisjonen 2019 og revidert nasjonalbudsjett 2018  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Sektorene starter behandling av budsjettet for 2019 i juni 2018 og følger den oppsatte 
tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget. Sektorutvalgene starter behandlingen i 
august.  

 Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 
2018, justert for lønnsøkning og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  

 Det budsjetteres med inntil 1,75% i netto driftsresultat.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Sektorene starter behandling av budsjettet for 2019 i juni 2018 og følger den oppsatte 
tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget. Sektorutvalgene starter behandlingen i 
august.  

 Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 
2018, justert for lønnsøkning og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  

 Det budsjetteres med inntil 1,75% i netto driftsresultat.  
 

290



Saksopplysninger 
Regjeringen la 15.mai 2018 frem Stortingsproposisjon nr 88 S Kommuneproposisjonen 2019. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2019 som legges frem i 
begynnelsen av oktober.  
 
 
Ramme 2018 
Når budsjettramme for 2019 settes, tas det utgangspunkt i den opprinnelige budsjettrammen for 
2018 som ble vedtatt i desember 2017. Denne rammen justeres for lønnsøkning og bindende 
politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2018 er som 
følger: 
 
Sektor Økonomisk ramme 2018
1 - Sektor for administrasjon 28 964 914
2 - Sektor for oppvekst og kultur 133 712 003
3 - Sektor for helse og omsorg 128 485 460
5 - Selvkost 91 594
6 - Sektor for drift og utvikling 41 086 231
7 - Skatter og rammetilskudd -344 567 100 
8 - Renter, avdrag og avsetninger 11 896 898
9 - Prosjekter 330 000  
 
 
Befolkningsendring 
Folketallet i Nordreisa har økt de senere årene, men samtidig er økningen mindre enn landet for 
øvrig. Det medfører at kommunen vil få stadig mindre andel av statlige overføringer. Det er 
endringer fra andre kvartal 2017 til andre kvartal 2018 som gir grunnlaget for 
rammeoverføringene for 2019. Som tabellen viser har Nordreisa kommune en vekst på 14 
personer fra andre kvartal 2017 til første kvartal 2018. Det siste kvartalet blir offentliggjort i 
august/september. 
 

2017K2 2017K3 2017K4 2018K1
Folketalet ved inngangen av kvartalet 4919 4931 4932 4944
Fødde 10 10 12 7
Døde 11 7 16 15
Fødselsoverskot -1 3 -4 -8
Innvandring 14 15 9 19
Utvandring 1 2 5 2
Innflytting, innalandsk 34 73 48 32
Utflytting, innalandsk 34 88 35 40
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 13 -2 17 9
Folkevekst 12 1 12 1
Folketalet ved utgangen av kvartalet 4931 4932 4944 4945  
 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2017 
I revidert nasjonalbudsjett for 2018 er anslaget for lønnsveksten nedjustert fra 3,0% til 2,8%. 
Lønnsveksten utgjør 2/3 av kommunal deflator, men deflatoren holdes uendret på 2,6%. 
Årsaken til dette er at prisveksten på varer og tjenester er høyere, og da i hovedsak økte 
energipriser.  
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Øremerkede tilskudd øker med kr 2,8 mrd, og av dette er kr 2,4 mrd vederlag til 
kommunesektoren for tildeling av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen.  
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 2018: 

 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser – Bevilgningen foreslås økt med kr 
59,3 mill, tilsvarende ca 700 heldøgns omsorgsplasser. Dette på bakgrunn av stor 
søknadsinngang.  

 Havbruksfondet – I 2015 besluttet Stortinget at 80% av inntektene fra salg av ny 
produksjonskapasitet i norsk lakseoppdrettsnæring skal tilfalle kommunal sektor 
gjennom havbruksfondet. Midlene blir fordelt mellom alle 160 kommuner og 10 
fylkeskommuner som har oppdrettsvirksomhet. Endelig fordeling vil være klart i oktober 
2018. 

 Økt kompensasjon for gratis kjernetid i barnehagen – Stortinget vedtok gratis kjernetid i 
barnehage for 3–5 åringene. En beregningsfeil medfører at kommunene får økt 
kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett.  

 Norm for lærertetthet – Det innføres en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå 1.-
10.trinn fra og med høsten 2018. Fra skoleåret 2018/2019 skal gruppestørrelse 2 være på 
maksimalt 16 på 1.-4.trinn, og maksimalt 21 på 5.-10.trinn. Normen regulerer ikke 
klassestørrelse eller størrelsen på undervisningsgrupper. Samlet bevilgning er på kr 700 
mill. Nordreisa kommune vil få kr 511.000,- i økt bevilgning.  

 
 
Kommuneproposisjon 2019 
Det legges opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2019 på mellom kr 2,6 mrd og kr 3,2 
mrd, noe som tilsvarer en realvekst mellom 0,7% og 0,9%. Veksten begrunnes i: 

 Kr 200 mill i opptrappingsplan på rusfeltet 
 Kr 100 mill i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering slik at brukerne får 

tjenestene der de bor.  
 
Det er stor usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger viser at 
merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2018 trolig vil utgjøre kr 1,4 mrd.  
 
Pensjonskostnader 
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 650 mill ut over det som 
dekkes av kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.  
 
Skatteinntektene 
Skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunens 
samlede inntekter.  
 
Skjønnstilskudd 
Den samlede skjønnsrammen for 2019 er nedjustert med kr 250 mill fra 2018. I følge 
fylkesmannen er det grunn til å tro at fylkesrammen til Troms reduseres ytterligere i årene 
fremover. Basisrammen til Troms er på kr 608 per innbygger, mot landsgjennomsnittet som er 
på kr 209 per innbygger. 
 
Kommunereform 
Stortinget vedtok følgende anmodningsvedtak i desember 2017: «Stortinget ber regjeringen 
legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av 
kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 skal 
utelukkende bygge på frivillighet».  
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Departementet legger ikke opp til noe samlet reformløp med faste frister for prosesser og 
vedtak. Regjeringen vil legge til rette for gode og langsiktige økonomiske virkemidler for 
kommuner som ønsker å slå seg sammen. Ved en kommunesammenslåing skal staten delvis 
kompensere kommunene for engangskostnader som er direkte knyttet til 
sammenslåingsprosessen og at kommunene i en overgangsperiode blir kompensert for bortfall 
av rammetilskudd.  
 
Inntektssystemet 
Det er ingen større endringer i inntektssystemet. Det er imidlertid varslet flere endringer fra 
2020. Viser til vedlegget fra fylkesmannen for nærmere informasjon.  
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har 
økt mer enn inntektene. I 2016 ble det foretatt en nedbemanning som ga kommunen et 
nødvendig handlingsrom. Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til 
kommuneøkonomien. Folketallet i Nordreisa har stort sett økt de siste årene, men samtidig er 
økningen mindre enn landet for øvrig. Det medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre 
andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke øker like mye som 
gjennomsnittet.  
 
Kommunen har en lånegjeld på kr 503 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. 
Lånerenten er historisk sett lav, og fremtidig renteutvikling er vanskelig å spå. Kommunen 
forholder seg derfor til de signalene Norges bank gir. Signalene er at rentene vil øke allerede i 
2018. Disse signalene kan imidlertid endre seg frem mot budsjettprosessen.  
 
Rådmannens signaler fremover er at sektorene må ta utfordringer innenfor sektorenes egne 
rammer, og at prioriteringene gjøres i hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres, må 
det hovedsakelig skje gjennom omdisponeringer innenfor sektorens totalramme.  
 
 
Tidsplan for budsjettprosessen: 
Rundskriv fra rådmannen       Innen 30.juni 
Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene     Juni – september 
Politisk prosess i hovedutvalgene     August – november 
Statsbudsjettet legges frem      Midten av oktober 
Rådmannens budsjettforslag      Innen 7.november 
Formannskapets innstilling      6.desember 
Kommunestyrets innstilling      20.desember 
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9.t Alsace
Wisla

Alle kommunene i Troms . W  ‘V
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Kommuneproposisjonen  2019  og RNB  2018

Fylkesmannen viser til  Prop.  88  S  (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, lagt  frem 15.
mai  2018.

Vi ønsker med dette  å  gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske
opplegget for kommunene for  2018  og 2019.

Sammendrag

For  2019  legger regjeringen opp til at kommunesektoren får mellom 2,6 og 3,2  mrd.  kr
vekst  i  frie inntekter, dette utgjør en realvekst på ca.  0,7—0,9  pst.  En del av  veksten  i  de

frie inntekter er bundet opp i økte kostnader knyttet til demografi og pensjon. Det er
usikkerhet knyttet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i  2019, og den
varslede veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med dette.  I  tillegg er 300 mill.
kr. bundet opp i regjeringens satsinger innen opptrappingsplanen for rusfeltet og
habilitering og rehabilitering. Kommunenes handlingsrom for  2019  anslås å bli omtrent
på samme nivå som  2017  og 2018.

Det er i revidert nasjonalbudsjett anslått utbetalinger fra havbruksfondet på 2,4 mrd.
kr. til kommuner og fylkeskommuner i  2018.  I  forbindelse med at det har blitt etablert
et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrettsnæring, ble det i  2015
besluttet at  80  prosent av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet skal tilfalle
kommunal sektor gjennom det såkalte havbruksfondet. Midlene fordeler seg mellom
kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.

Økonomiske virkemidler i kommunereformen videreføres. Fylkesmannen vil også
framover ha en sentral rolle i arbeidet med kommunereformen.

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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Revidert nasjonalbudsjett 2018

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 er det lagt fram ny informasjon som har betydning for

kommunesektorens inntekter i 2018:

Anslaget for lønnsveksten i 2018 er nedjustert fra 3,0 prosent til 2,8 prosent. Som

følge av dette er anslaget for kommunesektorens skatteinntektene nedjustert med

knapt 0,5 mrd. kr.

Kostnadsveksten i kommunesektoren (kostnadsdeflatoren) er uendret på 2,6 % på

tross av nedjusteringen. Arsaken er at høyere prisvekst på varer og tjenester, i

hovedsak økte energipriser.

Lønnsvekst 3,0  pst. 2,8  pst.

Deflator 2,6  pst. 2,6 pst.

Lønn 2/3 i def/ator

Øremerkede tilskudd øker med 2,8 mrd. kroner, hvorav nær 2,4 mrd. kroner er

vederlag til kommunesektoren for tildeling av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen.

Etter dette anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 til 1,9 mrd.

kroner. Det anslås en reell nedgang i de frie inntektene på 2,6 mrd. kroner. Nedgangen i frie
inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra skatteinntektene i 2017 ikke videreføres,

samt nedjusteringen av skatteanslaget for 2018 med knapt 0,5 mrd. kroner.

Som følge av økte skatteinntekter i 2017 går kommunesektoren inn i 2018 med et høyt
inntektsnivå.

Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntekter i 2017 og anslag for 2018 i nominelle priser.

Anslag på inntektene i 2017 er kon'igert for oppgaveendringer, innlemming av øremerkede

tilskudd mv., slik at inntektsnivået i 2017 og 2018 er sammenliknbart.

Tabell 3.1 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 20171 og 201 82. Mill. kroner og endring i prosent.

Kommunened Fylkeskommunene3 Kommunesektoren i alt

Endr. i Endr. i Endr. i

2017 2018 prosent 2017 2018 prosent 2017 2018 prosent

Skatteinntekter 171 002 173 010 1.2 32 347 33 100 2,3 203 349 206 110 1,4

Herav skatt på
inntekt og fomme  156 585 158 200 1,0 32 347 33 100 2,3 188 933 191 300 1,3

Rammetilskudd 127 374 131 050 2,9 33 153 33 615 1,4 160 527 164 665 2,6

Sum fn'e inntekter 298 376 304 059 1,9 65 500 66 715 1,9 363 876 370 775 1.9

1 Inntektene i 2017 er korrigert tor opwaveendringer. innlenuning av øremerkede tilskudd mv.

2 Nominelle priser. Kosmadsdellatoren tor kommunesektoren i 2018 er 2,6 prosent.

" Oslo er delt inn i en kommunedel og en t'ylkesdel.
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2018

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Bevilgningen på kap. 761, post 63 foreslås økt med 59,3 mill. kroner i 2018 tilsvarende om

lag 700 heldøgns omsorgsplasser. Dette er som følge av stor søknadsinngang til

investeringstilskuddet i 2018. Basert på tilbakemeldinger fra Husbanken foreslås det en

økning av tilsagnsramrnen i 2018 på 1 186 mill. kroner. Total tilsagnsramme for 2018 blir

etter dette på 4 235,5 mill. kroner, svarende til om lag 2  500 heldøgns omsorgsplasser. 40

prosent av rammen er forbeholdt netto tilvekst i 2018. Regjeringen kommer tilbake til

oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 462 av 13. februar 2018 om likebehandling av nybygg

og oppgradering og modernisering i statsbudsjettet for 2019.

Havbruksfondet

I forbindelse med at det har blitt etablert et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk

lakseoppdrettsnæring, ble det i 2015 besluttet at 80 prosent av inntektene fra salg av ny

produksjonskapasitet skal tilfalle kommunal sektor gjennom det såkalte havbruksfondet.

Midlene fordeler seg mellom alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet,

om lag 160 kommuner og 10 fylkeskommuner. Første kapasitetstildeling etter det nye

systemet er for tiden under gjennomføring. Kommunenes og fylkeskommunenes del av

vederlaget for veksten som tildeles til fastpris er beregnet til 756 mill. kroner. Det tas videre

sikte på å tildele ytterligere ny kapasitet gjennom auksjon før sommeren 2018, noe som vil

medføre økte inntekter for de angjeldende kommunene og fylkeskommunene. Det er usikkert

hva inntektene fra auksjonen vil bli, men med et beregningsteknisk utgangspunkt i fastprisen,

vil kommunenes og fylkeskommunenes andel av vederlaget være om lag 1,5 mrd. kroner.

I tillegg til midlene til havbruksfondet foreslås det at bevilgningen økes med 74,9 mill. kroner

knyttet til kommunenes andel av vederlag for tildeling av oppdrettstillatelser utlyst i 2013.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 919, post 60 økt med  2  366,4 mill. kroner. Endelig

fordeling vil være klar i oktober 2018.

Økt kompensasjon for  gratis  kjernetid i barnehagen

I saldert budsjett 2018 vedtok Stortinget å øke rammetilskuddet til kommunene med 24,8

mill. kroner som kompensasjon for å heve beløpsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for

3—5-åringer til 533 500 kroner med virkning fra 1. august 2018. I etterkant av

budsj ettbehandlingen er det oppdaget at feil gj ennomsnittsinntekt for husholdningene

ble lagt til grunn. For å rette opp i dette foreslås det at bevilgningen på kap. 571, post 60

økes med 14,2 mill. kroner. Beløp pr. kommune vil framkomme i budsjettrundskriv etter

vedtatt Kommuneproposisjon i juni 2018.

Norm for lærertetthet (Kunnskapsdepartementet)

Fra og med høsten 2018 innføres det en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå for 1.  —
10. trinn. Skoleåret 2018—2019 skal gruppestørrelse  2  (dvs. i ordinær undervisning) være

maksimalt 16 på 1.—4. trinn og maksimalt 21 på 5.—10. trinn. Fra og med høsten 2019 er

målet at gruppestørrelse  2  skal være 15 på l.—4. trinn og 20 på 5.—10. trinn. Normen

gjelder på hvert hovedtrinn, på skolenivå. Normen regulerer ikke skolens klassestørrelse

eller størrelsen på undervisningsgrupper.
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Høsten 2018 er det bevilget 200  mill.  kroner utover det eksisterende tilskuddet til økt

lærertetthet på 1.—4. trinn for innføringen av lærernormen. Samlet bevilgning høsten  2018  er

700 mill. kroner, se vedlagt lenke til sak om fordeling pr. kommune.

htt s://www.re 'erin en.no/no/aktuelt/re 'erin a—innforer-norm-for-larartettleik-i—

runnskolen-fra-hausten—ZOl 8/id26013 80/

2. Det økonomiske opplegget for 2019

Det legges opp til en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner i

kommunesektoren. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 0,7  — 0,9 prosent.

lnntektsveksten for 2019 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i

2018 i revidert nasjonalbudsjett 2018. Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på

kommunesektorens inntekter i 2019. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens

inntekter i 2018 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2019

som nå varsles kunne bli endret.

Regjeringen legger opp til at kommunene får hele den foreslåtte veksten på mellom 2,6 og 3,2

mrd. kroneri frie inntekter i 2019 i kommunesektoren. Null-veksten i fylkeskommunenes frie

inntekter må sees i sammenheng med at fylkeskommunene antas å få lavere demografiutgifter

som følge av at det blir færre i alderen 16-18 år.

Av veksten i kommunenes frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner er:

0 200 mill. kr. begrunnet med opptrappingsplanen på rusfeltet

. 100 mill. kr. er begrunnet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

Målet er at brukerne skal kunne motta habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de

bor.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 1 og 2 mrd. kroner.

Anslaget for veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i frie inntekter. Dette skyldes at

kommunesektoren i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018 er

foreslått tildelt om lag 2,4 mrd. kroner som følge av vekst i oppdrettsnæringen. Dette er

engangsinntekter og bidrar dermed til lavere vekst fra 2018 til 2019.

Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i 2019, og den

varslede veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med dette. Oppdaterte beregninger

basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2017 anslår de samlede merutgiftene i 2018 til

1,7 mrd. kroner, hvorav 1,4 mrd. kroner belaster de frie inntektene. Dette er vesentlig lavere

enn anslagene i statsbudsjettet for 2018. I forbindelse med at SSB vil publiserer nye

befolkningsframskrivinger i juni 2018 vil det bli gjort nye anslag på merutgiftene i 2019. De

nye anslagene vil presenteres i statsbudsjettet for 2019.
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Pensjonskostnader
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med

pensjonskostnadene. Departementet anslår at veksten i kommunesektorens samlede

pensjonskostnader vil være i størrelsesorden 650 mill. kroner i 2019, utover det som dekkes

av den kommunale deflatoren. Departementet har basert anslaget på forutsetninger om

premie- og kostnadsvekst i 2018. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet.

Det legges opp til å endre forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige

pensjonskostnadene for Statens pensjonskasse i 2019 ved at forventet avkastning på

pensjonsmidlene settes ned med 0,2 prosentpoeng. Departementet vil opplyse nærmere om de

økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene i et eget rundskriv til alle

kommuner og fylkeskommuner.

Skatteinntekter
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2019

fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019. Det legges opp til at skattøren

fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av

kommunenes samlede inntekter.

Regjeringen viser forøvrig til at det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren.

Det vises til at en effektivisering på 0,5 prosent tilsvarer 1,2 mrd. kroner i frigjorte midler som

kan brukes til å styrke tjenestene i 2019.

Skjønnstilskudd
Det er foreslått en samlet skjønnsrammen for 2019 på 1 548 mill. kroner. Av denne rammen

fordeles 1 116 mill. kroner til kommunene, og 382 mill. kroner til fylkeskommunene.

Den samlede skjønnsrammen er justert ned med 250 mill. kroner fra 2018.

Basisrammen til kommunene på 1,0 mrd. kroner reduseres med 100 mill. kroner fra 2018 som

overføres til innbyggertilskuddet. En overføring til innbyggertilskuddet sikrer en fordeling

etter faste kriterier fremfor skjønn, og er en del av en gradvis utjevning av forskjellene i

basisrammen mellom fylkene.

Det er grunn til å tro at fylkesrammen til Troms vil reduseres ytterligere i årene framover.

Troms har i 2018 en basisramme i pr. innbygger på kr. 608, dette er godt over

landsgjennomsnittet på kr. 209.

Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2019 etter

behandlingen av kommuneproposisjonen i Stortinget. Troms og Finnmark vil tildeles en felles

skj ønnsmiddelramme for 2019.

Fordelingen pr. kommune vil bli offentliggjort i forbindelse med framleggelse av

statsbudsjettet for 2019 (høsten 2018).

Til sammen 146 mill. kroner av skjønnstilskuddet til kommunene holdes tilbake til

departementets reservepott og prosjektskjønn.
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3.  Kommunereform

Innretning av det  videre arbeidet  med kommunereformen
Stortinget fattet anmodningsvedtak nr. 93, 7. desember 2017:

«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være
utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i
perioden  2017—2021  skal utelukkende bygge pci—frivillighet».

Departementet vil følge opp vedtak fra kommuner om frivillig sammenslåing ved å legge til
rette for vedtak av Kongen i statsråd, i tråd med reglene i inndelingslova.

Departementet vil i videreføringen av kommunereformen ikke legge opp til noe samlet
reformløp slik det var i perioden 2013—2017 med faste frister for prosesser og vedtak.

Departementet vil gi fylkesmennene en sentral rolle i arbeidet også framover. Nærmere
beskrivelse av Fylkesmannens oppdrag i denne forbindelse vil bli gitt etter endelig vedtak av
kommuneproposisj onen.

Økonomiske virkemidler
Rammene for økonomisk kompensasjon ved sammenslåing av kommuner er slått fast i
inndelingslova § 15, hvor det framgår at staten skal delvis kompensere kommunene for
engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen og at kommunene i en
overgangsperiode blir kompensert for bortfall av rammetilskudd som følge av
sammenslåingen. Kompensasjonen for bortfall av rammetilskudd gis gjennom
inndelingstilskuddet i inntektssystemet.

Regjeringen vil også i det videre arbeidet legge til rette for gode og langsiktige økonomiske
virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Departementet har imidlertid
tidligere signalisert at disse ikke vil være like gode som i reformperioden 2014—2017, jf. Prop.
96 s (2016— 2017).

Engangstilskudd ved kommunesammenslåing
Kommuner som slo seg sammen i perioden 2014— 2017 mottok både tilskudd til dekning av
engangskostnader og reformstøtte. Tilskudd til engangskostnader ble utbetalt ved nasjonalt
vedtak om sammenslåing, mens reformstøtten utbetales når den nye kommunen formelt trer i
kraft.

For nye sammenslåinger foreslår departementet at disse tilskuddene slås sammen til et nytt
«engangstilskudd ved kommunesammenslåing». Tilskuddet utbetales når sammenslåingen er
vedtatt og finansieres over kap. 573 Kommunerefonn på statsbudsjettet.
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Tilskuddet beregnes etter en ny standardisert modell, ref. tabellen under.

Tabell 6.2 Standardisert modell for engangstilskudd ved kommunesammenslåing. Tall  i  mill. kroner.

Antall kommuner og innbyggere 0—14 999 15—29  999 30—49  999 Over  50000

i sammenslåingen innbyggere innbyggere innbyggere innbyggere

2 kommuner 25 mill. 35 mill. 40 mill. 50 mill.

3  kommuner 35 mill. 45 mill. 50 mill. 60 mill.

4kommuner 45 mill. 55 mil]. 60 mill. 70 mill.

5kommuner 55 mill. 65 mill. 70 mill. 80 mill.

I

Kommuner som blir vedtatt slått sammen og delt i samme prosess, vil få beregnet

engangstilskudd som om en hel kommune inngår i hver av sammenslåingene. Bakgrunnen for

dette er at det vurderes som ekstra utfordrende for kommuner å inngå i flere

sammenslåingsprosesser samtidig.

lnndelingstilskudd

Gjennom inndelingstilskuddet får kommunene i dag full kompensasjon for tap av

basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Den nye

kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før det deretter

trappes ned over fem år. Departementet foreslår at denne innretningen på inndelingstilskuddet

videreføres. lnndelingstilskuddet vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året

sammenslåingen trer i kraft.

Informasjon og folkehøring

Inndelingsloven § 10 sier at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på

forslag til grenseendringer. Dette kan gjøres på ulike måter som folkeavstemning,

opinionsundersøkelser, folkemøter mv. Departementet ga i perioden  2014—
2017  støtte på kr 100 000 til hver kommune som utarbeidet informasjon og gjennomførte

folkehøring.

Departementet vil videreføre støtten på samme nivå framover, men støtten kan framover

kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor

skjønnstilskuddet.

Departementet vil framheve ansvaret kommunene har for å gi god informasjon i forkant

av folkehøringene. Kommunene må lage et faktagrunnlag som innbyggerne kan ta stillling til

i en høring. Forut for dette skal kommunestyret ha behandlet dette grunnlaget og gjort et klart

retningsvalg som de ber om å få innbyggernes synspunkter på.
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4.  Inntektssystemet

0 I 2019 foreslås det  ikke  større endringer i inntektssystemet.

. De regionalpolitiske tilskuddene, inkludert veksttilskuddet, videreføres med samme

kriterier og forutsetninger som i 2018.

0 I 2017 ble det innført en egen overgangsordning til kommuner som slår seg sammen

og som tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget. Ordningen

videreføres som en del av innbyggertilskuddet i 2019, og kompensasjonen til den

enkelte kommune beregnes på samme måte som i 2018 (gj elder Skånland og Lenvik i

Troms).

Inntektssystemet for kommunene ble endret fra og med 2017. Ved behandlingen av

kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at departementet skulle arbeide videre med

enkelte problemstillinger, ref. orientering i punktene under.

Distriktsindeksen og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet
Departementet legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdatert med tall for 2017)

videreføres ved fordeling av distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge også
i 2019.

Departementet vil videre vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene i

inntektssystemet nærmere. Vurderingen vil primært ha fokus på bruken av distriktsindeksen

ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet vil komme tilbake til

dette i kommuneproposisjonen for 2020.

Rus og psykisk helse i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet
I kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at departementet skulle arbeide videre med

å utvikle et kriterium som kan fange opp utfordringer knyttet til rus og psykiske

helseproblemer. Spesielt innenfor sektorene barnevern og sosialhjelp antas det at omfanget av

rus- og psykiske lidelser kan påvirke kommunenes utgifter. Målet er å etablere et eget

kriterium som fanger opp denne sammenhengen. Departementet vil komme tilbake til saken

på et egnet tidspunkt.

Vurdering av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for

pleie og omsorg
De senere årene er det utført en rekke analyser som alle indikerer at kriteriet antall psykisk

utviklingshemmede er vektet for høyt i dagens delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Dette

kan tilsi at kriteriet på sikt skal ha en lavere vekting enn i dagens delkostnadsnøkkel.

Departementet vil arbeide videre med denne problemstillingen fram mot neste helhetlige

revisjon av kostnadsnøkkelen.

Beregning av samlet utgiftsbehov for kommunene

301



Side  9 av 10

Departementet foreslår at samlet utgiftsbehov for kommunene fra og med 2019 beregnes på

bakgrunn av konsernregnskapstall og ikke på grunnlag av kommunekassetall, da dette gir et

riktigere bilde av virksomheten.

Bosettingskriteriene og kommunesammenslåinger
I Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 ba kommunal— og forvaltningskomiteen

departementet om å vurdere bosettingskriteriene i lys av kommunereformen.

Etter departementets vurdering er det ikke grunn til å tro at en sammenslåing nødvendigvis vil

slå negativt ut. Departementet ser imidlertid på ordninger som vil dempe eventuelle utslag på

bosettingskriteriene som følge av en sammenslåing og lette overgangen til en ny kommune.

Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2020.

Inndelingstilskuddet

Gjennom inndelingstilskuddet får kommunene i dag full kompensasjon for tap av

basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av kommunesammenslåingen.

Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før

tilskuddet deretter trappes ned over fem år. For kommuner som ble vedtatt slått sammen i

perioden for kommunereformen skal inndelingstilskuddet beregnes ut ifra gjeldende

inntektssystem i 2016, før endringene i inntektssystemet i 2017. Dette ga en forutsigbar og

god ordning for kommunene som slo seg sammen i kommunereformen.

Før kommunereformen ble inndelingstilskuddet beregnet på gjeldende inntektssystem det året

sammenslåingen trådte i kraft. For nye sammenslåinger etter 2017 legges det til grunn at

inndelingstilskuddet igjen skal beregnes ut ifra gjeldende inntektssystem på

sammenslåingstidspunktel.

Anmodningsvedtak nr. 94 om inntektssystemet

Stortinget fattet anmodningsvedtak nr. 94, 7. desember 2017: «Stortinget ber regjeringen

legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til  å

utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av

kommunereformen».

Det er lagt opp til at inntektssystemet skal evalueres og gjennomgås om lag hvert fjerde år, og

regjeringen vil legge Stortingets vedtak til grunn for det videre arbeidet
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Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om

det økonomiske opplegget for kommunene i 2018 og 2019.

Med hilsen

J an-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Marianne Winther Riise

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/1304-13 

Arkiv:                U01  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 04.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/18 Nordreisa formannskap 14.06.2018 
43/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Kjøp av aksjer i Visit Lyngenfjord AS 

Vedlegg 
2 Protokoll-GF-23.05.2018-VisitLyngenfjord 

 
Tidligere behandlinger: 

 Nordreisa næringsutvalg - sak 18/17 «Videre samarbeid Visit Lyngenfjord AS» – 
21.11.2017 

 Nordreisa næringsutvalg – sak 2/17 «Deltakelse i prosjektet Bærekraftig utvikling» - 
20.02.2017 

 Nordreisa næringsutvalg – sak 16/16 «Deltakelse i Visit Lyngenfjord AS» - 08.11.2016 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  
 

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag: 
Endring punkt 2: 
Beløpet foreslås inndekket via utviklingsfondet 
 
Innstillingen med endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune kjøper 250.000 aksjer à kr 1,- i Visit Lyngenfjord AS. 
 Beløpet foreslås inndekket via utviklingsfondet.  

 
 
 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune kjøper 250.000 aksjer à kr 1,- i Visit Lyngenfjord AS. 
 Beløpet foreslås inndekket via disposisjonsfondet.  
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har fått henvendelse fra Visit Lyngenfjord med tilbud om kjøp av 250.000 
aksjer à kr 1,-. 
 
Visit Lyngenfjord AS er et interkommunalt reisemålsselskap eid av kommunene Kåfjord 
(27,9%), Storfjord (27,9%), Lyngen (33,5%). De resterende 15% er fordelt på næringsaktører i 
området, de tre største er Koppangen brygger, Sørheim brygger og Rolf Tøllefsen. Visit 
Lyngenfjord AS har som formål å drive utvikling, markedsføring og salg av reiselivsbaserte 
tjenester og tilrettelegging for reiselivsaktører ved Lygenfjorden og nærliggende områder.  
 
Selskapet er et destinasjonsselskap som arbeider for å styrke regionens og bedriftenes 
konkurransekraft og markedsposisjon innen markedene ferie og fritid. De skal gjennom 
markedsføring, salg og produktpakking bidra til at det kommer flere tilreisende til regionen, og 
bidra til økt omsetning for selskapets eiere og medlemsbedrifter. De arbeider også for å styrke 
virksomhetenes lønnsomhet gjennom fokus på bedriftssamarbeid, herunder produktpakking, 
kostnadseffektivisering og markedsposisjonering.  
 
For deltakende kommuner utgjør selskapet en vertskapsrollefunksjon, og jobber med 
områdemarkedsføring og tilretteleggende tiltak for reiselivet og tilhørende næringer.  
 
Nordreisa kommune har hatt tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord siden 2017 og den ble 
forlenget til 2018. Avtalen er prisfastsatt til kr 200.000,- per år og har vært dekket via 
kommunalt næringsfond. Samtlige kommuner betaler samme beløp. Da kommunen ble medlem 
i 2017 var det ikke krav om kjøp av aksjer.  Tjenesteavtalen innebærer at selskapet skal bidra 
med: 

 Informasjons- og vertskapsoppgaver samt områdemarkedsføring for kommunen. 
 Utvikling av reiselivsnæringen og reiselivsprodukter i kommunen. 

 
Når det gjelder områdemarkedsføring er Nordreisa kommune og reiselivsaktørene fra 
kommunen synliggjort på selskapets hjemme- og booklingside: www.visit-lyngenfjord.com. I 
Nordreisa er blant annet følgende bedrifter tilknyttet; Havnnes Handelssted, Røyeldalen Huskies 
AS, Kronebutikken, Nord-Troms museum, Reisafjord Hotel AS, Reisa AS, Vilt AS, Ihana! og 
Svartfoss Adventure. 
 
Selskapet har nå vedtatt kapitalforhøyelse på minimum kr 250.000,- og maksimum kr 
1.000.000,-. Det er kr 1,- per aksje. Tegningsperioden starter tidligst den 1.juni 2018 og 
avsluttes den 31.oktober 2018. Viser til vedlagt protokoll fra generalforsamling i Visit 
Lyngenfjord AS fra 23.mai 2018. Visit Lyngenfjord AS ønsker at Nordreisa kommune skal 
kjøpe 250.000 aksjer. 
 
Målet med aksjeemisjonen er at næringslivet skal komme sterkere inn på eiersiden, og at de nye 
samarbeidskommunene blir eiere etter eget ønske i forhold til størrelse. Da selskapet ble etablert 
i 2013 var det lovnad til eierkommunene om å være selvfinansierende. Per i dag er ikke 
næringslivet stort nok til å overta Visit Lyngenfjord AS, og styret håper ikke dette skal være en 
premiss i dialogen med kommunene.  
 
Dersom Nordreisa kommune ikke inngår ny tjenesteavtale eller tegner aksjer innebærer det at 
selskapet stopper sin aktivitet mot Nordreisa kommune og tilhørende medlemsbedrifter i 
kommunen. 
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Vurdering 
En helhetlig og langsiktig plan for reiselivsnæringen i Nordreisa, samt evnen til å gjennomføre 
den, er en viktig forutsetning dersom vi ønsker å utvikle kommunen vår til å bli et attraktivt, 
lønnsomt og bærekraftig reisemål, og for å sikre suksess på lang sikt. Dette forutsetter at vi har 
evne til å ta strategiske valg, vilje til å prioritere tid og penger, samt sørge for målrettet 
markedsorientert arbeid. Reisemåls-/destinasjonsutvikling er en prosess som tar tid og de 
midlene som benyttes til dette arbeidet kommer både reiselivsnæringa og andre aktører til gode 
på lang sikt.  
 
Kommunen som tilrettelegger kan gjennom deltakelse i destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord 
AS bidra til at det finnes et ledd som ivaretar koordinering mellom produkter og aktører, samt 
det markedsorienterte arbeidet. Turistene ser ikke kommunegrenser, og til og med fylkene er 
ukjente for det utenlandske markedet. I Nord-Troms bør vi derfor fortsette å fokusere på og 
markedsføre vår region som et helhetlig produkt. 
 
Det anbefales at Nordreisa kommune kjøper 250.000 aksjer à kr 1,- i Visit Lyngenfjord AS.
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Fra: Øyvind Evanger (Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.05.2018 08.57.41
Til: Anne-Marie Gaino
Kopi: Rita Toresen; Ida Wigdel; Ellinor Evensen

Emne: FW: Aksjeemisjon Visit Lyngenfjord
Vedlegg: Protokoll-GF-23.05.2018-VisitLyngenfjord.pdf
 

From: Georg Sichelschmidt <georg@visit‐lyngenfjord.com> 
Sent: Friday, May 25, 2018 8:29 AM
To: Ida Wigdel <Ida.Wigdel@nordreisa.kommune.no>; Silja Karlsen <silja@skjervoy.kommune.no>; Ørjan
Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>
Cc: Hilde Johnsen <hildejohnsenster@gmail.com>
Subject: Aksjeemisjon Visit Lyngenfjord
 
Heisan!
Da er det avgjort at vi kjøre en aksjeemisjon og vi kommer å invitere dere å tegne aksjer.
Man ble enig at dere må tegne samme antall aksjer som de nåværende eierkommunen, altså 250 000, hvis deres
kommune ønsker å tegne aksjer.
Dere får tilsend snart tegningsblankett.
 
 
Med vennlig hilsen/Best regards
 
Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef/Director of Tourism
Lyngenfjord – a sustainable destination
 

     
 
Visit Lyngenfjord AS
Nordkalottsenteret                             Postadresse:
N - 9143 Skibotn                                Postboks 74
Tlf. +47 77 21 08 50                           N-9148 Olderdalen
Mobil: +47 45 46 5898                        Org. nr.: 911 611 538
 
Internet    Facebook     Instagram
____________________________________________
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/527-3 

Arkiv:                256  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 03.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/18 Nordreisa formannskap 31.05.2018 
44/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Kommunal garanti - Nordreisa Sogn - nytt orgel Rotsund kapell 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) §51 
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier  
 Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) §16 

Vedlegg 
1 Scanned from a Xerox Multifunction Printer 
2 Saksframlegg 11-18 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 31.05.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune innvilger selvskyldergaranti for lån inntil kr 500.000,- som 

Nordreisa Sogn tar opp til prosjekt nytt orgel Rotsund kapell.  
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 500.000,- med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 550.000,-.  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med 
tillegg av inntil 2 år, jamfør Garantiforskriften §3. 

4. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av garantiforpliktelsen.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
5. Nordreisa kommune innvilger selvskyldergaranti for lån inntil kr 500.000,- som 

Nordreisa Sogn tar opp til prosjekt nytt orgel Rotsund kapell.  
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6. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 500.000,- med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 550.000,-.  

7. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med 
tillegg av inntil 2 år, jamfør Garantiforskriften §3. 

8. Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av garantiforpliktelsen.  
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa menighetsråd gjorde på møte 17.april 2018 i sak 11/18 følgende vedtak: 
  

1. Kirkevergen delegeres myndighet til å gå videre med anskaffelse av orgel til Rotsund 
kapell innenfor en samlet ramme på 1 million kroner under forutsetning av at 
lånesøknad blir innvilget.  

2. Søknad om kommunal garanti til et låneopptak på inntil kr 500.000,- oversendes 
Nordreisa kommune. 

3. Søknad om godkjenning av låneopptak på inntil kr 500.000,- oversendes 
bispedømmerådet.  

 
 
Orgelet i Rotsund kapell er gammelt og er ifølge en tilstandsrapport å betrakte som 
kondemnabelt. Det er gjort undersøkelser rundt både nye og brukte orgler, og har kommet fram 
til et orgel i Tyskland som kantor har konkludert med passer formålet.  
 
Samlet er kjøpet anslått til å koste kr 1.000.000,-, og innefatter kostnader til demontering, frakt 
og gjenoppbygging. Sognet legger til grunn at de får kjøpe orglet til en lavere pris enn selger har 
forlangt. Som finansiering har kapellforeningen i Rotsund har samlet inn kr 420.000,-. I tillegg 
har Nordreisa Sogn kr 80.000,- på fond øremerket orgel. De resterende kr 500.000,- foreslås 
som låneopptak med garanti fra Nordreisa kommune.  
 

Vurdering 
Nordreisa sogn søker Nordreisa kommune om kommunal garanti til kjøp av orgel til Rotsund 
kapell. Med selvskyldner garanti vil Nordreisa Sogn får lavere rentebetingelser og blant annet 
Kommunalbanken krever den typen garanti for i det hele tatt å gi lån.  
 
Nordreisa kommune har kommunale garantier på kr 76,7 mill per 31.12.2017. Garanti gitt til 
Nordreisa Sogn er som følger: 
 

Opprinnelig 
garantibeløp 2017

Nordreisa Kirkelige Fellesråd
Kommunalbanken 20050367
Nordreisa Kirkelige Fellesråd
Kommunalbanken 20090153
Nordreisa Kirkelige Fellesråd
Kommunalbanken 20090153
Nordreisa Kirkelige Fellesråd
Kommunalbanken 20160316
Sum garantiansvar 2 205 090kr   

1 450 000kr   1 353 340kr    22.07.2031

900 000kr      135 000kr       15.03.2019

500 000kr      350 000kr       02.12.2024

2 200 000kr   366 750kr       15.06.2020

Garanti Utløper dato
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Den kommunale garantien må godkjennes av fylkesmannen da samlet garantibeløp til Nordreisa 
sogn overstiger kr 500.000. Dette jamfør Garantiforskriftens §5 (merknader): 
«Kommuneloven § 51 nr. 3 annet punktum gir hjemmel til å bestemme i forskrift at garantier for 
mindre beløp ikke trenger statlig godkjenning. Bestemmelsen i forskriftens § 5 innebærer at 
garantier der maksimumsansvaret (jf. § 4) er lavere eller lik 500.000 kroner ikke trenger statlig 
godkjenning. Vurderingen vil være knyttet til den totalramme som er satt for garanti til det 
aktuelle formål. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og 
samme hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på 500.000 kroner.» 
 
 
Det anbefales at det innvilges selvskyldnergaranti til Nordreisa Sogn på kr 500.000,-. 
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 Behandlingsorgan: Møtedato: Sak nr: 

Kirkelig fellesråd 17.april.2018 11/18 

   

   

Nordreisa Menighetsråd    

Møtebok    

 

Dato: Arkivnr: Saksbehandler: 

05.04.18  Gerd H Kristiansen 

   

 
Overskrift på saken: 

Anskaffelse av nytt orgel til Rotsund kapell 

 

Vedlegg: 

 

 Rapport fra orgelbefaring 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Kirkevergen delegeres myndighet til å gå videre med anskaffelse av orgel til Rotsund 

kapell innenfor en samlet ramme på 1 million kroner under forutsetning av at 

lånesøknad blir innvilget. 

2. Søknad om kommunal garanti til et låneopptak på inntil kr 500.000,- oversendes 

Nordreisa kommune. 

3. Søknad om godkjenning av låneopptak på inntil kr 500.000,- oversendes 

bispedømmerådet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

I mai 2012 utarbeidet bispedømmets kulturrådgiver, Ivar Jarle Eliassen, en tilstandsrapport for 

orgelet i Rotsund kapell. Av rapporten framgår blant annet følgende: 

 

«Tangentene er svært ujevne. Det ble påvist avstander på opptil en cm høydeforskjell mellom 

tangentene. (….) Abstraktene består delvis av metall og delvis av tre. Dette gjør at 

mekanikken blir slarkete og støyende. (…)Klangen er generelt sprikende, delvis skrikende og 

uten gravitet. De enkelte registrene blander seg dårlig og bidrar til spriket. Det virker som om 

pipematerialet er av dårlig kvalitet og at intonasjonen, om det er gjennomført noen sådan, er 

av laber kvalitet.» 

 

Konklusjonen i rapporten var: 

 

(…) er orgelet å betrakte som kondemnabelt.(…) På denne bakgrunn anbefales å begynne 

planleggingen med å erstatte dette instrumentet (..). 

 

Tilstandsrapporten ble lagt fram for og tatt til orientering av menighetsrådet 13. juni 2012. 
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I april 2013 kom saken opp til ny behandling i menighetsrådet, som tilleggssak 13/13. Saken 

bygget da på et innspill fra kantor hvor han pekte på to varige løsninger; enten kjøp av helt 

nytt orgel til estimert kostnad ca 2 millioner kroner eller kjøp og oppbygging av et brukt orgel 

til en samlet kostnad av om lag 1 million kroner. Kantor foreslo også kjøp av et digitalt orgel 

til midlertidig bruk i påvente av nytt orgel. Menighetsrådets vedtak i saken var 

 

«På grunn av den økonomiske situasjonen kan ikke menighetsrådet påta seg kostnader». 

 

I årene som er gått har kapellforeningen i Rotsund samlet inn betydelige midler. Per i dag står 

saldoen på orgelkontoen på om lag kr 420.000,-. Parallelt har kantor sjekket mulige brukte 

orgler til salgs rundt om i Europa. 

 

I menighetsrådets møte 21. november 2017 var det satt opp en orienteringssak fra kantor, hvor 

han skulle presentere sine inntrykk etter å ha besiktiget et aktuelt orgel i Tyskland. Grunnet 

andre oppdrag ble presentasjonen holdt etter møteslutt, med bare to av 

menighetsrådsmedlemmene til stede. Kantors rapport ligger imidlertid ved dette 

saksframlegget, og konkluderer med at det aktuelle orgelet vil passe svært godt for vårt 

formål. Orgelet vil bli frigitt i løpet av 2019. 

 

Kostnader 

Samlede kostnader til kjøpet vil bestå av to hovedkomponenter, selve orgelkjøpet og 

kostnader til demontering, frakt og gjenoppbygging. Av hensyn til finansieringsutfordringene 

legger kirkevergen  til grunn at samlet kostnad for orgelet ikke bør overskride en million 

kroner. Det er også et selvstendig poeng at et brukt orgel bør være betraktelig rimeligere enn 

et nytt.  

 

Den norske krona har over tid vært svært svak. Gjennomsnittsprisen på euro i februar 2018 

var 9,67 kr, mot 8,86 i februar 2017. Historisk er vi mer vant til et kursnivå som beveger seg 

rundt 8-tallet. 

Oppgjør for orgelet om et år vil innebære en usikkerhet knyttet til kursnivå. Hvor mye kursen 

beveger seg i løpet av kommende år er det vanskelig å spekulere i, men analytikere forventer 

en styrking av krona. En forsiktig styrking av kronekursen til 9,3 vil gi en samlet ramme på 

107.500 euro. 

 

Selger har lagt til grunn at salgspris vil være 100.000 euro. Innen en samlet ramme på 107.500 

euro vil det være en høyere kostnad enn mulig. Kantor er i dialog med en tysk orgelbygger 

om å få en fastpris på frakt og montering. Foreløpig anslag ligger på mellom 20.000 og 

30.000 euro. Forutsetningen for å kunne gå videre med dette kjøpet er altså at selgeren 

aksepterer et lavere bud. 

 

Finansiering 

Kapellforeningen i Rotsund hadde ved årsskiftet en saldo på orgelkontoen på kr 420.000,-. 

Det er lagt opp til ytterligere tre ofringer til formålet i 2018. Sluttsaldoen vil altså bli noe 

høyere. 

 

I vår balanse står det om lag kr 80.000,- på bundet fond øremerket orgel. Så vidt vites var 

midlene opprinnelig samlet inn til finansiering av orgelet i Nordreisa kirke. Midlene foreslås 

disponert til kjøp av orgel i Rotsund. 
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Med en samlet ramme på 1 million kroner gjenstår altså kr 500.000,-, som foreslås dekket 

gjennom låneopptak. Soknet tok primo 2009 opp et lån på kr 900.000,- med ti års 

nedbetalingstid. Dette er altså ferdig nedbetalt i 2019, og frigjør kr 45.000,- på budsjettet 

sammenliknet med 2018-tall. Helårsvirkningen er kr 90.000,- sammenliknet med 2018-tall. 

 

 

Simuleringer på kostnader til nytt lån basert på renteprognoser fra Kommunalbanken 

estimerer en kostnad for 2020 på kr 72.500,-, deretter fallende. Kostnad for 2019 med siste 

avdrag på gammelt lån og halvårseffekt på nytt år estimeres til kr 81.500,-. Det vil altså være 

mulig å dekke nye kostnader til renter og avdrag gjennom frigjorte midler. 

 

318



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1280-5 

Arkiv:                612  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 30.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 08.06.2018 
32/18 Nordreisa formannskap 14.06.2018 
45/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Ombygging av kommunehuset 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  
 

Behandling: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at ombygging av kommunehuset; første etasje, østre fløy, 

sluttføres med en tilleggsbevilgning på kr 250.000, som dekkes av ubrukte 
lånemidler. 

2. Det innhentes tilbud på oppgradering av det elektriske anlegget.  
3. Det legges fram ny sak til kommunestyret med et kostnadsoverslag med 

finansieringsforslag når pkt 2 er gjennomført.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Fellesforslag fra utvalget: 
Innstillingens pkt 2 strykes. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslag fra utvalget, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
4. Kommunestyret vedtar at ombygging av kommunehuset; første etasje, østre fløy, 

sluttføres med en tilleggsbevilgning på kr 250.000, som dekkes av ubrukte 
lånemidler. 
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5. Det innhentes tilbud på oppgradering av det elektriske anlegget.  
6. Det legges fram ny sak til kommunestyret med et kostnadsoverslag med 

finansieringsforslag når pkt 2 er gjennomført.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
7. Kommunestyret vedtar at ombygging av kommunehuset; første etasje, østre fløy, 

sluttføres med en tilleggsbevilgning på kr 250.000, som dekkes av ubrukte 
lånemidler. 

8. Det engasjeres interiørarkitekt for å gjennomgå resten av bygget. Kostnaden på  
kr. 210 000 dekkes av disposisjonsfondet.  

9. Det innhentes tilbud på oppgradering av det elektriske anlegget.  
10. Det legges fram ny sak til kommunestyret med et kostnadsoverslag med 

finansieringsforslag når pkt 2 og 3 er gjennomført.  
  
 

Saksopplysninger 
I investeringsbudsjettet for 2017 og 2018 ble det vedtatt en ombygging av første etasje av 
kommunehusets gamle del. 
Første kostnadsoverslag fra 2017 var på kr 500.000. Kostnadsoverslaget ble revidert i 
kommunestyret sak 48/17 til kr 900.000. 
 
I kommunestyret; sak 13/18, ble det gjort følgende vedtak: 
Rådmannen innhenter tilbud på farge og materialplan for hele kommunehuset.  
Pågående ombygging av kommunehuset fremmes som egen sak. Tilleggsbevilgning tas ut og ses på i 
forbindelse med saken. 250 000 avsettes ubudne lånemidler  
 
Administrasjonen har hatt en ny gjennomgang av arbeidet og kostnadsoverslaget for vestre fløy, som 
anslås sluttført til en kostnad på ca kr 800.000.  
 
Det er videre gjort en ny kostnadsvurdering av østre fløy, som har en enklere bygningsmessig 
renovering enn vestre fløy. Usikkerheten her er som i vestfløyen; det elektriske anlegget. 
Erfaringstall fra vestfløyen gir en beregnet kostnad på ca kr 150.000. I forhold til kostnadsoverslaget 
fra april 2018 på kr 1.150.000, (kr 900.000 +kr 250.000) blir det kr 350.000 igjen til renovering av 
østre fløy. 
 
Det er gjort en ny gjennomgang av ombyggingen sammen med service- og personalsjef og fag- og 
arkivleder for å se på endrede forutsetninger og mulighet for å redusere kostnader. Det behøves et 
ekstra kontor til ny stilling som personalkonsulent. Det løses ved at det tiltenkte møterommet endres 
til kontor. Videre foreslås det at et lager for IKT endres til hylleseksjoner. 
De opprinnelige planene inneholdt også kostnader til betongskjæring for åpne opp gangen og utvide 
et kontor. Dette er et tiltak som kan kuttes for å holde budsjettrammen. 
 
Renovering av resten av bygget 
Kommunestyret ba om pris for engasjement av interiørarkitekt for resten av bygget. Det er innhentet 
to tilbud og det billigste er på kr 210.000. 
I forespørselen er det bedt om interiørarkitekttjeneste for gjennomgang av 2. etasje i begge fløyene, 
kantine, ganger og kommunestyresalen. Kostnader for oppgraderinger i hht forslag fra arkitekt vil 
kunne lages når skisser og beskrivelser er klare.  
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Elektrisitet 
Kommunehuset er bygd i flere byggetrinn. Av den grunn er det ti forskjellige strømmålere og 
mange sikringsskap med skrusikringer og kurser uten jording. I kjelleren ved hovedinntaket er 
inntakssikringsskuffene av keramikk. Disse er så dårlige at elektrikerne ikke tør å bruke disse 
for å koble ut strømmen i bygget. De må ut på trafoen som er plassert på yttersiden av bygget 
for å gjøre det. 
I kjelleren på det gamle bygget (under Servicetorget) er det et gammelt hovedkursskap som står 
med full belastning og er delvis udekket. Det er ikke ulovlig, men bør likevel utbedres. 
Ved å kun ha en måler i stedet for ti for hele kommunehuset vil kommunen spare ca kr 40.000 i 
måleravgift pr/år. 
 
El anlegget til kontorene er nytt og oppdatert i hele NAV fløyen og de nye kontorene til Rus og 
psykiatri. Det samme vil gjelde for lokalene i vestre fløy, som nå ombygges.  
2. etasje; over Servicetorget og over NAV har ikke jordete kontakter, noe som går ut over 
datautstyr og fintfølende elektronikk. Pr i dag har hvert kontor en til to ujordete kontakter og det 
brukes skjøteledninger for å få nok stikkontakter. 
Pr nå foreligger det ikke noe kostnadsoverslag eller tilbud på å installere jordete kontakter til 
alle disse kontorene. 
 
Andre forhold 
I tillegg er toalettet i 2. etasje; eldste fløy, svært gammelt og bør bygges om på samme måte som 
det er gjort i 1. etasje. Det har også kommet et pålegg fra branntilsynet om branntetting av det 
nye ventilasjonsrommet i 3. etasje.  
   
Oppsummert 
Kommunehuset er bygd i flere etapper. Den eldste fløyen (mot E6) er bygd i 1949 og påbygd på 
1960-tallet. Den har vært brukt til mange ulike kontorer opp igjennom tida. 
På 1980-tallet ble kommunehuset påbygd med en fløy med to etasjer bak og mellomgang nede 
og kantine oppe. 
 
1. etasje av den nye fløyen ble bygd om og totalrenovert til NAV for ca 10 år siden og er 
oppdatert i forhold til elektrisitet. Det er i ettertid avdekket svakheter ved ventilasjonsanlegget 
for noen kontor. 
 
2. etasje i den nye fløyen er bygd om flere ganger og består av kontorer og formannskapssalen. 
Interiørmessig er det lite sammenheng. El-anlegget trenger oppgradering. 
 
1. etasje i gamle fløyen er under ombygging og vil oppfylle nye krav når det er ferdig. 
 
2. etasje i den gamle fløyen er bygd om flere ganger og består av kontorer. Interiørmessig er det 
lite sammenheng. El-anlegget trenger oppgradering. 
 
Kantine og toalett i andre etasje er slitt og trenger renovering. Kommunestyresalen er slitt og 
trenger renovering. Etter at kommunestyremøtene ble flyttet til Halti, fungerer den gamle 
kommunestyresalen som møte- og kursrom.  
 
I forbindelse med EPC prosjektet ble det montert nytt ventilasjonsanlegg og alle vinduene ble 
skiftet ut i den gamle fløyen. 
I den nye fløyen har NAV eget ventilasjonsanlegg og 2. etasje fikk ny motor i EPC prosjektet.   
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Vurdering 
Kommunehuset er bygd i flere etapper. Den eldste delen er 70 år og den nyeste ca 40 år. 
 
Bygget er brukt til flere ulike formål opp gjennom tida, spesielt den eldste delen, men består nå 
kun av kontorer, møterom mm. 
 
Hele kommunehuset har ca 60-70 arbeidsplasser inkl NAV. Et nytt bygg tilsvarende samme 
antall arbeidsplasser vil det koste mellom 80-100 millioner kroner.  
De lokaler som nå ombygges for ca 1 million kroner vil koste ca 20 millioner kroner å bygge 
nytt.  
 
Det anbefales derfor at utbygging av østre fløy sluttføres og at det engasjeres interiørarkitekt i 
hht tilbud for å lage en plan for resten av bygget, samt innhente tilbud på å oppgradere el-
anlegget i andre etasje på begge fløyene. Ny sak legges fram til politisk behandling når det er 
gjort.  
 
Rådmannen tilråder en tilleggsbevilgning på kr 250.000 for å fullføre renovering av både vestre og 
østre fløy i 1. etasje.  Det vil gjøre rådhuset mer funksjonelt, sikkert og gi ansatte et bedre fysisk 
arbeidsmiljø.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/1306-5 

Arkiv:                223  

Saksbehandler:  Ida Wigdel 

 Dato:                 24.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/18 Nordreisa næringsutvalg 07.06.2018 
46/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Kommunale næringsfond 

 
Vedlegg 

1 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker 

2 Standardvedtekter for bruk og forvaltning av Kommunalt utviklingsfond 

3 Retningslinjer for bruk og forvaltning av Kommunalt næringsfond og Kommunalt 

utviklingsfond 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
• «Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond» vedtas. Vedtektene oversendes 
Fylkesmannen i Troms for godkjenning.  
• «Retningslinjer for bruk og forvaltning av Kommunalt næringsfond og Kommunalt 
utviklingsfond» vedtas. 
• Det legges opp til mulighet for flåtelån for fiskerinæringen gjennom Kommunalt 
utviklingsfond. Det utarbeides egne retningslinjer for ordningen. Retningslinjene behandles i 
kommunestyret høsten 2018. 
• Det legges opp til mulighet for toppfinansieringslån for jordbruksnæringen gjennom 
Kommunalt utviklingsfond. Det utarbeides egne retningslinjer for ordningen. Retningslinjene 
behandles i kommunestyret høsten 2018. 
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Kommunalt 
næringsfond

Kommunalt 
utviklingsfond

Kommunalt 
fiskerifond

Kommunalt 
jordbruksfond

Statlig 
næringsfond

Rådmannens innstilling 

 «Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond» vedtas. Vedtektene oversendes 

Fylkesmannen i Troms for godkjenning.  

 «Retningslinjer for bruk og forvaltning av Kommunalt næringsfond og Kommunalt 

utviklingsfond» vedtas. 

 Det legges opp til mulighet for flåtelån for fiskerinæringen gjennom Kommunalt 

utviklingsfond. Det utarbeides egne retningslinjer for ordningen. Retningslinjene 

behandles i kommunestyret høsten 2018. 

 Det legges opp til mulighet for toppfinansieringslån for jordbruksnæringen gjennom 

Kommunalt utviklingsfond. Det utarbeides egne retningslinjer for ordningen. 

Retningslinjene behandles i kommunestyret høsten 2018. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune disponerer per i dag 5 ulike fond til næringsutviklingsformål: 

 

 

 

1. Kommunalt utviklingsfond 

 Balanse per juni 2018: kr 1 017 000,- 

 Midler: overføringer fra Troms fylkeskommune, kap. 550, post 64 

2. Kommunalt næringsfond 

 Balanse per juni 2018: kr 294 000,- 

324



Kommunalt 
næringsfond 

(KNF)

Kommunalt 
utviklingsfond 

(KUF)

 Midler: Utbytte fra kommunale selskap, konsesjonsavgift 

3. Kommunalt fiskerifond 

 Balanse per juni 2018: kr 465 000,- 

 Midler: tidligere overføringer fra Kommunestyret 

4. Kommunalt jordbruksfond 

 Balanse per juni 2018: kr 55 000,- 

 Midler: tidligere overføringer fra Kommunestyret 

5. Statlig næringsfond 

 Balanse per juni 2018: kr 205 000,- 

 Midler: Ukjent opphav 

 

 

 

 

 

Næringsutvalget vedtok i PS 4/17 at kommunalt fiskerifond, kommunalt jordbruksfond, 

kommunalt næringsfond og statlig næringsfond skal sammenslås til et felles fond. Bakgrunnen 

for dette var blant annet at revisjonen etterspurte en plan for videre forvaltning av fondene, da 

det manglet vedtekter for flere av dem, samt at det var lite bevegelse på fondskontoene grunnet 

manglende tilførsel av ny kapital.  

 

Nordreisa kommune har ved sammenslåing av fondene nå to kommunale fond rettet mot 

næringsutvikling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalt næringsfond (KNF)- overføringer fra Troms fylkeskommune, kap. 550, post 

64 
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Fondet som i dag har navnet Kommunalt utviklingsfond (midler fra Troms fylkeskommune) 

endrer navn til Kommunalt næringsfond. Det framgår av retningslinjer for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler at dette skal være navnet på fondet.  

 Balanse per juni 2018: kr 1 017 000,- 

 Midler: årlig bevilgning fra Troms fylkeskommune, samt renter på innestående kapital 

 Forvaltes i henhold til: 

o EØS-reglementet for offentlig støtte 

o Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

o Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

o Retningslinjer for Kommunalt næringsfond og Kommunalt utviklingsfond 

 

Kommunalt utviklingsfond (KUF) 

 Balanse per juni 2018: kr 1 019 000,- 

 Midler: konsesjonskraftsinntekter, utbytte fra kommunale selskaper, eventuelle andre 

overføringer til næringsformål, samt renter på innestående kapital 

 Forvaltes i henhold til: 

o EØS-reglementet for offentlig støtte 

o Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond 

o Retningslinjer for Kommunalt næringsfond og Kommunalt utviklingsfond 

 

 

Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond  

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven krever at kommuner med kraftfond over 

en viss størrelse (årlige konsesjonsavgifter over 100 000 kroner) skal ha vedtekter. Rundskriv 

om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker er et redskap for 

kommunene til å fylle lovenes krav. Følges standardvedtektene er forvaltningen i tråd med 

loven. Standardvedtektene angir kun den ytre rammen for bruken av kraft 

/hjemfallsfondsmidler. Innenfor standardvedtektene kan kommunene snevre inn fondets 

støtteformål, støtteformer og støttevilkår i sine vedtekter. 

 

Kommuner som ikke har godkjente vedtekter, må utarbeide dette. Kommunestyret skal behandle 

forslag til vedtekter/endringer av vedtektene og slik angi rammen for bruk av kraft-

/hjemfallsfond. Vedtektene skal sendes fylkesmannen for godkjenning. Fylkesmannen skal påse 

at lovens krav er oppfylt og ta stilling til spørsmålet om vedtektene kan godkjennes i henhold til 

foreliggende standardvedtekter. 
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Nordreisa kommune har ikke hatt vedtekter for bruk av kraftfond. Det er nå utarbeidet 

standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond i Nordreisa kommune, hvor 

konsesjonskraftsinntektene inngå som en del av fondet, i tillegg til eventuelle utbytter fra 

kommunale selskaper. Standardvedtektene angir den ytre rammen for bruken av fondet. 

Innenfor standardvedtektene kan kommunen snevre inn fondets støtteformål, støtteformer og 

støttevilkår.  

 

Retningslinjer for Kommunalt næringsfond og Kommunalt utviklingsfond 

Det er videre utarbeidet «Retningslinjer for Kommunalt næringsfond og Kommunalt 

utviklingsfond». Disse retningslinjene erstatter «Plan for Kommunalt næringsfond 2014-2016».  

 

De overordnede standardvedtektene og «Retningslinjer for Kommunalt næringsfond og 

Kommunalt utviklingsfond» skal være rettledende for søkere, politikere og administrasjon når 

det gjelder å vurdere hvor sannsynlig det vil være at et konkret prosjekt kan få økonomisk støtte 

fra Kommunalt næringsfond og/eller Kommunalt utviklingsfond.  

 

Fiskeri- og landbruksnæringa 

Ettersom både fiskeri- og jordbruksfondet avvikles, er disse næringene ivaretatt i egne 

bestemmelser i de generelle retningslinjene for bruk av kommunalt næringsfond og kommunalt 

utviklingsfond. Det har vært gjennomført dialogmøter med både landbruks- og fiskerinæringen 

under utformingen av retningslinjene. På bakgrunn av innspill gitt av aktive utøvere i de 

respektive næringene, er det lagt opp til en låneordningen for begge næringene. Låneordningene 

må reguleres i egne retningslinjer, som er under utarbeidelse og vil kunne behandles i 

kommunestyret høsten 2018.  

 

Vurdering 

Nordreisa kommune har gjennom disse endringene, samt utarbeidelse av nye vedtekter og 

retningslinjer for Kommunalt utviklingsfond og Kommunalt næringsfond kommet fram til en 

ordning og bestemmelser som vi mener ivaretar alle respektive næringer og vil fungere 

tilfredsstillende både for næringslivet og kommunen. 
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-fl-
DET KONGELIGE

KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Rundskriv H - 1/11

Saksnr. 11/538

November 2011

Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i
vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Gitt med hjemmel i lovbestemmelsene om kraftfond i Industrikonsesjonsloven
(14.desember 1917 nr 16, § 2,3 ledd nr 13, 6 ledd) og Vassdragsreguleringsloven
(14.desember) 1917 nr 17, § 11 nr 2,2. ledd.

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven krever at kommuner med
kraftfond over en viss størrelse skal ha vedtekter. Dette rundskrivet er et redskap for
kommunene til å fylle lovenes krav. Følges standardvedtektene er forvaltningen i tråd
med loven. Det er imidlertid mulig for kommunene å føye til egne bestemmelser til
standardvedtektene.

Rundskrivet erstatter tidligere standardvedtekter i Rundskriv H - 17/98 og trer i kraft
fra 1. januar 2012. Rundskrivet finnes på hjemmesidene til Kommunal- og
regionaldepartementet.

Kommuner som har godkjente vedtekter for kraftfond i tråd med Rundskriv H-17/98,
beh.øver ikke foreta endringer i sine vedtekter, under forutsetning av at de ikke
inneholder bestemmelser som bryter mot det til enhver tid gjeldende regelverket for
offentlig støtte. øvrige kommuner må utarbeide vedtekter i samsvar med dette
rundskrivet. Vedtektene skal godkjennes av fylkesmannen i henhold til bestemmelsene
i foreliggende rundskriv. Kommunens vedtekter skal sendes fylkesmannen til
godkjenning så snart som mulig, slik at de er operasjonelle fra 1. januar 2012.

i
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i Generelt om kraft- og hjemfallsfond
Ved kraftutbygging pålegges regulanten å innbetale en avgift (konsesjonsavgift) til
staten og til de fylkeskommuner og kommuner som Kongen bestemmer. Regulanten
kan også pålegges å opprette et fond i de aktuelle kommuner.
Fondet og de årlige konsesjonsaviftene utgjør det som her er kalt kraftfond.

Når et vannfall hjemfaller til staten ved utløpet av konsesjonstiden skal inntil en
tredjepart av anlegget tilfalle de kommuner hvor vannfall, kraftverk og tilhørende
reguleringsanlegg ligger. Stortinget fastsetter verdien av anlegget og kommunenes
andel av denne, samt fordelingen mellom kommunene. Stortinget kan beslutte at
midlene skal utbetales til kommunene i form av et fond.
Fondet og den årline avkastnin utgjør det som her er kalt hjemfalisfond.

Rundskrivet med standardvedtekter gjøres gjeldende for samtlige kraft-/hjemfallsfond.
Standardvedtektene angir kun den yj rammen for bruken av kraft
/hjemfallsfondsmidler. Innenfor standardvedtektene kan kommunene snevre inn
fondets støtteformål, støtteformer og støttevilkår i sine vedtekter.

I tillegg til kraft-/hjemfallsfond gir fylkeskommunene midler til kommunale
næringsfond innenfor programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk på
Kommunal- og regionaldepartementets statsbudsjett. Fra departementets side utgjør
retningslinjene for kap. 551, post 60 deny rammen for retningslinjer for kommunale
næringsfond. Retningslinjene for kap. 551, post 60 finnes på hjemmesidene til
Kommunal- og regionaldepartementet.

For kommuner som har relativt små kraftfond og som også får tildelt midler til
kommunale næringsfond fra fylkeskommunen, vil departementet anbefale at
krafrfondet går inn i næringsfondet. Da skal fondene forvaltes etter de retningslinjene
som gjelder for det kommunale næringsfondet. Hjemfallsfond må forvaltes i eget fond.

1.1 Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven
Lovbestemmelsene om kraftfond finnes i Industrikonsesjonsloven (14. desember 1917
nr. 16), § 2, tredje ledd nr. 13, sjette ledd og Vassdragsreguleringsloven (14. desember
1917 nr. 17), § 11 nr. 2, andre ledd. Bestemmelsene ble endret ved lov av 12. juni 1987
og begge lyder slik:

Avgiften til j5lkeskommunen og til kommunene fordeles mellom disse innbyrdes etter
bestemmelse av Kongen for 10 år adgangen. Avgiften avsettes særskilt for hver kommune
til etfond, som anvendes etter bestemmelse avfylkestinget eller kommunestyret. Denne
myndigheten kan delegeres til annet kommunalt ellerfylkeskommunalt organ. Fondets
midler skal i samsvar med vedtekter som er undergitt vedkommende departements
godkjennelse, fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktene.
Departementet kan delegere myndigheten til å godkjenne vedtektene til fylkesmannen.
Kommunen kan påklagefylkesmannens avgjørelse etter nærmere reglerfastsatt av
departementet. Vedtekterforfond under et beløp Kongen bestemmer, trenger ikke
godkjennelse.
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Lovbestemmelsen om hjemfalisfond finnes i Industrikonsesjonslovens (lov 14.
desember 1917 nr. 16) § 41, andre ledd og lyder slik:

Når et vannfall med anlegg i henhold til konsesjon tilfaller staten, skal en del av anlegget
eller dets verdi, dog ikke over en tredjepart, tildeles de kommuner hvor vannfallet,
kraftverkene eller reguleringsanleggene ligger. Stortinget bestemmer i tilfelle verdien og
kommunenes andel derav ogforetarfordelingen mellom dem. Stortinget kan også
bestemme at det av midlene opprettes etfond til fordel for kommunene, eller at det
utbetales dem en andel av det økonomiske utbyttet anlegget måtte gi.

Følgende forhold videreføres fra tidligere rundskriv:

• Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i kraftfondssaker og
hjemfallsfondssaker til et annet kommunalt organ.

• Det er delegert til fylkesmannen å godkjenne vedtekter og eventuell endring av
vedtektene.

• Vedtektene for kraftfond/hjemfallsfond hvor enten opprinnelig fondskapital eller
de årlige konsesjonsavgiftene er mindre enn 100 000 kroner trenger ikke
godkjenning.

1.2 Fylkesmannens og Iikeskommunens oppgaver
Med hjemmel i Vassdragsregulerings- og Industrikonsesjonsloven er myndighet til å
godkjenne vedtektene for kraft-/hjemfalisfond delegert til fylkesmannen.

Kommunestyret skal behandle forslag til vedtekter/endringer av vedtektene og slik
angi rammen for bruk av kraft-/hjemfalisfond. Vedtektene skal sendes fylkesmannen
for godkjenning. Fylkesmannen skal påse at lovens krav er oppfylt og ta stilling til
spørsmålet om vedtektene kan godkjennes i henhold til foreliggende
standardvedtekter. Kommunestyret kan påklage fylkesmannens avgjørelse til
Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten for kraft-/hjemfallsfond dersom
myndigheten ikke er delegert til annet kommunalt organ i samsvar med
Industrikonsesjonslovens § 2 og Vassdragsreguleringsloven § 10.

Når det gjelder kontroll viser vi til regler om kommunal virksomhet, jf. kommunelovens
§ 59 og 60.

Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunene når det gjelder
næringsutvikling. Fylkeskommunene bruker Innovasjon Norge som operatør for
direkte bedriftsrettede virkemidler. Fylkeskommunens veiledningsfunksjon er
avhengig av god kunnskap om arbeidet med næringsutvikling i de enkelte kommuner.
Vedtekter for og årsmeldinger om bruken av kraft-/hjemfallsfond skal derfor sendes
fylkeskommunen til orientering.
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1.3 Regelverket for offentlig støtte
EØS-avtalen artikkel 61 forbyr som hovedregel offentlig støtte til næringslivet. Forbudet
retter seg mot offentlige tiltak som gir økonomiske fordeler til bestemte bedrifter,
grupper av bedrifter, visse sektorer eller geografiske områder (selektive støttetiltak).
E0S-avtalens bestemmelser om offentlig støtte danner viktige rammer for
næringsvirksomhet. Regelverket angir begrensninger, men også handlingsrommet for
det offentlige som støttegiver. Hva som er offentlig støtte iht. EØS-avtalen tolkes vidt.
Forbudet omfatter mange typer offentlige tiltak som gir direkte eller indirekte
økonomiske fordeler for bedrifter.

Offentlig støtte er definert gjennom følgende kriterier:

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
3. Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller
tjenester (selektivitet)
5. Støtten må vn konkurransen eller true med å vn konkurransen
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom E0S-landene

Dersom alle kriterier er oppfylt eller ikke kan utelukkes, foreligger offentlig støtte.
Kraftfond skal forvaltes i tråd med det til en hver tid gjeldende regelverket for offentlig
støtte. Selv om kommunen/fondsstyret står fritt til å velge hvordan de ønsker å bruke
sitt kraftfond, vil departementet anbefale at vedtektene retter seg etter reglene for
bagatellmessig støtte i tilfeller der tilskudd anses å utgjøre offentlig støtte.

Dersom kommunen ikke ønsker å følge reglene for bagatellmessig støtte må
kommunen notifisere støtten til EFTAs overvåkingsorgan, The EFTA Surveillance
Authority (ESA), etter det regelverket kommunen finner hensiktsmessig. Dersom
kommunen velger å notifisere støtte følger det også en årlig rapporeringsplikt til ESA
via Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, i samsvar med Lov om offentlig
støtte § 2.

Nettsiden www.eftasurv.int inneholder en oversikt over gjeldende regelverk for
offentlig støtte. Se også Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementets veileder
om EøS-avtalens regler om offentlig støtte.
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2 Nærmere om klage og lovlighetskontroll

a. Lovlighetsklage
Etter kommunelovens § 59 kan tre eller flere medlemmer av kommunestyret
sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale
administrasjonen inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.
Departementets myndighet til å avgjøre lovlighetsklager er delegert til
fylkesmannen, jf. departementets rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993. Fristen for
å kreve lovlighetskontroll er ved forskrift av 13. januar 1993 satt til tre uker fra
det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.

b. Forvaltningsklage (partsklage)
Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeitvedtak etter
forvaltningslovens § 2. Etter forvaltningslovens § 28 andre ledd kan
enkeitvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av
kommuneloven, påklages til kommunestyret eller en særskilt klagenemnd. Når
det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret, er departementet
klageinstans. Departementets myndighet til å avgjøre forvaltningsklager er
delegert til fylkesmannen, jf. rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993.

Klageberettigede er den som er part i saken eller annen med rettslig
klageinteresse.

c. Klage over fylkesmannens avgjørelse om godkjenning av vedtekter for
kraftfond/ hjemfalisfond
Etter Industrikonsesjonslovens § 2, tredje ledd nr. 13, sjette ledd og
Vassdragsreguleringslovens § 11 nr. 2, andre ledd, kan kommunen påklage
fylkesmannens avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av departementet.

Jf. punkt 1.2 kan kommunestyret påklage fylkesmannens avgjørelse til
Kommunal- og regionaldepartementet.
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3 Standardvedtekter for bruk og forvaltning av kraftfond/hjemfallsfond

A. Krafifond - i Hjemmel, kapital og avkastnin.

a. Fondskapitalen er:

Næringsfond på kr innbetalt av.. . . i medhold av pkt.. . . i konsesjonsvilkårene for
• . . . Opprettet ved Kongelig resolusjon av.

b. Avkastning er:

- Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av. . . . i medhold av punkt. . . i
konsesjonsvilkårene for.
- Renter og annen avkastning av fondskapitalen gitt ved kongelig resolusjon.

Alle konsesjonsavgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet
og må disponeres i samsvar med vedtektene. Fondskapitalen kan ikke brukes til lån
eller tilskudd.

B. Hiemfallsfond - i Hjemmel, kapital og avkastnin.

Fondskapital er:

Hjemfallsfond på kr a staten i forbindelse med hjemfall av. . . kraftverk, i medhold
av Stortingets vedtak a... . , jf. St.prp. nr./Prop. S... (19/20.. -..) og Innst. S nr... (
19/20.. -..)
Renter og annen avkastning skal tas til inntekt for hjemfalisfondet og må disponeres i
samsvar med vedtektene. Fondskapitalen kan også benyttes til lån eller tilskudd.

§ 2 Formål.

Kraft-/hjemfalisfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel
bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling,
ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale
investeringer i varige driftsmidler.

Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra
renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er
også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet.

Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller
løpende drift.

Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overf.øringer over
statsbudsjettet.
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§ 3 Støtteformer.

Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.

Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes
kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften.
Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen
etablerer i samarbeid med private interessenter.

§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet
seg til på statsstøtteområdet.

5 Forvaltning.

Ved forvaltning av fondsmidlene skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy
likviditet. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.

§ 6 Årsmelding o rapporteringsplikt.

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.
Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen.

§ 7 Godkienning av vedtekter.

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning
av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.

Etter fullmakt

£albu
ekspedisjonssjef Kan a Theting —“

rådgiver
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Standardvedtekter for bruk og forvaltning av Kommunalt 

utviklingsfond i Nordreisa kommune 
Behandlet i kommunestyret 21.juni 2018 

Godkjent av Fylkesmannen i Troms pr. 

 

§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning 

Kommunalt utviklingsfond er satt sammen av årlige konsesjonskraftsinntekter, samt eventuelle 

utbytter fra kommunale selskap. Innbetalt i konsesjonsavgifter pr. år er omkring kr 150 000.  

I tillegg kommer renter fra innestående kapital. 

 

§ 2 Formål 

Kommunalt utviklingsfond skal fortrinnsvis benyttes til næringsformål, f.eks. bedriftsstøtte, 

tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling og ulike type 

utviklingsarbeid.  

 

Kommunalt utviklingsfond skal bidra til: 

 En positiv befolkningsutvikling 

 Å sikre de arbeidsplassene vi har og legge til rette for nyetableringer i næringslivet 

 Å legge til rette for nyskaping i næringslivet, med fokus på miljø- og klimavennlige tiltak 

 

Disse overordnede standardvedtektene og «Retningslinjer for bruk av Kommunalt næringsfond (KNF) og 

Kommunalt utviklingsfond (KUF) i Nordreisa kommune» skal være rettledende for søkere, politikere og 

administrasjon når det gjelder å vurdere hvor sannsynlig det vil være at et konkret prosjekt kan få 

økonomisk støtte.  

 

§3 Støtteformer 

Fondet skal fortrinnsvis gi støtte i form av tilskudd. Unntak er lån til fiskeri- og 

landbruksnæringa. Herunder benyttes midler innkommet gjennom utbytte fra kommunale 

selskaper. 

 

Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det blir tegnet kommunale 

aksjer, kan ikke disse utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Avgrensingen gjelder 
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ikke utviklingsselskap, utleiebygg m.m. som kommunen etablerer i samarbeid med private 

interesser. 

 

Fondsmidlene skal ikke benyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og 

avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål.  

 

Det kan ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån, løpende drift eller 

sanering av gjeld. 

 

Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. 

 

§4 Forhold til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet  

Bruken av fondet må skje i samsvar med de internasjonale regelverkene Norge har sluttet seg til 

på statsstøtteområdet. 

 

§5 Forvaltning 

Fondet forvaltes i tråd med Nordreisa kommune sitt delegasjonsreglement. Næringsutvalget i 

Nordreisa kommune er fondsstyre.  

 

§6 Årsmelding og rapporteringsplikt  

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av 

denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. 

 

§7 Godkjenning av vedtekter 

Vedtektene kan endres etter vedtak fra kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av 

fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen.
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Retningslinjer for Kommunalt næringsfond og 
Kommunalt utviklingsfond 

Nordreisa kommune 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Foto: Wenche Offerdal 
 
 
 

 

Behandlet i Næringsutvalget 07.juni 2018 

Behandlet i Kommunestyret  
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1. Bakgrunn   

Disse retningslinjene er utformet med utgangspunkt i:   

 EØS-reglementet for offentlig støtte 

 Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler  

 Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond 

Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg eller dersom 

endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. 
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2. Generelle retningslinjer 

 Støtte fra fondene gis fortrinnsvis i form av tilskudd. 

 Det er primært virksomheter som er lokalisert og registrert i Nordreisa kommune som kan få 

tilskudd. Unntak kan gjøres der tiltak i andre kommuner kan gi klare positive ringvirkninger 

for Nordreisa. 

 Fondene skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Dette betyr at andre 

finansieringsinstitusjoner skal søkes samtidig, der det er relevant.  

 Summen av offentlige tilskudd til private tiltak bør ikke overstige 50% av totalt 

kostnadsoverslag.   

 All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers/virksomhetens 

ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir. 

 Støttemottaker forplikter seg til å rapportere om effekten av støtten hvis Nordreisa 

kommune etterspør informasjon ved en senere anledning. 

 

3. Prioriteringer 

 Prosjekter og tiltak som bidrar til måloppnåelse innen satsningsområdene i kommunens 

næringspolitiske strategi og kommuneplan skal prioriteres 

 Nyetablerere prioriteres over andre søkere. I denne gruppen prioriteres kvinner og unge over 

andre.  

 Søknader og nivået på et eventuelt tilskudd vil vurderes ut fra tiltakets sysselsettingsverdi, 

vekstpotensial og positive ringvirkninger. Tiltak med et vekstpotensial i et regionalt, nasjonalt 

eller internasjonalt marked vil ha høy prioritet. Forretningsideer som bidrar til nye tilbud og 

vekst i det samlede næringslivet i Nordreisa kan prioriteres selv om kundegrunnlaget er 

lokalt.  

 Fellestiltak som stimulerer til økt lokalt, regionalt og/eller nasjonalt samarbeid vil prioriteres. 

 Fokus på miljøvennlige løsninger vil telle positivt. 

 

4. Støtteformer  

4.1 Nyetablering 
Det kan gis tilskudd til nyetableringer dersom dette tilfører et nytt tilbud og vekst i det samlede 

næringslivet i Nordreisa. Tilskuddet kan benyttes til normale kostnader knyttet til etablering, f.eks. 

registrering, kartleggingsarbeid, profilering og investeringer. Eget arbeid kan føres som en egen post i 

kostnadsgrunnlaget, med en timesats på inntil kr. 400 pr. time. Det skal foreligge timelister som 
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dokumentasjon ved utbetaling. Det gis ikke tilskudd til nyetableringer der en virksomhet få ny eier, 

men går videre uten vesentlige endringer.  

4.2 Investering 
Det kan gis støtte til investeringer i nye og etablerte virksomheter dersom tiltaket kan gi positive 

ringvirkninger i form av et nytt marked, økt sysselsetting e.l. Eget arbeid dekkes ikke. Det er noen 

investeringer som ikke får støtte. Dette er:   

 Kjøp eller bygging av en eiendom.  

 Kjøp og leasing av motoriserte kjøretøy, datamaskin, nettbrett, mobiltelefon o.l. 

 Ren utskifting av eksisterende maskinpark / utstyr 

 Tilrettelegging av eget bosted til næringsformål 

Støtteintensitet: inntil 30% av totale kostnader 

4.3 Kompetanseheving 

Det kan gis tilskudd til kompetanseheving i enkeltbedrifter, særlig prioritert er de tilfellene hvor en 

virksomhet gjør et kompetanseløft som krever ny opplæring eller kvalifisering hos de ansatte. Det er 

kostnader knyttet til kursavgift, reise og opphold som kan dekkes. Eget arbeid dekkes ikke.  

Støtteintensitet: inntil 40% av totale kostnader 

4.4 Konsulentbistand  

Det kan gis tilskudd til konsulentbistand dersom tiltaket kan gi positive ringvirkninger i form av nye 

produkter, et nytt marked, økt sysselsetting e.l. Eget arbeid dekkes ikke.  

Støtteintensitet: inntil 50% av faktiske kostnader.  

4.5 Nettverksbygging 

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å styrke nettverk- og klyngedannelser. Tiltak som 

innebærer samarbeid på tvers av kommune/region/landegrenser vil prioriteres.  

Støtteintensitet: inntil 50% av totale kostnader 

4.6 Kommunale og interkommunale utviklingstiltak 

Fondsmidlene kan benyttes til kommunale eller interkommunale utviklingstiltak og prosjekter, f.eks. 

infrastruktur- eller stedsutviklingstiltak. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere 

til vekst og utvikling av næringslivet i Nordreisa kommune. 
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4.7 Landbruk 

4.7.1 Nydyrking 

Ved fulldyrking innenfor kommunen etter godkjent plan, kan Nordreisa kommune gi inntil 

2000kr/daa i tilskudd til nydyrking. Søker må enten være eier eller leier av arealet med minst ti års 

leiekontrakt. Tiltaket må gi gode driftsmessige løsninger. Tilskuddet blir utbetalt når dyrkinga er 

ferdiggodkjent. Tiltaket må være sluttført i løpet av tre år etter tilsagn. 

4.7.2 Engangstilskudd ved ny driver på selvstendig bruksenhet 

Ny driver av bruket kan få inntil 50.000kr i tilskudd. Produksjonen året etter overdragelsen må være 

såpass stor at foretaket er berettiget produksjonstilskudd. Nordreisa kommune gir ikke tilskudd til 

overdragelse mellom foretak der et ektepar/samboerpar har eierinteresser i begge foretakene. 

4.7.3 Toppfinansiering 

Der det er nødvendig for å få gjennomført et prosjekt, kan Nordreisa kommune gi toppfinansiering 

som rentebærende lån til Husbankens utlånsrente med løpetid inntil 25 år. Lånet må ha pant i fast 

eiendom. Et eventuelt lån gis fra Kommunalt utviklingsfond. Maksimal lånesum er kr 200 000. 

4.7.4 Andre ordninger 

Dersom en ønsker støtte til tiltak som ikke går inn under ordningene over, kan en søke på de 

generelle ordningene for fondene 

4.8 Fiskeri 

4.8.1 Flåtelån 

Kommunalt utviklingsfond kan benyttes til å styrke fangstleddet i Nordreisa kommune, samt å øke 

rekrutteringen til fiskeryrket gjennom tilskudd eller lån til: 

a) Kjøp av nyere fiskefartøy, fortrinnsvis inntil 15 meter 

b) Kjøp av fiskerettigheter/ kvoter 

Ordningen er regulert gjennom: «Retningslinjer for flåtelån i Nordreisa kommune» 

4.8.2 Andre ordninger 

Dersom en ønsker støtte til tiltak som ikke går inn under ordningen over, kan en søke på de generelle 

ordningene for fondene 

5. Hva støttes ikke? 

 Tiltak som fører til uheldig lokal konkurransevridning 

 Tiltak som er iverksatt før søknaden er fremmet 
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 Driftskostnader 

 Kausjon eller økonomisk garanti 

 Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital 

 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter 

(Med driftskostnader menes: Regnskaps- og revisjonshonorar, rentekostnader, gebyrer, andre 

finanskostnader, skatte- og avgiftskostnader, strøm, kostnader til lokaler, forsikringer, 

pensjonskostnader, sosiale kostnader, andre personalkostnader, styrehonorar, kostnader til styre, 

bedriftsforsamlings- og generalforsamlingsmøter, avskrivinger og nedskrivinger). 

 

6. Bagatellmessig støtte 

En eventuell støtte fra fondene gis iht. EØS-reglementet omkring bagatellmessig støtte. En 

virksomhet som mottar bagatellmessig støtte kan iht. EØS-reglene ikke få tilskudd eller andre 

økonomiske subsidier fra det offentlige på over 200 000 euro i løpet av en periode på tre 

regnskapsår. Det er søkers ansvar å påse at mottatt støtte ikke overskrider dette regelverket. 

 

7. Søknaden 

 Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Søknader 

som leveres utenom dette systemet, eller vurderes som mangelfulle vil ikke behandles, men 

returneres til søker med en beskrivelse av mangler. 

 Søknaden skal inneholde en god beskrivelse av virksomheten og tiltaket som skal støttes. 

Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være godt 

beskrevet med nødvendige budsjetter og planer. 

 Kostnadsposter skal dokumenteres med pristilbud e.l. der dette lar seg gjøre 

 Søknader som vil gi utbetalinger på under kr. 3.000,- behandles ikke. 

 

8. Saksbehandling 

 Søknader vil ikke behandles før kriteriene beskrevet i disse retningslinjene er oppfylt.  

 Søknader med søknadssum på inntil kr 100 000 behandles administrativt. Disse behandles 

fortløpende.  

 Søknader med søknadssum over 100 000 behandles politisk av Næringsutvalget. Disse 

behandles iht. oppsatt møteplan.  
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 Søknader med søknadssum over kr 400 000 anbefales sendt til Innovasjon Norge eller andre 

aktuelle finansieringsinstanser.  

 

9. Aksept av tilsagn 

Innen 1 måned etter at tilsagn om støtte er gjort skal fullfinansiering dokumenteres og vilkår for 

tilsagn aksepteres skriftlig. 

 

10. Informasjonsplikt ved endringer 

Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket uten 

at dette er godkjent av Nordreisa kommune. Vesentlige endringer uten godkjenning kan medføre at 

tilskuddet reduseres eller faller helt bort.  

 

11. Rapportering og utbetaling 

Utbetalingsanmodninger leveres gjennom www.regionalforvaltning.no. Tilskudd utbetales normalt 

etter at prosjektet er avsluttet. Anmodning om sluttutbetaling skal inneholde regnskap og 

sluttrapport. Ved tilskudd over kr. 20 000 og ved nyetableringer kan det gis en delutbetaling på inntil 

50 % ved oppstart. Det må da kunne påvises påløpte kostnader, og avtales med Nordreisa kommune.   

Tilskudd avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte utgifter. Dette 

gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres. 

 

12. Tilsagnet er tidsbegrenset 

Prosjektet skal som hovedregel ferdigstilles innen ett år etter tilskuddsbrevets dato. Det kan søkes 

skriftlig om å få forlenget tilsagnsperioden ut over dette. Søknad må sendes Nordreisa kommune i 

god tid før sluttdato. Tilsagn som ikke er benyttet innen gitte dato bortfaller uten ytterligere varsel.  

 

12. Klage  
Vedtaket kan klages til Nordreisa kommune. Klagefristen er tre uker regnet fra dagen vedtaket kom 

fram til adressaten. For avslag på søknader som har vært behandlet administrativt, er 

Næringsutvalget ankeinstans. For avslag på søknader som har vært behandlet i Næringsutvalget, er 

Kommunestyret ankeinstans. 
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Saksbehandler:  Kirsti Løvli 

 Dato:                 08.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Nåsituasjonen i helsesektoren, utfordringer og rekrutteringsbehov 

Henvisning: 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering.  
 
 

Saksopplysninger 
 
Viser til vedtak sak 3/18 i kommunestyret 08.02.2018 
Neste kommunestyremøte får vi en gjennomgang av nåsituasjon i helsesektoren, utfordringer 
generelt. Hvor mange går av med pensjon de neste årene? Hvilke fagfolk trenger vi å rekruttere? 
 
 
Nå situasjon i de ulike virksomheter: 
 
Sykehjem: Alle på sykehjem har for tiden enerom: 21 på Sonjatun sykehjem, 16 på omsorgssentret, 
16 på Bo- og kultur og 5 på Lillebo. Totalt 58.  
 
Omsorgssentret bruker en av plassene til korttidsplass for utredning av hjemmeboende pasienter, 
eller avlastning dersom pasienter ikke kan være på Lillebo på grunn av sin tilstand. 
 
Sonjatun sykehjem har en korttidsplass til pasienter som ikke kan være på Lillebo, omsorgssentret, 
eller som er ferdigbehandlet på sykestua. Sonjatun sykehjem burde hatt 2-3 korttidsplasser slik at 
sykestua kan sende videre pasienter som er ferdigbehandlet på sykestua. 
 
Lillebo er planlagt stengt i sommer på grunn av det er vanskelig å rekruttere personell. De som må 
ha avlastning i denne perioden er planlagt til sykehjemmet eller omsorgssentret. Dette er avtalt med 
pasient og pårørende. 
 
Pr.06.06.18 var 3 plasser ledig i institusjon, 1 på omsorgssentret og 2 på Lillebo.  
Pågangen på sykehjemsplasser synes å være under kontroll, både på korttidsplasser og 
langtidsplasser.  
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Utfordring: Stabilisere drifta, unngå kødannelse og redusere lengden på botid i institusjon.  
 
Rus og psykisk helse har økning i antall unge under 27 år. Tilsammen er det rundt 35 pasienter 
innskrevet i tjenesten. Flere nye pasienter er tildelt tjeneste etter at aktivitetsplikten for sosialstønad 
mottakere ble iverksatt. Aktivitetsplikten har avdekket andre behov ved noen av de unge, eks. behov 
for oppfølging av lege, eller rus og psykisk helse.  
 
Doktorgården (Leonard Isaksensvei) er nå straks klar til innflytting. Det er kommet inn forslag på 
navn: "Folkehelsehuset". Dette vil være et navn som inkluderer alle mennesker. Et annet forslag er 
"Folkehelsehus, -med frisklivssentral". Et navn som fremmer helse og inkluderer alle anses som 
viktig.  
 
Utfordringer: Omstille tjenesten for å møte behovene og å fordele ressursene. Jobbe mer i et 
folkehelseperspektiv.  
 
Hjemmesykepleien er en tjeneste som får flere pasienter med økende antall eldre i samfunnet og 
med flere multisyke yngre pasienter. Flere pasienter som bor hjemme har heldøgnsomsorg, da 
nattevakta bistår disse på natt.  
 
Utfordringer: Mye omstilling. Flere digitale løsninger er under iverksetting, som iPad, elektroniske 
kjørelister, multidoser og velferdsteknologi.  
 
Guleng og Høgegga: Har samme pasientgruppe, men er fordelt på yngre og eldre. 
 
Utfordring: Se virksomhetene mer i sammenheng. 
 
Ergo-, og fysioterapitjenesten: Oppstart hverdagsrehabilitering. 
 
Utfordringer: Å ha tilstrekkelig ressurser til å jobbe forebyggende og med tidlig innsats, for å oppnå 
målet om at pasienter skal klare mest mulig selv med minst mulig hjelp.  
Dvs. riktig innsats for å øke egenmestring. 
 
Aktivitetsplikt: 
Jevn tilstrømming av brukere til aktivitetsplikten. Flere søker seg på skole og lærlingplass etter å ha 
vært på aktivitetsplikt, og flere har sammensatte utfordringer som gjør involvering av lege, og andre 
tjenester nødvendig. Aktivitetsplikten er en døråpner for flere. Utsagn som: "Vært fanget i en boble", 
"Ønsker å bli selvforsørgende", "Følt seg uverdig ved å ikke kunne være selvforsørget", og 
"Opplever å bli møtt med respekt og forståelse for sin livssituasjon ved å delta i aktivitetsplikt". Alle 
har uttrykt et ønske om å klare seg selv. Flere innser at de har behov for skolegang, og at utdanning 
er veien å gå. Brukere opplever det positivt å komme på en ordinær arbeidsplass, og at de blir 
inkludert i et arbeidsmiljø. 
 
Utfordringer: Brukerne som har så sammensatte behov at de ikke klarer å erkjenne sine problemer. 
 
Frivilligsentralen:  
Utvidet oppgave til aktiv på dagtid, oppstart 16.mai, ukentlig lavterskeltiltak med gode resultater. 7 
personer deltok 06.06.18. Frivilligsentralen deltar i planlegging av dagtilbud for personer med 
demens på Guleng 2, og vil også stå ansvarlig for skyss til dagtilbudet.  
 
Utfordring: Å engasjere/etablere flere tiltak. 
 
Felles utfordringer i hele tjenesten: Å rekruttere tilstrekkelig og kvalifisert personell. 
 
Personellbehov, jfr. rapporten "Varsel om en mulig krise" av Gunnar Grepperud, Ådne 
Danielsen og Gunilla Roos i 2015: 
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Alder og antall personell:  
54-58 år antall 33 
59-63 år antall 36 
Over 63 antall 26 
 
Disse tallene vil være litt pluss minus noen ansatte, men gir en veiledning om hvor mange nye som 
må rekrutteres inn i tjenesten for å opprettholde samme drift.  
 
Da denne rapporten ble utarbeidet var antall helsefagarbeidere dobbelt så mange som antall 
sykepleier, dvs. totalt 115 helsefagarbeidere og 55 sykepleiere.  
 

Vurdering 
Nordreisa kommune står foran en digital omstilling, samt omstilling for å hjelpe innbyggerne til 
økt mestring.  
Å rekruttere helsepersonell er en nasjonal utfordring. Det utfordrer kommuner blant annet i å 
fremme en heltidskultur, fremme gode arbeidsmiljø, og tenke alternative turnuser.   
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 08.06.2018 
48/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms- forslag til revidert 
avtale om brannvernsamarbeid 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)   
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20   
 

Vedlegg 
1 Fremtidig organisering av brannberedskapen -sluttrapport 
2 Framtidig organisering av beredskapen i Nord Troms- forslag til revidert avtale 

om brannvernsamarbeid 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

 Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

 Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale. 
 Økte kostnader innarbeides i budsjett for 2019. 
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Rådmannens innstilling 

 Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 
utvide brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde 
brannberedskap. 

 Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen 
inngår i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   

 Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale. 
 Økte kostnader innarbeides i budsjett for 2019. 

 
 
 

Saksopplysninger 

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9, samt Forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta 
brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver.  
 
Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet 
brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med 
personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. 
 
Kommunestyrene vedtok i 2014 avtale om brannvernsamarbeid mellom kommunene: Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen, med virkning fra 01.01.15. Avtalen bygger på samarbeid 
om brannvern og har hittil ikke omfattet brannberedskapen. Brannsamarbeidet har i dag 6 
stillinger (Brannsjef, forebyggende avdeling og feiertjenesten). 
 
Videre har styret i brannsamarbeidet gjort vedtak av 18.11.2016 om at brannsjefen igangsetter 
utredning av utvidelse av brannsamarbeidet jfr. Samarbeidsavtalens punkt 5.6 «samarbeidet har 
intensjon om felles leder beredskap» og at denne utredningen inneholder en vurdering av 
mulighetene for å samarbeide også om brannberedskapen. Rapport side 3. 
 
Prosjektet utredet tre alternativ (1-3) med medvirkning fra de ansattes organisasjoner og 
beredskapsledere i de respektive kommuner.  
I praksis vil det også foreligge et fjerde alternativ (jfr. alternativ 0 i rapporten) som er helt lik 
alternativ 1, men uten virksomhetsoverdragelse.  
 
Styret har vurdert alternativene opp mot hverandre og fremmer forslag om revidering av 
samarbeidsavtalen med utvidelse av felles beredskapsleder i 100% stilling. Kommunene i 
brannsamarbeidet har i dag en total stillingsbrøk på 75%. Denne blir utvidet med 25% for å 
tilfredsstille krav i dimensjoneringsforskriftene.  
  
Ny dimensjoneringsforskrift 
Regjeringen har gitt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å legge 
frem forslag til nye krav i forskrift om organisering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) 
som er tilpasset større brannsamarbeid og ny utdanningsmodell for brann- og 
redningspersonell. Blant annet skal følgende vurderes: 
 

 Krav om ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innenfor 
forebygging og beredskap    

 Krav om å etablere fagmiljøer som gir bred kompetanse og god kunnskapsutvikling 
innenfor forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører 
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 Kompetansekrav til forebyggende personell som er tilpasset krav i forskrift om 
brannforebygging 

 Krav til kompetanse som er tilpasset kommende utdanningsmodell for brann- og 
redningspersonell 

 Krav som sikrer at ressursene til et brann- og redningsvesen kan forflyttes og brukes 
nasjonalt dersom det er behov for det. 

 
Utkast til ny dimensjoneringsforskrift ble lagt fram for Justisdepartementet 01.11.17, og 
forskriften sendes videre ut på høring etter at departementet har behandlet saken.   
 
Det betyr i praksis at om ny dimensjoneringsforskrift blir vedtatt med dagens forslag, så blir alle 
kommuner pålagt lederstillinger på heltid (leder brann- og redningsvesenet, leder forebyggende, 
leder innsats og leder beredskap)  
 
Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. 
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder. 
 
 
 
 
 
 
Kommune Fast del Variabel Sum fordeling 
Kvænangen          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Kåfjord          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Skjervøy          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Nordreisa          2 800 000,00                                        -                         2 800 000,00  
Kontrollsum        11 200 000,00                                        -                       11 200 000,00  

Tabellen viser total kostnad på faste heltidsstillinger etter ny dimensjoneringsforskrift for alle kommuner uten samarbeid 
  
 
Ny utdanningsreform 
Den offentlige fagskolen planlegges etablert med studiestart høsten 2019.   
Ny utdanning har som mål at alle brannkonstabler, uavhengig om de jobber hel- eller deltid, skal 
ha kompetanse til å løse primæroppgavene til brann- og redningsvesenet.  
 
Arbeidet med utvikling av en ny deltidsutdanning er i startgropa, og vil dra veksler på kunnskap 
og erfaringer fra arbeidet med etablering av fagskole i Tjeldsund. Den nye utdanningen av 
deltidspersonell skal være fleksibel, både når det gjelder praktisk og teoretisk undervisning. 
 
Innsatstid 
Regjeringen foreslår at dagens krav til brann- og redningsvesenets innsatstid skal opprettholdes, 
se figur 5.3 Dette skal sikre fortsatt lokal tilstedeværelse av brannmannskaper og ressurser. 
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Figur 5.3 Innsatstid i brann- og redningsvesenet (DSB) 

 
Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres 
av brannvernsamarbeidet. 
Samarbeidet skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. 
Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.  
 
 
 
 
 
Kostnad – felles beredskapsleder 

KOMMUNE REGNSKAP 2017 KALKYLE 2019 

1940 – Kåfjord  140 000,- (20%) 150 201,00,- 

1941 – Skjervøy  114 000,- (20%) 178 349,57,- 

1942 – Nordreisa  194 000,- (25%) 255 061,21,- 

1943 – Kvænangen  106 800,- (10%) 116 387,28,- 

SUM  554 800,- (75% stilling) 700 000,- (100% stilling) 
Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden 
fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 

 

KOMMUNE REGNSKAP 2017 KALKYLE 2019 

1940 – Kåfjord  140 000,- (20%) 133 669,91,- 

1941 – Skjervøy  114 000,- (20%) 180 582,61,- 

1942 – Nordreisa  194 000,- (25%) 308 435,35,- 

1943 – Kvænangen  106 800,- (10%)   77 312,13,- 

SUM  554 800,- (75% stilling) 700 000,- (100% stilling) 
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Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling etter innbyggertall i den 
enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 

KOMMUNE REGNSKAP 2017 KALKYLE 2019 

1940 – Kåfjord  140 000,- (20%) 175 000,00,- 

1941 – Skjervøy  114 000,- (20%) 175 000,00,- 

1942 – Nordreisa  194 000,- (25%) 175 000,00,- 

1943 – Kvænangen  106 800,- (10%) 175 000,00,- 

SUM  554 800,- (75% stilling) 700 000,- (100% stilling) 
Kostnader forbundet med alternativ felles beredskapsleder etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, lik fordeling pr. 
kommune.   

 
I Nordreisa ligger funksjonen som 25 % beredskapsleder brann inkludert i stilling som 
virksomhetsleder Anleggsdrift. Virksomhetsleder skal ikke reduseres til 75 % stilling, så derfor 
må kommunens andel av felles beredskap dekkes gjennom tiltak i budsjett for 2019. 
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Organisering med felles Beredskapsleder 
 

 
 
Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 
 
 
Beredskapsleder: (Beredskapsleder) (N-0-7) 
Beredskapsleder er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Videre sikre at tildelte budsjettmidler utnyttes mest mulig 
effektivt og til beste for brukerne og i samsvar med lover og regelverk og at arbeid utføres 
innafor de rammer og bestemmelser som fremkommer av kommunale vedtak. Beredskapsleder 
har ansvar for at samarbeidets brann- og redningsutstyr til enhver tid er på plass og driftsklart. 
 
 
Sammenstilling  
Overgangen som gir minst endring for beredskapstroppene i Nord-Troms vil være felles 
beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse. Denne organiseringen tilfredsstiller lovkravet i 
den enkelte kommune.  
 
Styret har vurdert alle alternativ (0-3) som ligger i rapporten og kommet til at felles 
beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse vil sikre god kvalitet og optimal tjenesteyting.   
 
Styret har diskutert hvilken kostnadsfordeling som bør ligge til grunn i ett brannvernsamarbeid.  
 

1. Kostnadsfordeling 40 % av totalkostnaden fordeles fast 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

2. Kostnadsfordeling etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 
hvert år.   

3. Kostnadsfordeling med lik fordeling pr. kommune.   
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Ved en 40/60 deling som foreslått, betaler Kvænangen 16,6 %, Kåfjord 21,5 %, Skjervøy 
25,7 % og Nordreisa 36,2 %. Nordreisa kommune foreslo i styret med bakgrunn dette, at 
kostnadene skulle deles likt siden dette er en lovpålagt stilling, men ble nedstemt.  
 
Dagens samarbeidsavtale har kostnadsfordeling: 
40 % av totalkostnaden fordeles fast og 60% fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.  
 
Forslag til samarbeidsavtale er en revidering av eksisterende avtale av 01.01.15.  
Styret anbefaler en videreføring av dagens prinsipp i samarbeidsavtalen. 
 
 
Vurdering 
Det har vært jobbet lenge med å se på hvordan beredskapen i Nord Troms kunne inngå i det 
felles brannsamarbeidet som ble etablert i 2015. Etter å ha vurdert flere forslag, har en nå endt 
på et forslag med felles beredskapsleder for Nord Troms, mens brannmannskapet og ordningen 
med beredskapsvakt fortsetter som før. 
Dette vil styrke arbeidet med brannberedskap (fulltidsstilling) og gi en forutsigbar og god 
vaktberedskap for Nordreisa kommune. 
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1. Mål og rammer  

1.1 Bakgrunn 

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta brannforebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver.  
 
Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet 
brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med 
personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. 
 
Kommunestyrene vedtok i 2014 Avtale om brannvernsamarbeid mellom kommunene Kvænangen, 
Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa, med virkning fra 01.01.15. Avtalen bygger på samarbeid om 
brannvern, med intensjon om felles leder beredskap. 
 
Styret har gjort vedtak, Styrevedtak av 15/2016. Brannsjefen igangsetter utredning av utvidelse av 
vertskommune samarbeidet 01.01.17 her trekkes beredskapen i Nord-Troms inn. 
Brannsjefen trekker inn beredskapslederne, fagbevegelsen og nødvendige ressurser i prosessen. 
 
Sluttrapport leveres styret i juni mnd. 2017 
  

1.2 Effektmål 

Nord-Troms Brannvesen skal jobbe for et trygt og godt samfunn, med økt fokus på forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver.  Vi skal gi innbyggerne en trygg og god region, med optimale 
levevilkår. 

1.3 Resultatmål 

Samarbeidet har intensjon om felles brannberedskap, med felles ledelse.     

1.4 Prosjektmål 

Hovedmålsettingen vil være å få en optimal utnyttelse av brannvernressursene. Dette vil medføre 
økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil 
gjøre seg gjeldende innenfor forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver.   
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2. Forord  
 
Nord- Troms Brannvesen er et samarbeid som ble inngått i 2014 med felles brannsjef og 

forebyggende avdeling. Denne rapporten er gjort på bakgrunn av intensjonen å utvide samarbeidet 

til å også gjelde felles leder beredskap i kommunene, i tråd med samarbeidsavtalen for Nord- Troms 

Brannvesen.  

Styret har gjort vedtak, Styrevedtak av 15/2016. Brannsjefen igangsetter utredning av utvidelse av 
vertskommune samarbeidet 01.01.17 her trekkes beredskapen i Nord-Troms inn. 
Brannsjefen trekker inn beredskapslederne, fagbevegelsen og nødvendige ressurser i prosessen. 
 

Alle alternativene i denne rapporten er med en forutsetning om virksomhetsoverdragelse, der en ser 

på konsekvensene dette vil medføre. 

Alternativ 0: lik alternativ 1 men uten virksomhetsoverdragelse, altså ingen endringer fra dagens 

situasjon. Alle er ansatt i respektive kommuner. 

Alternativ 1: Virksomhetsoverdragelse, men man beholder beredskapen slik den er organisert i dag. 

Alternativ 2: Virksomhetsoverdragelse med en felles Beredskapsleder for Nord- Troms Brannvesen 

Alternativ 3: Virksomhetsoverdragelse med bemanning etter dimensjoneringsforskriften og felles 

Beredskapsleder samt overordnet vakt for Nord- Troms Brannvesen.  

 

Disse alternativene vil bli gjennomgått i rapporten med en overordnet konsekvensutredning for 

alternativene.  

 

 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 15.Samarbeid mellom kommuner 

Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og 
beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. 
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Viser til begrepsforklaring s. 10 

Utdrag fra forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
FOR-2002-06-26-729 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
§ 1-1.Formål 
Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og 
bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal 
forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og 
sårbarhet som foreligger. 
 
§ 4-10.Overordnet innsatsledelse 
Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der 
overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er 
tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder. 
 
Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så snart en 
brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til. 
 
Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre tilfredsstillende 
registrering og dokumentasjon av enhver innsats. 
 
§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering 
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 
 
§ 5-3.Vaktberedskap 
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte 
ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. 
 
§ 5-6.Overordnet vakt 
I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. 
 

 Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. 
 Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. 
 Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 

 
 
§ 7-1 Kommunens plikter  

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som 
denne forskrift stiller.  

Som hovedregel har kommunen ansvaret for at alt personell i brannvesenet har tilfredsstillende 

kvalifikasjoner. Det bør også finnes planer for hvordan kommunen skal nå dette målet.  
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§ 7-3 Brannkonstabel  

Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.  

Når det gjelder opplæring av deltidspersonnel, er det utarbeidet et desentralisert utdanningsopplegg 
for grunnkurset. Utdanningsopplegget gjennomføres i den enkelte kommune/region og det er en 
kombinasjon av selvstudium, kveldsundervisning, lørdagssamlinger og en avsluttende praksisuke.  

Det forutsettes at det er gjennomført Nettbasert kurs i brannvern ved Norges brannskole, samt 
systematisk internopplæring i brannvesenet før opptak til grunnkurs deltid.  

 
§ 7-7 Utrykningsleder  

Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning 
trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II. 

 

§ 8-5. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser  

Forskriften trer i kraft 1. juli 2002. Kravet om opplæring og kompetanse i kapittel 7 for konstabel og 
utrykningsleder i deltidsstilling som ikke er overbefal trer i kraft 1. januar 2007.  

Kravene i § 7-3 og § 7-7 når det gjelder henholdsvis konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling må 
være oppfylt innen 31. desember 2013.  

Inntil utdanningen er gjennomført i henhold til § 7-3 og § 7-7 gjelder følgende:  

1. Konstabel i deltidsstilling skal i første tjenesteår gjennomgå en grunnopplæring i eget eller annet 
brannvesen. Grunnopplæringen skal omfatte detaljert innføring i alle de funksjoner som er 
aktuelle for konstabelen i deltidsstilling i det brannvesen disse skal tjenestegjøre. 
Grunnopplæringen skal også omfatte faremomenter i tjenesten og aktuelle vernetiltak, 
orientering om brannvesenets organisasjon og da særlig om eget brannvesen.  

2. Utrykningsleder i deltidsstilling skal ha opplæring som konstabel i deltidsstilling og minst ha 
Norges brannskoles nettbaserte kurs i brannvern  

 
Kravet i § 7-3 og § 7-7 gjelder allikevel ikke for konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling født før 1. 
januar 1957 og med lang praksis i brannvesen. For disse gjelder kompetansekravet i 3. ledd punkt 1. 
og 2. 
 

Norske kommuner har ulik størrelse, og mange av dem har lavt innbyggertall. For å sikre god 
ressursutnyttelse og kvalitet har samarbeid mellom kommuner i en årrekke vært anbefalt.  
 
St.meld. nr. 15 fra 1991-92 nevner at det ofte vil være store ressurser å spare for kommunene ved å 
inngå ulike former for brannvernsamarbeid.   
 
Den enkelte kommune skal, alene eller sammen med annen kommune, ha et brannvesen som 
ivaretar de lovpålagte brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver, jf. brann- og 
eksplosjonsvernloven §§ 9 og 11. 
 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 

360

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Nord-Troms Brannvesen 

    

7 
Postadresse: Postboks 114 
                        9161 Burfjord 

Besøksadresse: Gargu 8 
9161 Burfjord 

Telefon: +47 96 09 77 50 
Telefon: +47 77 71 94 80 

www.nordtromsbrannvesen.no 
post@nordtromsbrannvesen.no 

 

 
§ 4-10 Overordnet innsatsledelse 
Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der 
overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er 
tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder. 
 
Med små kommuner menes de som har under 2000 innbyggere i største tettsted. Når risiko- og 
sårbarhetskartleggingen for disse kommunene viser at en innsatsstyrke på 16 mannskaper 
medregnet brannsjef og stedfortreder er dekkende, kan disse inngå som to av utrykningslederne. Det 
forutsettes at brannsjefen og stedfortreder i slike tilfeller tilfredsstille kravet til kompetanse for 
utrykningsleder i deltidsbrannvesen, jf. § 7-7. 
 
Vaktordning 
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte 
ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.  
 
Vaktberedskapen og den samlede innsatsstyrke i kommunen må heves i forhold til standardkravet i 
de tilfeller der:  

 Kommunens enkelte innsatsstyrker ikke kan operere samlet innen 10-15 minutter etter 

at førsteinnsatsen er iverksatt  

 Risiko- og sårbarhetskartleggingen avdekker risikoobjekter eller situasjoner som ikke kan 

dekkes av beredskapen, jf. § 2-4  

 Det er jevnt dårlig oppmøte av personell  

 Brannvesenet, i tillegg til de lovpålagte oppgavene, pålegges oppgaver som svekker 

beredskapen  

 Vær- eller føreforhold gjør det vanskelig for samlet innsatsstyrke å nå frem til brann- eller 

ulykkesstedet innen 10-15 minutter etter at førsteinnsatsen er iverksatt 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt 
skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 
I kommuner der det er jevnt dårlig oppmøte av personell skal man iverksette tiltak.  
 

Virksomhetsoverdragelse: 

Arbeidsmiljølovens kapittel 16 beskriver arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 

Hovedpunktet her med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og 

plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt 

overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir bundet av 

tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rett til videre opptjening av 

alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny 

arbeidsgiver.  
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§ 16-3. Reservasjonsrett mv.  

(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.  

(2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig 

underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være 

kortere enn 14 dager etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.  

(3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før 

overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf, har 

fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med 

mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom 

arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at 

tilbudet ble mottatt.  

§ 16-4. Vern mot oppsigelse  

(1) Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller 

avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.  

(2) Dersom arbeidsavtale eller arbeidsforhold opphører fordi skifte av arbeidsgiver medfører 

vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker, anses opphøret som en følge av 

arbeidsgivers forhold.  

§ 16-5. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte  

(1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen 

med arbeidstakernes tillitsvalgte.  

(2) Det skal gis særskilt informasjon om:  

a) grunnen til overdragelsen,  

b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,  

c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,  

d) endringer i tariffavtaleforhold,  

e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,  

f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.  

(3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette så tidlig 

som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.  
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§ 16-6. Informasjon til arbeidstakerne  

Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om 

overdragelse som nevnt i § 16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i § 16-5 andre 

ledd bokstavene a til f.  

§ 16-7. Representasjon  

(1) Hvis virksomheten bevarer sin uavhengighet, skal de tillitsvalgte som berøres av overdragelse som 

nevnt i § 16-1, beholde sin rettsstilling og funksjon.  

(2) Hvis virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte arbeidstakere som var 
representert før overdragelsen, fortsatt være representert på en egnet måte fram til nyvalg kan finne 
sted.  
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3. Begrepsforklaringer  
 
Brannsjef:  

Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. 

Brannsjefen, stedfortreder og overordnet vakt har overordnet innsatsledelse 

Brannsjef i kommune eller region med inntil 20.000 innbyggere skal ha gjennomført yrkesutdanning i 

forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn III og enten ha: – utdanning som ingeniør fra 

ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller – kvalifikasjoner som leder for forebyggende 

avdeling og minst to års erfaring som leder jf. § 7-9, eller – kvalifikasjoner som leder for 

beredskapsavdeling og minst to års erfaring som leder, jf. § 7-8. 

 

Beredskapsleder:  

Leder for beredskapsavdeling, skal ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III og ha enten: – 

utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt 

brannteknisk utdanning på samme nivå, eller – kvalifikasjoner som utrykningsleder i 

heltidsbrannvesen, jf. § 7-7. 

 

Overordnet vakt (Overbefal, Innsatsleder, stedfortreder brannsjef, fagleder brann):  

Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens myndighet 

Brannsjefen, stedfortreder og overordnet vakt har overordnet innsatsledelse 

Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av beredskapsavdeling, jf. § 7-8 eller leder 

av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med tillegg av beredskapsutdanning trinn III. 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 

dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt 

skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 

 

Utrykningsleder:  

Utrykningslederen i innsatslaget som først ankommer brann-/skadestedet skal lede brannvesenets 

innsats inntil brannsjefen, stedfortreder eller overordnet vakt overtar ledelsen  

Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt beredskapsutdanning 

trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke beredskapsutdanning trinn II 

 

Brannkonstabel:  

Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.  
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Sjåfør:  

Fører av utrykningskjøretøy/brannbil/tankbil. Andre oppgaver vil variere med stillingsinstruks. 

 

Støttestyrke:   

- Fører for tankbil 

 - Fører for snorkel-/stigebil 

 

Røykdykker:   

Brannkonstabel med røykdykkerkompetanse.  

 

Vaktlag:  

Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke 

Et vaktlag skal minst bestå av 4 stk.: – 1 utrykningsleder – 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

 

Deltidsbrannvesen uten dreiende vaktordning:  

Oppmøtebasert beredskap på minimum 16 mann. I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 

3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonnel uten fast vaktordning. Til tider 

hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende 

vakt. 

Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn heltidsstilling, eller 

personell med annen tilknytning til brannvesenet med definert omfang mindre enn heltidsstilling. 

 

Deltidsbrannvesen med dreiende vaktordning: 

Deltidsbrannvesen med minst et vaktlag på kontinuerlig vakt. Styrken deles i vaktlag med 4 

mannskaper på hvert lag. 

 
Virksomhetsoverdragelse: 
Arbeidsmiljølovens kapittel 16 beskriver arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 
Hovedpunktet her med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og 
plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt 
overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir bundet av 
tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rett til videre opptjening av 
alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny 
arbeidsgiver.  
 
Virksomhetsoverdragelse gjelder alle ansatte inne forebyggende og beredskap. 
De ansatte overføres vertskommunen, med samme rettigheter som de har i dag.  
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4.1 Alternativ 1: Dagens dimensjonering med 

virksomhetsoverdragelse 
Alternativ 0: er lik alternativ 1, men uten virksomhetsoverdragelse 
 
I dag er beredskapen i kommunene dimensjonert etter minstekravet i forskriften, deltidsbrannvesen 
uten dreiende vaktordning, med lokale tilpasninger for å sikre oppmøte av overbefalsvakt og sjåfør i 
enkelte kommuner. I et deltidsbrannvesen uten dreiende vaktordning vil konstablene ikke ha 
hovedstilling i brannvesenet, og er ansatt i små stillinger (1-2%). Mannskapet i et deltidsbrannvesen 
blir kalt ut over samband ved alarm. Hver kommune har egen Beredskapsleder i prosentstilling, fra 
10% - 25%, 16-22 konstabler, hvorav minst fire er utdannet utrykningsleder. 
 
Vaktordninger, overbefal og sjåfør 
Nordreisa og Skjervøy har tettsteder med over 2000 innbyggere og har etablert overbefalsvakt i 
henhold til krav i forskrift. Kåfjord har ikke store nok tettsteder til at kravet om overbefalsvakt slår 
inn, men har etablert overbefalsvakt for å sikre oppmøte av utrykningsleder/befal ved utrykning. 
Overbefalet blir i praksis brukt som utrykningsleder på vakt også i Nordreisa og Skjervøy. I kommuner 
med krav om overordnet vakt skal et vaktlag med utrykningsleder og minst tre 
konstabler/røykdykker rykke ut. Overordnet vakt skal være i tillegg til dette, og skal kunne lede 
samtidig innsats på flere skadesteder og ha brannsjefs myndighet. 
 
Deltidsbrannvesen uten dreiende vakt er basert på oppmøte, der det forventes at en av fire har 
mulighet til å møte ved en hendelse. Hver kommune skal ha minst fire sjåfører og utrykningsledere 
slik at dette skal være tilstrekkelig. Nordreisa og Skjervøy har etablert vaktordning for sjåfør for 
mannskapsbil/tankbil, dette for å fjerne usikkerheten rundt oppmøte av sjåfør. Kåfjord og 
Kvænangen forventer oppmøte av sjåfør uten vaktordning.  
 
Beredskapsleder 
Hver kommune har egen Beredskapsleder som står for oppfølging av personell og planlegging av 
utdanning og øvelser. I dag har Nordreisa og Kåfjord Beredskapsleder fast ansatt. På Skjervøy og i 
Kvænangen er Beredskapsleder ansatt i midlertidig stilling. Beredskapsleder er i dag en del av 
beredskapen og vil kunne delta på utrykninger på lik linje med konstablene for øvrig, og vil kunne 
fungere som utrykningsleder. 
 
Bemanning 
Antallet konstabler vil variere noe fra kommune til kommune, der Skjervøy har et depot med 
tilhørende konstabler (4 stk.) på Arnøy og Nordreisa har økt bemanningen basert på risiko og 
tidligere erfaring med oppmøte. 
 
Vedlikehold 
Vedlikehold av utstyr blir i dag håndtert på ulik måte i de fire kommunene. Nordreisa har en 
prosentstilling (20%) som står for dette. På Skjervøy, Kåfjord og i Kvænangen blir dette tatt hånd om 
av mannskapet eller Beredskapsleder. Dagens ordning kan ikke endres før ny ordning er etablert. 
 
Med dagens dimensjonering av beredskapen vil en virksomhetsoverdragelse gi minimale endringer. 
Man vil ha fire Beredskapsledere og likt antall konstabler, overbefalsvakter og sjåførvakter som i dag.  
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 Kvænangen Kåfjord Skjervøy Nordreisa 

Konstabler 11 11 15 17 

Utrykningsledere 4 4 4 4 

Beredskapsledere (1) 1 (1) 1 

Totalt 16 16 20 22 

 
For: 

 Ingen endring i daglig drift. Forutsigbarhet. 
 Hver kommune beholder mer kontroll over egen dimensjonering og kostnaden av 

dette. 
 Beredskapsleder er en del den lokale beredskapsstyrken, med kjennskap til utfordringer 

i troppen. 
 
Mot: 

 Unaturlig splittelse av ansvarsområdene dersom det skal være felles brannsjef, men fire 
Beredskapsledere. 

 Beredskapsledere vil som i dag være i prosentstillinger. 
 Hver beredskapsavdeling planlegger øvelser hver for seg. Dette vil kunne gjøres mer 

effektivt samlet. 
 Vaktordningene slik de er i dag er en «mellomløsning», og vil ikke være forskriftsmessig 

løsning på for lavt oppmøte. Overbefal og utrykningsleder har i dag samme funksjon.  
 
 

4.2  Alternativ 2: Dagens dimensjonering med felles 

Beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse 

 
Ved felles Beredskapsleder i samarbeidet vil man få samlet nærmeste leder til beredskapsstyrkene til 
en stilling. Dette vil gi økt evne til å utveksle og dra nytte av hverandres erfaringer. Dette vil gi en 
redusert driftskostnad på bakgrunn av stordriftsfordeler for samarbeidet. Ved felles Beredskapsleder 
beholder kommunene sine ordninger for befalsvakt og sjåførvakt. Kommunene som har befalsvakt 
har gitt uttrykk for at det å fjerne denne vaka er det samme som å redusere beredskapen i de tre 
kommunene med flest oppdrag. Det er uttrykket bekymring ovenfor vedlikehold av utstyr og 
kjøretøy, da enkelte kommuner har prosentstillinger som tar seg av dette. Organisering rundt 
vedlikehold av kjøretøy og utstyr vil bli vurdert av Beredskapsleder, og diskuteres ikke i detalj i denne 
rapporten. 
 
 
Overtallighet ved felles Beredskapsleder: 

 Ved overtallighet i stillinger blir denne personen videreført i samarbeidet.  

For: 
 Heltidsstilling på Beredskapsleder for Nord- Troms Brannvesen. 
 Felles øvelsesplan (lettere/mindre logistikk for planlegging). Beredskapsleder må også 

organisere/fordele øvelser for hvert enkelt korps.  
 Bedre utnytting av ressurser og kompetanse. Mer effektiv bruk av tid da mange oppgaver 

kan gjøres en gang for alle kommunene.  
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 Reduserte utdanningskostnader på beredskapsledernivå. 
 Oversiktlig utdanningsplan og oppfølging. 
 Lettere kommunikasjonslinje mellom avdelingsleder, forebyggende avdeling og 

Beredskapsleder. 
 Kompetanse og økt kapasitet for å holde seg faglig oppdatert. 
 Helhetlig beredskap i Nord-Troms regionen. 
 Felles standard for kontroll og oppfølging av utstyr i regionen. 

 
Mot: 

 Lokal kunnskap og kjennskap til lokale forhold kan risikeres å bli mindre.  
 Nåværende Beredskapsledere sies opp. 
 Omstillingsfase (Viktig med forutsigbarhet og kommunikasjon). 
 Vaktordningene slik de er i dag er en «mellomløsning», og vil ikke være 

forskriftsmessig løsning på for lavt oppmøte. Overbefal og utrykningsleder har i dag 
samme funksjon. 

4.3  Alternativ 3: Bemanning etter 

dimensjoneringsforskriften, med felles Beredskapsleder og 

felles overordnet vakt med virksomhetsoverdragelse 

 
Alternativet vil medføre en felles Beredskapsleder, felles overordnet befalsvakt og dimensjonering 

etter dimensjoneringsforskriften. Dersom man har perioder eller situasjoner som tilsier at man ikke 

får nok oppmøte, skal det opprettes rullerende vaktlag.  

Ved en slik dimensjonering, må det tas hensyn til blant annet risiko og oppmøte av troppen på 

hendelser.  

Det er ikke gitt at en dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften blir billigere, da estimatet på 

økonomi er etter minstekravet. Det er tenkelig at man må oppjustere beredskapen noe i regionen i 

framtiden. 

For: 
 Økt fokus på utdanning og kompetanse for utrykningsledere.  
 Kvænangen og Kåfjord vil og være dekket av overordnet vaktordning. 
 Tar høyde for risiko/lokale tilpasninger. 
 Reduserte lønnsutgifter for overordnet vakt i regionen. 
 Reduserte utdanningskostnader på sikt, bedre ressursutnyttelse. 

 Samme fordeler som felles Beredskapsleder. 

Mot: 
 Mer ansvar og oppgaver til utrykningsleder. 
 Overordnet vakt har ikke alltid mulighet til å rykke ut med førsteinnsats. 
 Færre befalsvakter totalt. 
 Vanskeligere å rekruttere? (Færre befalsvakter derfor lavere lønn)  
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4.4  Diskusjon 
Lokalisering av eventuell felles Beredskapsleder. 
 
Ved ansettelse av en ny Beredskapsleder er det kommet forslag om at denne skal måtte ha 
kontorsted og bosted i en av kommunene med overbefalsvakt og relativt høyt antall utrykninger. 
Beredskapsleder vil ofte være inkludert i overbefalsvakt, og er tidvis en del av beredskapen. Å 
inkludere Beredskapsleder i overbefalsvakt og utrykninger vil være med på å vedlikeholde 
kompetansen og øke erfaringen til Beredskapsleder.  
 
Dersom Beredskapsleder skal inngå i vaktordning i en spesifikk kommune vil denne i vaktperioden 

være bundet til kommunen. Dersom man har felles Beredskapsleder men kommunal beredskap vil 

kommunen måtte ta kostnaden for å inkludere Beredskapsleder i vaktordning. Ved 

virksomhetsoverdragelse med felles overordnet vakt vil denne kostnaden dekkes av samarbeidet.  

 

Bekymringer fra beredskapsstyrkene angående felles overordnet vakt og eventuell svekkelse av 

sjåførvakt 

Kommuner med overbefalsvakt utrykker bekymring om å potensielt være uten ledelse lokalt på 

skadested dersom overbefalsvakt befinner seg i en annen kommune enn der hendelsen er, og at en 

da vil stå uten kvalifisert ledelse frem til overbefal er på plass. Det vil, avhengig av skadested og 

oppholdssted for aktuell overordnet vakt, ta opptil 2 timer før overordnet vakt er på skadested, og da 

er vanligvis den mest kritiske fasen over. Beredskapsledere i kommunene frykter at manglende 

vaktordning kan føre til at enkelte ansatte vil vegre seg for å møte ved alarm, da det vil være 

usikkerhet rundt hvem som skal lede innsatsen, evt. at konstabler må lede innsatsen selv uten å være 

kvalifisert, komfortabel og ikke minst egnet for lederrollen. Det stilles også spørsmål om hvem som 

har ansvar for personsikkerheten på skadestedet dersom utrykningsleder ikke møter. 

Den samme bekymringen gjelder delvis for sjåfører, der man forutsetter at en av fire møter dersom 

det ikke er etablert vaktordning.  

Dersom det skal endres på vaktordninger vil det bli utdannet flere sjåfører og utrykningsledere for å 

kompensere for usikkerheten ved reduksjonen. 

Vedlikehold av utstyr 

Det er også knyttet bekymringer opp mot bruk av ressurser på vedlikehold av kjøretøy etter som 

praksis i en av kommunene er at man har en kommunal deltidsstilling som har arbeidsinstruks å 

vedlikeholde brannmateriell, utstyr og utrykningskjøretøy. Organisering rundt vedlikehold av 

kjøretøy og utstyr vil ved en virksomhetsoverdragelse og ansettelse av felles Beredskapsleder bli 

vurdert av ny Beredskapsleder. Dagens ordning kan ikke endres før ny ordning er etablert. 
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Dimensjonering 
 
På forebyggende avdeling er det samarbeid mellom kommunene, med leder forebyggende, 
branningeniør og tre feiere. Det sees på som naturlig og ønskelig å utvide samarbeidet til å også 
gjelde beredskap. 
 
Overordnet vakt er et lovkrav for Nordreisa og Skjervøy. Overordnet vakt kan være felles for flere 

kommuner. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder.  

Ved å samarbeide med overordnet vakt på alle fire kommunene, vil man beholde beredskapen krevd 

i loven samtidig som å spare kostnader for alle (spesielt for Nordreisa og Skjervøy). Arbeidsgruppen 

har ytret bekymring om skadestedsledelse uten at overordnet vakt er tilstede ved hendelsen. Denne 

rollen skal ivaretas av utrykningsleder frem til overordnet befal er kommet til skadestedet. «Via 

samband vil faglig bistand kunne styrke innsatsen, spesielt i de tilfeller brannsjefen eller hans 

stedfortreder ikke er tilgjengelig i den brann- eller ulykkes rammede kommunen.» Veiledning til 

Dimensjoneringsforskriften §5-6. 

Dimensjoneringsforskriften veiledning legger opp til at dimensjoneringen som er foreslått er 

tilstrekkelig dersom det ikke finnes særskilte grunner for å øke beredskapen, som lavt oppmøte, 

risiko osv.  

Risikovurderinger i henhold til gjeldende brannordninger (vedlegg 7,8,9,10 og 11), og risikobaserte 

branntilsyn gjort av forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen viser at risikoen i regionen er 

lik det man kan forvente i områder/tettsteder av tilsvarende størrelser. Spesielt tettsteder langs E6.  

Objektene med risiko det må tas høyde for er: Tunneler, asylmottak, helsesentre/eldresenter og 

kraftverk. Flyplass har egen beredskap, og kommunen vil bli kalt inn som ekstra ressurs ved behov, så 

beredskapen blir ikke dimensjonert av dette.  

 
Kostnader 
Ser man på kostnadene forbundet med alternativ 3: felles beredskap, vil det være potensiale for 
innsparing ved å ha felles overordnet vakt for kommunene. Dette vil frigi midler for å oppgradere 
utstyr og utdanne personell i henhold til lovkrav. Se kalkyler for kostnad i vedlegg 4,5 og 6.  
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5.1  Anbefalinger fra Beredskapsledere: 
 
Kåfjord:  

 Ingen virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ellers som i dag. Overbefalsvakt  

Skjervøy:  

 Ingen virksomhetsoverdragelse, egen Beredskapsleder. Alt som i dag. Overbefalsvakt og 

sjåførvakt. 

Nordreisa:  

 Ingen virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ellers som i dag. Overbefalsvakt og 

sjåførvakt. Egen prosentstilling for vedlikehold av utstyr. 

Kvænangen:  

 Ønsker alternativ 3. Virksomhetsoverdragelse, felles Beredskapsleder. Ønsker felles 

overbefalsvakt, noe som kommunen ikke dekkes av i dag. 

 

5.2  Anbefalinger fra arbeidsgruppen 
Anbefalinger fra arbeidsgruppen: Ved vedtak om felles Beredskapsleder skal ansettelse være en av 
de fire Beredskapsledere. Felles Beredskapsleder for å ha heltidsstilling med fokus kun på beredskap, 
med ansettelse av en av de fire eksisterende Beredskapsleder. Beredskapsleder må være bosatt i 
sentrum i en av de to største kommunene, og delta i beredskapen i befalsordning. Dette for å ivareta 
kompetanse og forståelse for lokal beredskap. Ingen virksomhetsoverdragelse. Beredskapen i den 
enkelte kommune beholdes som den er i dag.  
 

5.3  Anbefalinger fra brannsjef i Nord-Troms brannvesen 
 
Bemanning etter dimensjoneringsforskriften og samarbeid om overordnet vakt vil gi god 
ressursutnytting og overordnet beredskap til regionen, alternativ 3. Det må vurderes om det skal 
igangsettes dreiende vaktordning i kommuner med høyere risiko enn for kommuner av tilsvarende 
størrelse. En vaktordning vil styrke beredskapen i regionen og være et gode for alle kommunene, da 
disse fungerer som en ressurs for nabokommunene.  
 
Utfordringen ved en utvidelse av samarbeidet, er dersom deler av beredskapsstyrken ikke ønsker å 
være med på virksomhetsoverdragelse. Da kan en få større utdanningskostnader i starten av 
samarbeidet, og det kan bli utfordrende å ha god nok beredskap i overgangsperioden.  
 
Overgangen som gir minst endring for beredskapstroppene vil være felles Beredskapsleder med 
virksomhetsoverdragelse for alt mannskap. Man beholder en dimensjonering som tilfredsstiller 
lovkravet. Alle alternativene tilfredsstiller lovkrav.  
 
Brannsjefen anbefaler Alternativ 2 felles Beredskapsleder med virksomhetsoverdragelse av alt 
mannskap til vertskommunen etter dagens dimensjonering.
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Vedlegg 1: Alternativ 1: Dagens dimensjonering 

 

Figur 1: Organisering alternativ 1 
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Vedlegg 2: Alternativ 2: Felles Beredskapsleder 

 

Figur 2: Organisering alternativ 2 
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Vedlegg 3: Alternativ 3: Dimensjonering etter dimensjoneringsforskriften med felles Beredskapsleder og overbefalsvakt 

 

Figur 3: Organisering alternativ 3 
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Vedlegg 4: Alternativ 1 
 

 

Figur 4: Økonomi alternativ 1 
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Vedlegg 5: Alternativ 2 
 

 

Figur 5: Økonomi alternativ 2: Felles Beredskapsleder 
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Vedlegg 6: Alternativ 3 
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Figur 6: Økonomi alternativ 3: minstekost på dimensjonering etter veiledning 

 

Vedlegg 7,8,9,10 og 11 er egne filer (Brannordninger og Risikovurdering). 

 

 

378

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Nord-Troms Brannvesen 

    
 

Rev. 23.03.18 1 

 

 

Avtale om brannvernsamarbeid 

 

Mellom  

 

Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 

 

 

 

1 Intensjon 

Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta 

brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter 

brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jfr. § 15. 

Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har 

tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Brannsamarbeidet skal jobbe 

for et trygt og godt samfunn, med fokus på forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.   

 

2 Formål 

Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene har en tilfredsstillende brannordning 

(dokumentasjon ihht Brann og eksplosjonsvernlovens § 10). Avtalen er basert på de krav som 

følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i 

kartlagte risikoer i den enkelte kommune og dimensjoneres deretter. 

Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 

jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  

 

3 Målsetting 

Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av 

brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte 

brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor 

forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med 

fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver.  

   

4 Organisering og administrativ plassering  

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet delegeres til 

administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf. 

kommunelovens § 6.  

 

Beslutningsmyndigheten har også betydning ved eventuell klagesaksbehandling, jf. Forskrift 

om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 10-2.  

 

Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av den enkelte kommune vil brannsjefen utøve sine 

arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk. 
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Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av det enkelte kommunestyret vil brannsjefen utøve sine 

arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk. 

 

Samarbeidet organiseres som et Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / § 

28-1 e. Samarbeidsavtalen.  

 

Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i 

samarbeidskommunene. Styreleder er rådmannen/administrasjonssjefen i samme kommune 

som brannsjefen er tilsatt. Styrets leder velges av styre for to år av gangen. 

 

Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt, arbeidsgiverkommunen for brannsjefen har det 

juridiske ansvaret.  Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte og er juridiske 

ansvarlig. 

 

Arbeidsgiveransvaret for de ansatte ivaretas av den kommunen som brannsjefen er tilsatt i. 

Nødvendige fysiske lokaliteter for samarbeidet lokaliseres til hjemme kommunene.  

Nødvendig samling organiseres av brannsjefen. Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til 

styret. 

 

Antallet ansatte fremkommer gjennom punkt 5 og 6 i avtalen. Det samlede personellbehovet 

knyttet til samarbeidet bør være heltidsstillinger. 

 

 

4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 

Kommunestyret i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa delegerer med denne avtalen 

oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen. 

Rådmannen/Administrasjonssjefen videre delegerer sin myndighet til brannsjefen.   

 

5 Samarbeidsområder 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 

samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 

Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 

følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 

 

5.1 Brannsjef 

Kommunene i samarbeidet inngår avtale om felles brannsjef for de fire kommunene. 

Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 

brannvernlovgivningen. i forhold til tilgjengelige ressurser. Brannsjefen skal legge til rette for 

at de lovbestemte arbeidsoppgavene, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, planlegges og 

utføres på en tilfredsstillende måte.  Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med 

forebyggende oppgaver fremgår av Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å 

uttale seg i brann faglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ., jf. 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 2-2. Brannsjefen skal ha et 

delegert ansvarsområde gitt av kommunestyrene. Delegasjonsfullmaktene må herunder klart 

definere hvilke områder som er delegert.  
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5.2  Dimensjonering  

Samarbeidet inneholder følgende stillingshjemler: 

 

100 % brannsjef  

100 % leder forebyggende (varabrannsjef)  

100 % forebyggende personell  

300 % feier personell 

100 % leder beredskap  

 

Stillingshjemler som den enkelte kommunene har, tilknyttes samarbeidet. 

Ved endring av grunnlag (Forskrift, tilsynsobjekt, antall piper/ildsted, feierfrekvens, mv) kan 

antall stillinger måtte endres. Stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriftene og 

endringer legges fram for godkjenning i styret. 

 

5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 

løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 

 

5.4 Alarmering/radiosamband 

Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 

nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale har inngått 

avtale med Tromsø kommune om varsling av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral. 

Denne avtalen forutsettes videreført og tilpasset de forhold som følger av ny brannordning og 

forhold nevnt i denne avtale. 

 

5.5 Forebyggende brannvern 

Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 

i brannsamarbeidet.  

 

Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 

brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. Forebyggende 

avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter Brann- og 

eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 

   

5.5.1 Arbeidsplan 

Før utløpet av hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med forebyggende avdeling, 

utarbeide nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte forebyggende og 

beredskapsrelaterte oppgaver i de enkelte kommunene og forelegges styret for godkjenning. 

Hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for 

aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og 

ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
  

5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  

Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 

henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.   
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5.5.3 Informasjonsvirksomhet 

Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven § 11 og forskrift om brannforebyggende tiltak og 

tilsyn § 5-3 brannforebygging ivaretas av samarbeidet og deles mellom brannsjefen og 

forebyggende avdeling.    ivaretas av samarbeidet.     

 

 

  

 

5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Brannsamarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til 

gjennom Kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. forskrift om 

brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til 

enhver tid gjelder. 

 

Feiertjenesten ligger under forebyggende avdeling og rapporterer til leder forebyggende.  

Brannsamarbeidet skal jobbe etter felles feieforskrift. jobber etter forskrift om 

brannforebygging. 

 

5.6  Beredskap 

Samarbeidet har intensjon om felles leder beredskap. Brannsjefen utreder og forbereder 

gjennomføring av felles leder beredskap etter at første evaluering er utført.   

Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 

beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdeling skal 

utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med 

tilhørende forskrifter. 

 

5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap 

Leder beredskap, beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring i den enkelte 

kommune.  Opplæringene koordineres av leder beredskap. 

Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 

samarbeidskommunes interesser.  

 

5.7 Felles innkjøpsordninger 

Driften av et brannvesen er avhengig av en del teknisk materiell og verneutstyr. Innkjøp av 

slikt materiell er veldig tidkrevende med hensyn på kvalitet og funksjon. Gjennom denne 

avtalen vil den enkelte kommune i samarbeidet forplikte seg til å inngå felles rammeavtaler 

for innkjøp av brannmateriell. Rammeavtalene er forhandlet frem for å ivareta kvalitet, pris, 

betalingsbetingelser og lignende. 

Gjennom denne avtalen vil brannsamarbeidet inngå felles rammeavtaler for innkjøp. 

Rammeavtalene forhandles frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser.  

 

6.0 Fordeling av kostnader    

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.01.01.07 hvert år. 
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Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen 

kommune. Lønn i faste stillinger, fakturering og gebyr administreres av vertskommunen. 

Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet. 

 

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 

med tilfredsstillende infrastruktur for stillinger som er lokalisert i egen kommune.   

 

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent lokalitet for 

lokal brannberedskap (brannstasjon, branngarasje, depot) i egen kommune.  

 

Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investering i egen 

kommune. Forslag til investeringer legges fram for brannsjefen og behandles av styret før det 

legges fram for kommunestyrene. 

 

Brannsjefens forslag til budsjett og økonomiplan for brannvernområdet i den enkelte 

kommune og i samarbeidet behandles av styret i brannsamarbeidet. 

  

6.1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.01.01.07 hvert år i den 

enkelte kommune. Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt. 

Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Vertskommunen administrerer betaling av 

utgifter og innkreving av gebyrer. Kommunene krever inn gebyr sammen med andre 

kommunale gebyr. Brannvernsamarbeidet administrerer grunnlaget for fakturering.  

 

7 Evaluering 

Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   

Brannsjefen samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen. 

 

8. Oppsigelse 

Frist for oppsigelse av samarbeidsavtalen er ett år. 

Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 

av kommunestyret.   

 

9. Ikrafttreden 

Avtalen gjelder fra 01.01.15 01.01.19 og er vedtatt i: 

 

 

Kommunestyre, Kåfjord  sak 0050/14 – 22.09.14 

      sak 0000/00 – 00.00.18 

Kommunestyre, Nordreisa  sak 0041/14 – 04.11.14 

      sak 0000/00 – 00.00.18 

Kommunestyre, Skjervøy  sak 0047/14 – 29.10.14 

sak 0000/00 – 00.00.18 

Kommunestyre, Kvænangen  sak 2014/69 – 17.12.14 

sak 0000/00 – 00.00.18 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/604-2 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Øyvind 
Evanger 

 Dato:                 24.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 

Tidligere behandling av saken:  
1. 22.09.16 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd (oppstart av prosess)  
2. 25.04.17 Behandling i Rådsforsamlingen (representantskapet + styret) Diskusjonsnotat – 

regionalt samarbeid i Nord-Troms  
3. 19.05.17 Orienteringssak til kommunestyrene i Nord Troms: Regionalt samarbeid Nord-Troms  
4. 05.09.17 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd (ny organisering)  
5. Oktober-november 2017 behandling i kommunestyrene ny organisering av Nord-Troms 

Regionråd  
6. Utvidet samarbeidsavtale behandlet i regionrådsmøte 20.03.18 og i representantskapsmøte 

24.04.18  
 

Vedlegg 
1 Forslag til selskapsavtale 18.01.18 
2 Forslag utvidet samarbeidsavtale 20.03.18 

 

Ordførers innstilling 
1. Nordreisa kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd.  
 
2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir 

prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet.  
 
 

Saksopplysninger 
Regionrådet har arbeidet for å styrke det politiske lederskapet og foreslått ny organisering som 
følge av dette. Ny organisasjonsmodell ble behandlet av kommunestyrene høsten 2017, hvor alle 
eierkommunene ga sin tilslutning til forslaget. Den nye modellen medfører i korte trekk at 
ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør «representantskapet». Endringene er 
tilpasset forslaget til «ny kommunelov» som vil gjelde fra neste valgperiode. 
Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til 
målene for politisk og administrativt samarbeid: Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom 
samskapt politikkutforming, prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt 
kommunestyrenes innflytelse på dette. Overordnet mål for det administrative samarbeidet er å 
bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom interkommunalt 
samarbeid.   
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Forslag til endringer i § 4 (første og andre avsnitt) 

§ 4 Representantskapsmøte 
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-
Troms Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i 
deltakerkommunene. Hver kommune har 5 stemmer i representantskapet.  
Om en deltaker er forhindret fra å delta på representantskapsmøtet, kan vedkommende la seg 
representere av en fullmektig med skriftlig fullmakt. 
Tidligere bestod representantskapet av 3 valgte kommunestyremedlemmer fra hver av 
eierkommunene. 

 

Forslag til endringer i § 5 (første avsnitt) 

§ 5 Styre 
Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret, som består av 6 medlemmer og 6 
varamedlemmer. Styret betegnes som «Regionrådet».  
Tidligere ble styret kun betegnet som «styret», som foreslås endret til «Regionrådet». 
 
Utvidet samarbeidsavtale: 
Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som styrker et regionalt politisk lederskap, samt 
hvordan man kan komme i posisjon og være i forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne 
fram. Oppsummert: 
- Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder 
- Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen) 
- Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut) 
- Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til 
- Strategisk bruke andre aktører som bygger opp under  
 
For å lykkes med dette er det viktig å avklare forventninger til samarbeidspartene. Det er 
grunnlaget for forslaget til utvidet samarbeidsavtale mellom partene. Avtalen er behandlet i 
regionrådet og drøftet i representantskapet. Hensikten med samarbeidsavtalen er å trekke opp 
prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i 
samarbeidet og arbeidsmetoder.  
 

Vurdering 
 
Selskapsavtale: 
Som følge av at eierkommunene har gjort vedtak om ny organisasjonsmodell må 
selskapsavtalen revideres. Ny organisering medfører behov for endringer i «§ 4 
Representantskapsmøte» og «§ 5 Styre». I vedlagte forslag til selskapsavtale for Nord-Troms 
Regionråd er endringene innarbeidet. 
 

Utvidet samarbeidsavtale: 
Ordførernes syn på regionrådet som en arena for samskapt politikkutvikling på valgte 
politikkområder, sammenfaller med intensjonen som ligger i forslag til ny kommunelov: 
«Regionråd er en politisk samarbeidsform mellom kommuner som i hovedsak befatter seg med 
generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet 
representerer, og da spesielt regionalpolitiske saker.» 
Ordførerne i regionen har lagt til grunn at det er viktig i denne type saker å ha en felles holdning 
utad for stå sterkere. 
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Vi vet at Nord-Troms har en del samfunnsutfordringer som er felles for de 6 kommunene. Her 
kan nevnes demografi, kompetanse, etc. Sentrale politiske prosesser påvirker regionens framtid. 
Hvordan kan kommunene sammen styrke regionenes posisjon og påvirke debatten?  Aktuelt nå 
er for eksempel styrking av regionenes posisjon mot sterke bysentra eller sett i forhold til 
storfylket når Troms og Finnmark slås sammen. 
Regionrådets politikkområder vil derfor være på områder som ikke kan løses kommunevis. Et 
god indre dialog er forutsetning for å lykkes. Gjennom å utarbeide en samarbeidsavtale og 
behandle denne i kommunestyrene vil det kunne bidra til å forankre regionrådets arbeid på en 
bedre måte. 
I tillegg til kjøreregler for samarbeidet, skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om. 
Det er tatt utgangspunkt i dagens hovedsatsinger i regionrådet som omhandler politisk 
samarbeid, interkommunalt oppgavesamarbeid, regionalt utviklingsarbeid, Ungdomssatsingen 
RUST og Nord-Troms Studiesenter. Disse satsingene er foreslått som grunnpilarer i det videre 
samarbeidet. 
Når grunnlagsdokumentene for ny organisering av regionrådet er på plass er det klart for å starte 
arbeidet med strategiutforming. Planen er at det skal utformes 4-årige strategiplaner med 
økonomiplan i starten av hver valgperiode. Denne behandles av representantskapet 
(formannskapene) i april og i kommunestyrene i juni for 4-årsperioden. Dette vil skje første 
gang etter valget i 2019.  
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§ 1 Foretaksnavn og deltakere 
Selskapets foretaksnavn er Nord-Troms Regionråd DA og selskapsloven gjelder for selskapet.  
 
I henhold til selskapsloven § 1-1 femte ledd kan ikke kommuner, fylkeskommuner eller 
interkommunale selskaper delta i ansvarlige selskaper eller kommandittselskaper. Nord-Troms 
Regionråd DA ble opprettet før lov om interkommunale selskaper trådte i kraft, og kan fortsette å være 
organisert som et DA etter selskapsloven.1 Det er dog ikke mulig å ta inn nye kommuner som 
deltakere.  
 
Deltakere i Nord-Troms Regionråd:  

- Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet 
- Storfjord kommune, 9046 Oteren 
- Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen 
- Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy 
- Nordreisa kommune, 9151 Storslett 
- Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 

 
Samarbeidet i Regionrådet skal skje etter denne selskapsavtalen. I tillegg til selskapsavtalen er det 
utarbeidet en samarbeidsavtale mellom kommunene.  
 
§ 2 Formål 
Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med 
saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og 
rikssammenheng. 
 
Hovedmålsetting: 
 

NORD-TROMS REGIONRÅD SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN OG 
JOBBE AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV 
NORD-TROMS-REGIONEN 

 
§ 3 Hovedkontor 
Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Nordreisa kommune. 
 
§ 4 Representantskapsmøte 
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-Troms 
Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i deltakerkommunene. 
Hver kommune har 5 stemmer i representantskapet.  
 
Om en deltaker er forhindret fra å delta på representantskapsmøtet, kan vedkommende la seg 
representere av en fullmektig med skriftlig fullmakt. 
 
Det avholdes representantskapsmøte årlig innen utgangen av mai måned.  
 
Innkalling med saksliste sendes med 4 ukers varsel. Kopi av innkallingen og protokoll fra møtet 
sendes administrasjonssjefene i kommunen og pressen. 

 
1 IKS-loven trådte i kraft 1. januar 2000. 
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Deltakerne, et styremedlem eller forretningsfører kan når som helst innkalle til representantskapsmøte 
for behandling av en sak. For at en deltakerkommune skal kunne innkalle til representantskapsmøte, er 
det krav om flertallsvedtak i formannskapet. 
 
Vedtak i representantskapsmøtet treffes med alminnelig flertall. For voteringer i plenum må et flertall 
av medlemmene være til stede før representantskapet er beslutningsdyktig.  
 
Styre og daglig leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtet når det ikke er åpenbart 
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. 
 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen. 
 
Det føres protokoll fra representantskapsmøtet. Det enkelte medlem av representantskapet som ikke er 
enig i det som besluttes, har rett til å få sin oppfatning innført i protokollen.  
 
§ 5 Styre 
Forvalting av Nord-Troms Regionråd ligger til styret, som består av 6 medlemmer og 6 
varamedlemmer. Styret betegnes som «Regionrådet».  
 
Styremedlemmene velges formelt av representantskapet for 4 år, og utgjøres av ordførerne i 
deltakerkommunene. Styret har 6 varamedlemmer, som er deltakerkommunenes varaordførere.  
 
Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst styreleder eller 
nestleder og 3 styremedlemmer er til stede. Som beslutning gjelder det som flertallet av de 
tilstedeværende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Det føres 
protokoll fra styremøtene.  
 
Styrets leder innkaller styret til møte med 14 dagers varsel. Kopi av innkallingen og protokoll fra 
møtet sendes administrasjonssjefene i kommunen og pressen. 
 
Styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en framtredende 
personlig eller økonomisk særinteresse i saken, jf. selskapsloven § 2-17. 
 
§ 6 Regionrådets interne virksomhet 
Regionrådet behandler regionale saker som ikke er lagt til andre regionale organer, herunder 
samferdselssaker, delegerte forvaltningssaker, felles høringsuttalelser mv.  
 
For øvrig er det ingen faste regler for hvilke saker som kan/skal behandles av Regionrådet eller dets 
organer, utover det som er pålagt etter lover, forskrifter, selskapsavtale m.m.  
 
Det skal utarbeides årsmelding som sendes til de deltakende kommuner.  
 
§ 7 Sekretariat 
Nord-Troms Regionråd skal ha et sekretariat med permanent bemanning.  
 
Styret ansetter daglig leder og øvrig personell etter vedtak om hjemmel for slik(e) stilling(er) av fast 
eller midlertidig karakter i representantskapsmøtet.  
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Sekretariatet skal foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for Regionrådet, også foreta 
utredninger og administrere prosjekter i tråd med Regionrådets intensjoner og beslutninger.  
 
Sekretariatet skal i den utstrekning Regionrådet finner det tjenlig også fungere som sekretariat for 
permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som arbeider innen Nord-Troms 
Regionråds virkefelt.  
 
Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, skal behandles av styret.  
 
§ 8 Eier- og ansvarsandel 
Hver av deltakerne har ved oppstart betalt inn kr 12 500,- i selskapet, til sammen kr 75 000,-.  
 
Ansvarsandelene i selskapet: 

- Lyngen kommune: 1/6 
- Storfjord kommune: 1/6 
- Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune: 1/6 
- Skjervøy kommune: 1/6 
- Nordreisa kommune: 1/6 
- Kvænangen kommune: 1/6 

 
§ 9 Tilskudd til drift  
Deltakerkommunene gir tilskudd til drift etter vedtatt fordelingsnøkkel (40 % flatt og 60 % etter 
folketall).  
 
Regionrådet kan i tillegg vedta handlingsbudsjett som omhandler enkelttiltak og prosjekter. Disse 
finansieres særskilt og etter vedtak i representantskapet/Regionrådet.  
 
Hver kommune dekker møte- og reiseutgifter for sine representanter i representantskapsmøtet. 
 
§ 10 Selskapets signaturrett/låneopptak/fond m.m. 
Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. Styreleder og daglig leder tildeles prokura.  
 
Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak kan ikke overskride kr 500 000,-.  
 
Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven.  
 
Representantskapsmøtet kan treffe vedtak om oppbygging av interne fond på nærmere bestemte vilkår.  
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser.  
 
§ 11 Uttreden, oppløsning, avvikling 
Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i Nord-Troms Regionråd med ett års skriftlig 
varsel med uttreden fra det nærmest påfølgende årsskifte.  
 
Oppløsning av selskapet eller deler av det kan skje etter at representantskapet har fattet vedtak om 
dette med minimum 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av hele eller deler av selskapet skal legges 
fram for eierkommunene til avgjørelse hvis minst 2/3 av eierkommunene stemmer for slik oppløsning.  
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§ 12 Endring av selskapsavtalen  
Endring av selskapsavtalen som gjelder selskapets firma, angivelse av deltakere, formål, plassering av 
hovedkontor, antall styremedlemmer, innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, eierandel, ansvarsdel, 
antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner 
samt annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen, skal vedtas av kommunestyrene. Andre 
endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapsmøtet.  
 
§ 13 Ikrafttredelse 
Denne avtalen trer i kraft når den er godkjent av de deltakende kommuners kommunestyrer og signert.  
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 
Sted/dato 

 
 
 
 
 .................................... .................................... .................................... 
 Lyngen kommune Storfjord kommune Gáivuona suohkan/  
   Kåfjord kommune 
 
 
 
 .................................... .................................... .................................... 
 Skjervøy kommune Nordreisa kommune Kvænangen kommune 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regianrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

 
Behandlet i regionrådet 20. mars 2018 

UTVIDET SAMARBEIDSAVTALE 

  
MELLOM KOMMUNENE 

KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, KÅFJORD, STORFJORD OG LYNGEN 
 

Om samfunnsutvikling gjennom: 
 

POLITISK SAMARBEID 
INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID 

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID 
UNGDOMSSATSING RUST 

NORD-TROMS STUDIESENTER 

 

                                   (foto: Jan R. Olsen) 
 
 

Denne avtalen er forankret i selskapsavtalen til Nord-Troms Regionråd. 
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1 BAKGRUNN 
Drøfting av arbeidsformer for å styrke det politiske lederskapet og diskusjon om 
hvordan man kan komme i posisjon /være i forkant i de politiske prosessene har 
stått på agendaen i regionrådet. Det har også vært diskutert hvordan man forankrer 
saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet 
for arbeidet. 
 
Med bakgrunn i dette har kommunestyrene høsten 2017 vedtatt endringer i 
selskapsavtalen, hvor ordførerne utgjør «regionrådet» og formannskapene utgjør 
representantskapet. Endringene er tilpasset forslaget til ny Kommunelov, som vil 
gjelde fra neste valgperiode, høsten 2019.  
«I forslaget til ny lov foreslås det å ta inn en ny organisasjonsform beregnet for 
«produksjonssamarbeid», og at slikt samarbeid skal kalles kommunalt oppgavefellesskap. 

Videre foreslås det å regulere regionråd i kommuneloven. Begrepet regionråd har i dag ikke noe fast 
juridisk innhold. Utvalget foreslår at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler 
generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De 
skal ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da de andre interkommunale samarbeidsformer 
må velges (eksempelvis produksjonssamarbeid).» 

 
2 MÅLSETTINGER 
Målet for det «nye regionrådet» er en organisasjon som understøtter og er effektiv i 
forhold til målene for politisk og administrativt samarbeid. 

Hensikten med denne avtalen er å trekke opp prinsipper for samarbeid og 
samhandling i regionrådet, og avklare grad av forpliktelse i samarbeidet og 
arbeidsmetoder. I tillegg skal avtalen definere hva partene skal samarbeide om. 
 
 
3 PRINSIPPER FOR SAMARBEID OG SAMHANDLING 

 Samfunnsutvikling skal vektlegges. Vi skal bygge egen kompetanse/utvikle 
arbeidsplasser i regionen fremfor å shoppe tjenester utenfor regionen 

 Samhandlingen skal bidra til å øke iderikdommen og gi gjensidig læring 
 Sikre god politisk forankring gjennom involvering og deltakelse 
 Bygge samarbeidet rundt sikre suksesser – la stridsspørsmålene modnes 
 Partene forplikter seg til å holde hverandre løpende orientert om 

samarbeidsplaner og faktiske samarbeid med kommuner utenfor Nord-
Troms-samarbeidet 

 Arbeide med både kortsiktige og langsiktige resultater for øye  
 Markedsføring av resultater som regionale i felles fronting – regional 

identitetsbygging 
 Raushet for å se regionens beste 
 Fleksible og distribuerte modeller for skal ligge til grunn for samarbeidet 
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4 HOVEDSAMARBEIDSOMRÅDER 
 
POLITISK SAMHANDLING:  
Regionalt samarbeid på politisk nivå gjennom samskapt politikkutforming, 
prioritering av politikkområder og utviklingsområder, samt kommunestyrenes 
innflytelse på dette. 

 
INTERKOMMUNALT OPPGAVESAMARBEID: 
Overordnet mål er å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og 
administrativt gjennom interkommunalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere 
gode strukturer for gjennomføring. 

 
REGIONALT UTVIKLINGSARBEID: 
Vi skal ha fokus på samfunnsutvikling i Nord-Troms, og særlig vektlegge bolyst, 
kompetanse og regional utvikling, med ungdom og kvinner som prioriterte 
målgrupper. 
 
Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging skal ligge til 
grunn for arbeidet. Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i 
grunnsatsene for utviklingsarbeidet: 

 På lag med elementene – naturen: spektakulær, rå og urørt 
 Samarbeid og sameksistens – kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers 

møte 
 Gjennomføringsevne – folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne 

 
UNGDOMSSATSING RUST 
RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-
Troms. RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning. 
  
NORD-TROMS STUDIESENTER 
Studiesenteret skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent 
arbeidskraft. 
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5 ARBEIDSFORMER 
 
Bevisst bruk av ulike arbeidsformer på de ulike samarbeidsområdene skal redusere 
ressursbruk og gi raskere ønskede resultater for kommunene og Nord-Troms 
regionen. Dette skal skje gjennom: 

 Å forberede saker og sette disse på dagsorden.  Dette kan skje via 
enkeltkommuner, aktører i omverdenen eller av regionrådet selv. 

 Politisk tilstedeværelse, lobbyisme og politiske vedtak. Lobby med en 
stemme; regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Aktivt bruk av saksordførere. 
Gjennom samling eller felles vedtak oppnå større innflytelse. 

 Informere og forankre regionrådets arbeid i eierkommunene, for å sikre 
legitimitet og forpliktelse. 

 Strategisk samarbeid, partnerskap, arena- og nettverksbygging.  
 Fremstå, fronte og feire sammen 
 Informasjon, planlegging, gjøre seg tilgjengelig for innspill og råd. 
 Administrativ samling og prioritering.  Gjennom samhandling oppnå større 

gjennomføringsevne og endringsmulighet. 
 Prosjektrettet arbeid i fellesskap. 
 En kombinasjon av to eller flere arbeidsformer ovenfor. 

 
I tillegg til avtalen skal etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet 
strategiplan for en fireårsperiode.  
 
Representantskapet arrangerer en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er 
å utvikle regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i 
regionens øverste samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt 
arrangement vil være å sette dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for 
et konkret samarbeidstiltak. 
 
 
6 VARIGHET 
Avtalen er forankret i selskapsavtalen for regionrådet og følger samme vilkår for 
oppsigelse som denne. 
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     Nord-Troms ……………………. 2018 
 
 
 

Kvænangen kommune     Nordreisa kommune 
 
……………………………………    ……………………………………… 
 
Skjervøy kommune      Kåfjord kommune 
 
……………………………………    ……………………………………… 
 
Storfjord kommune      Lyngen kommune 
 
……………………………………    ……………………………………… 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/1294-14 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Ida Wigdel 

 Dato:                 24.04.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/18 Nordreisa næringsutvalg 07.06.2018 

50/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges nasjonalparker 

1 Kriterier for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker 

2 Merkevarestrategi Norges nasjonalparker 

3 Tildeling av status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby 

4 Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 

 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 07.06.2018  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 

nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker». 

2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 

nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker». 

2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune ble i 2008 tildelt status som nasjonalparkkommune. Statusen som 

nasjonalparkkommuner ble gitt fram til 2018. Miljødirektoratet vil nå forlenge statusen som 

nasjonalparkkommuner fram til 2021. 

 



Fra 2021 vil en ny ordning for godkjenning av nasjonalparkkommunene som aktør under 

merkevaren Norges nasjonalparker være etablert og ordningen med nasjonalparkkommuner etter 

kriteriene fra 2008 vil bli avviklet. Nasjonalparkkommuner som ikke har gjort vedtak om å 

implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren 

Norges nasjonalparker» vil da ikke lenger ha status som nasjonalparkkommune. Videre betyr det 

at kommunen ikke lenger kan være medlem av Norges nasjonalparkkommuner og 

nasjonalparklandsbyer jfr. vedlagte vedtekters pkt. 4 og pkt. 6. 

 

Merkevaren «Norges nasjonalparker», som ble lansert 13. april 2015, har som målsetning at 

nasjonalparkene skal trekke flere besøkende og at verneområdene skal få et bedre vern, noe som 

igjen skal føre til større verdiskaping. Kommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode 

forutsetninger for å kunne bli sentrale aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Samtidig vil det kreve et målrettet arbeid med klare målsetninger og konkrete tiltak om 

målsetningene for merkevaren skal nås. Dette kan oppnås ved å implementere «Kriterier for 

nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker». 

Vurdering 

Som nasjonalparkkommune og medlem i foreningen Norges nasjonalparkkommuner og 

nasjonalparklandsbyer (NPKL), har Nordreisa kommune vært en pådriver for at vi som forening 

og medlem skal få ta i bruk den nye merkevaren «Norges nasjonalparker». Det var ikke gitt at 

nasjonalparkkommunene skulle få ta i bruk merkevaren, da status som nasjonalparkkommune 

ble gitt etter kvantitative kriterier mens merkevarens aktører er godkjent etter kvalitative 

kriterier, herunder nasjonalparklandsbyene. Derfor har NPKL laget «Kriterier for 

nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker». 

Kriteriene er godkjent av Miljødirektoratet. Det gjør det mulig for medlemmer med status som 

Nasjonalparkkommuner å søke om å bli en aktør under merkevaren. 

 

NPKL kjørte 2016-2017 en prosess for å få frem kriterier for nasjonalparkkommuner. Disse ble 

behandlet og vedtatt i styremøte 2. mai 2017. I brev fra Miljødirektoratet datert 31.05.2017, 

framgår blant annet at Miljødirektoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å 

vurdere om kommunene kan godkjennes som aktører under merkevaren «Norges 

nasjonalparker». 

Så snart kommunen er godkjent som aktør under merkevaren bør kommunen iverksette et 

systematisk arbeid for å nå målsettingene for merkevaren. 

De kan være ved at det det legges relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen, at det 

vedtas en kommunedelplan for temaet mm. Kriteriene skal være implementert i kommunenes 

planverk og virksomhet innen utløpet av kommunestyreperioden 2019-2023. 

 

Merkevaren «Norges nasjonalparker» sin rolle er å inspirere og invitere til besøk, og oppfordre 

besøkende til å ta del i vernet av nasjonalparkene. Det er satt kvalitetskrav til aktører som skal 

benytte merket. Alle som oppfyller kriteriene kan benytte merket. Siden Nordreisa kommune 

ikke er en aktør under merket, må vi implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å 

være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker» i kommuneplanen. Dette vil gi oss et 

godt grunnlag for å vurdere hvordan vi som kommune arbeider for å nå målsetningene for 



merkevaren "Norges nasjonalparker". Kriteriene forutsetter videre at vi som kommune arbeider 

for å heve kvaliteten på kundereisen, jfr. nedenstående illustrasjon. 

Kundereisen 

 

 
 

Kundereisen betinger høy kvalitet i alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra 

til å sikre denne kvaliteten. Det er i kvaliteten på kundereisen vi som kommune og vertskap kan 

innfri merkevarens lovnad om gode opplevelser. Samtidig kan kommunen i samarbeid med 

vernemyndighetene og andre aktører legge til rette slik at verdiene i verneområdene blir tatt vare 

på. Det vil blant annet bli gjort gjennom lokale tilpasninger av kundereisen. 

Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 

kompetanseoppbygging. Ved siden av å ivareta verneformålet, skal aktørene være vertskap for 

naturopplevelser. I det ligger det en klar intensjon om at besøkende skal føle seg velkommen 

uansett hvilke forutsetninger man har for å besøke nasjonalparkene. Besøkende skal føle seg 

velkommen og ivaretatt hele veien fra inspirasjon på nett til ekte naturopplevelser fra et 

utkikkspunkt. 

Som aktører under merkevaren kan nasjonalparkkommunene benytte logoen for sin 

nasjonalparkkommune og designmanualen. De andre aktørene under merkevaren er fra før 

nasjonalparker og øvrige verneområder representert ved sine styrer og forvaltere, besøkssentre 

for nasjonalpark, rovdyr, villrein, verdensarv og våtmark samt nasjonalparklandsbyene. 

Kriteriene forutsetter videre at kommunen arbeider for å heve kvaliteten på kundereisen. 

Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 

kompetanseoppbygging. 

 



  
 

 

 
  

 

 

 

Besøksadresse 

Brubakken 2 

2686 Lom 

Postadresse 

Postboks 5 

2688 Lom 

Kontakt 

Sentral +47 61 21 12 00 

Direkte +47 974 22 461 

post@npkl.no 

Organisasjonsnummer 914 889 375 

 

Kriterier for nasjonalparkkommuner for å 
være aktører under merkevaren Norges 
nasjonalparker 
 
Nasjonalparkene er det flotteste vi har av natur, og skal oppleves og bevares. For å synliggjøre nasjonalparkene 
som attraktive turmål, skal det implementeres en merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene. 
Formålet med denne er å gjøre nasjonalparkene enda mer attraktive som friluftslivsområder og reisemål, og 
bidra til tettere samarbeid mellom alle relevante aktører. En enhetlig profilering og kommunikasjon om 
nasjonalparkene er en del av strategien, slik at nasjonalparkene fremstår som en enhetlig merkevare. 
Etablering av informasjonspunkter, utkikkspunkter og tilrettelegging for at personer med lite friluftslivserfaring 
kan gå kortere turer i områdene, er viktige elementer i strategien. Merkevaren Norges nasjonalparker skal bidra 
til økt besøk på en bærekraftig måte. Fokusområdene for merkevaren er verdiskaping, besøksforvaltning og 
vern. 
 

Nasjonalparkene, besøkssentrene, nasjonalparklandsbyene, nasjonalparkkommunene og lokalt næringsliv 

skal være vertskap for opplevelser og vise omsorg for de besøkende og naturen. Denne oppgaven må løses 

av aktørene i fellesskap. 

Merkestrategien legger opp til et utstrakt samarbeid mellom aktørene. Kundereisen starter når den besøkende 
finner informasjon på nettet, og fortsetter via besøk i for eksempel nasjonalparklandsbyen med reiselivsaktører 
og besøkssenter til startpunktet, utkikkspunkt eller informasjonspunkt ved nasjonalparken. Hensikten er å gjøre 
alle aktørene mer tilgjengelige for besøkende, men ikke minst legge til rette for at besøk hos en aktør fører til 
besøk hos en annen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundereisen betinger høy kvalitet i alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra til å sikre denne 
kvaliteten. Det er i kvaliteten på kundereisen vi som vertskap kan innfri merkevarens lovnad om gode 
opplevelser. Samtidig kan vi påvirke gjestenes bruk av nasjonalparken og området rundt for å ivareta 
verneverdiene. Ikke alle verneområder har en kundereise som beskrevet over, men i et samarbeid med 
reiselivsaktører vil alle verneområder ha sin egen kundereise. 
 

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 

att. Medlemmene  

 

 

 

   

 

 

  

 

     Dato 2. mai 2017 
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Nasjonalparkene gir muligheter for utvikling av lokal og nasjonal bred (økonomisk, kulturell, sosial og 

miljømessig) verdiskapning. Nasjonalparkkommunene skal legge til rette for realisering av mulighetene 

merkevaren Norges nasjonalparker medfører. Selv om aktørene har forskjellige roller og ansvarsområder må 

implementeringen av merkevaren skje som et aktivt og kontinuerlig samarbeid mellom aktørene.  

Besøksforvaltning er å legge til rette for og styre bruken av kommunale områder slik at opplevelsen for de 

besøkende og den lokale verdiskapingen blir best mulig, samtidig som man ivaretar naturkvalitetene. 

Det er viktig at det stilles krav til aktørene under merkevaren for å sikre gjennomgående høy kvalitet. For 

nasjonalparkkommuner som ønsker å bli en aktør under merkevaren betyr det at de skal bygge opp under 

verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparkene, legge til rette for verdiskaping samt implementere merkevaren 

Norges nasjonalparker. Hvordan dette gjennomføres i kommunene behandles i kommuneplaner og 

handlingsplaner. 

Nasjonalparkkommunen har som aktør under merkevaren ansvar for å bidra, stimulere og legge til rette for 
lokal verdiskaping og næringsutvikling.  

Nasjonalparkkommunen har ansvar for tilrettelegging for kundereisen innenfor kommunens grenser, utenfor 
nasjonalparkens grenser. 

Nasjonalparkkommunen har et medansvar når det gjelder hvordan kommune og verneområdestyre skal 

samarbeide om bidrag, stimuli og tilrettelegging i og utenfor nasjonalparken. Kundereisen gir gode rammer for 

dette og det er avgjørende at partene er bevisst sine roller og oppgaver, og at de utfyller hverandre og 

arbeider godt sammen. 

I et kundereiseperspektiv bør det være en sømløs overgang mellom områdene i og utenfor verneområdene. 

Vernegrensene skal være tydelige og det bør oppleves som positivt å komme inn i et verneområde. 

Kommuneplanen bør derfor komplettere besøksstrategien for nasjonalparken. 

Nasjonalparkkommunen skal arbeide aktivt med å fylle rollen som aktør under merkevaren. Dette skjer 

gjennom tiltak i egen regi eller i samarbeid med andre aktører som verneområdestyrer, besøkssenter, 

næringsliv, grunneiere, fjellstyrer, frivillige organisasjoner og andre det er naturlig å samarbeide med. 

Tiltak som bidrar til at opplevelsene i kundereisen blir så gode som mulige for de gjestene som besøker våre 

områder skal prioriteres. 

 

Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status i forhold til kriteriene nedenfor en gang hvert fjerde år i 

forbindelse med rullering av kommuneplanen. Statusen sendes NPKL. 

 

Gjennom kontinuerlige forbedringer vedlikeholdes eksisterende tilbud samtidig som det utvikles nye over tid. 

 

Alle aktører under merkevaren Norges nasjonalparker skal følge retningslinjene i  

Designmanual for Norges nasjonalparker. 

 

KRITERIER 
FOR NASJONALPARKKOMMUNER UNDER MERKEVAREN NORGES NASJONALPARKER 

 

1.0 Kommuneplan 

Nasjonalparkkommunen skal forankre sin status som aktør under merkevaren Norges 

nasjonalparker i sitt planverk. 

 
1.1 Nasjonalparkkommunens ansvar og rolle under merkevaren Norges nasjonalparker skal 

beskrives i kommuneplanen.  

1.2 I kommuneplanens samfunnsdel beskrives mål og strategier for kommunen som 

nasjonalparkkommune.  

1.3 I handlingsdelen beskrives konkrete tiltak og hvordan de skal gjennomføres i kommunal 

virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer, frivillige organisasjoner og 

private aktører. 
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1.4 I kommuneplanens arealdel skal det tas hensyn til verneområdene og verneverdiene i 

områdene. Det må komme fram hvordan kommunen gjør dette ved bruk av arealformål 

og eventuelt hensynssoner.   

1.5 Nasjonalparkens plass som attraksjon og satsingsområde skal beskrives i 

kommuneplanen. Kommuneplanen skal støtte opp om besøksstrategien for 

nasjonalparken(e) og de øvrige verneområdene i kommunen og slik bidra til en 

funksjonell overgang mellom verneområdene og områdene utenfor. 

1.6 Nasjonalparkkommunen skal gjennom et aktivt og kontinuerlig arbeid vurdere behov for 

endringer og forbedringer som bidrar til merkevarens målsetting om mer besøk, økt 

verdiskaping og bedre vern. Forslag til forbedringer tas opp under den årlige revisjonen 

av handlingsdelen. 

1.7 Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå status på kriteriene hvert fjerde år i 

forbindelse med rullering av kommuneplanen. Statusen sendes NPKL. 

 

 

2.0 Kundereisen 
Nasjonalparkkommunen skal som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker være med å 
innfri merkevarens målsetting om mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern. 

 

2.1 Nasjonalparkkommunen er forpliktet til å delta i de arenaene nasjonalparkstyrene har 

etablert som faglig rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg. 

2.2 Nasjonalparkkommunen skal ha minst en naturlig innfallsport til nasjonalparken i form 
av et tettsted. 
Tettstedet skal ha grunnleggende servicefunksjoner som dekker primære behov i et 
kundereiseperspektiv, herunder; informasjon, overnatting, matservering og 
dagligvarehandel. 

2.3 Nasjonalparkkommunen skal ha en stedsutviklingsplan for tettstedet/tettstedene som er 
valgt som innfallsport til nasjonalparken. 

2.4 Nasjonalparkkommunen skal ha turmuligheter og merkede stier. 
2.5 Nasjonalparkkommunen skal legge til rette for stedsnære aktivitets-, friluftslivs- og 

opplevelsestilbud. 

2.6 Nasjonalparkkommunen skal, i tett samarbeid med sitt respektive verneområde-
/nasjonalparkstyre, informere om de nærliggende verneområdene og tilbudene i 
randsonen til disse. Dersom det skal informeres under merkevaren skal kommunens 
nasjonalparkkommunelogo benyttes, ikke respektivt kommunevåpen og det tilhørende 

malverket. All informasjon skal være i henhold til Designmanual for Norges 
nasjonalparker og holdes oppdatert. 

2.7 Nasjonalparkkommunen skal være en aktiv pådriver og tilrettelegger for å høyne 
kvaliteten på alle punktene i kundereisen, innenfor sitt nedslagsfelt. Dette medfører tett 
dialog med kommersielle og ikke-kommersielle aktører. 
 

 
3.0 Kompetanse 
Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap om nasjonalparkkommunen, verneområdene og 
god service til gjestene. 
 

3.1 Nasjonalparkkommunen skal gjennomføre eller bidra til tiltak som styrker kompetansen 
innen verdiskaping, besøksforvaltning, vern og vertskapsfunksjon i egen kommune. 
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Merket for Norges nasjonalparker er en invitasjon 
til besøk, og aktørene under merket er vertskap for 
naturopplevelser. 

 
Besøkende skal lære hvordan vi tar vare på 
naturen, og få muligheten til å ta del i vernet av det 
ypperste vi har av natur. 

 
Aktørene under merket skal hjelpe besøkende 
videre fra nett til en nasjonalparklandsby der man 
kan overnatte, til et besøkssenter der man kan 
lære mer, og til et utkikkspunkt eller startpunkt i 
nasjonalparken. 

 
Det handler om omsorg for både natur og besøkende. 
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1. Innledning 
 

Dette hoveddokumentet beskriver, sammen 
med vedleggene, merkestrategien for aktørene 
under merkevaren som er; Norges nasjonalparker, 
besøkssentre1 (naturinformasjonssentre), 
nasjonalparklandsbyer og nasjonalparkkommuner, 
utkikkspunkt og startpunkt/informasjonspunkt. 
Strategien omtaler også hvordan øvrige verneformer 
og verdensarv/naturarv forholder seg til merkevaren, 
om enn ikke like detaljert, ettersom disse ikke var 
omfattet av oppdraget i utgangspunktet. 

 
Oppdraget var å lage en sterk, samlende 

merkevare for aktørene med mål om flere besøkende 
og større verdiskaping og samtidig sørge for en 
forsvarlig forvaltning av naturverdiene. 

 
Anbefalingene fra Snøhetta er gjort med 

utgangspunkt i et kundeperspektiv. Vi har fått 
nyttige innspill fra oppdragsgiver underveis om 
mulige utfordringer sett fra et forvaltnings- 
perspektiv. I mange tilfeller har vi funnet løsninger 
som hensyntar begge perspektivene. Vår rolle som 
konsulent er imidlertid å gi råd fra et merke- og 
kundeperspektiv, og det blir opp til oppdragsgiver å 
vurdere våre anbefalinger opp mot en forsvarlig 
forvaltning av naturverdiene. 

 
Dette dokumentet har altså karakter av råd fra 

Snøhetta til Miljødirektoratet som så må vurdere 
hvordan merkestrategien best tas ut i praksis. 

 
Merkestrategien er grunnlaget for 

kommunikasjon, aktiviteter og visuell identitet. Den 
skal sørge for at alt man gjør understøtter en 
overordnet idé om hva man er, hvem man er til for 
og hvordan man vedlikeholder og utvikler en enkel 
og samlende identitet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Begrunnelsen	  for	  endring	  av	  naturinformasjonssenter	  til	  
besøkssenter	  er	  begrunnet	  i	  kapittel	  11,	  Merkevarearkitektur	  

	  

Merkestrategien kommer til uttrykk gjennom 
beskrivelsen av merkets rolle, målgruppe, 
merkearkitektur, regler for merket, kommunikasjons- 
kanaler og visuell identitet. 

 
Merkets iboende oppgave er å maksimere målene 

som er satt om flere besøkende, større  
verdiskaping og bedre vern. Merket skal bli så 
tydelig og sterkt som mulig, og lykkes man med det 
vil det gi flere besøkende og et bedre grunnlag for 
verdiskaping. 
 
Hvordan forholder merkestrategien seg til 
besøksstrategi? 

 
Det er forskjell på hvor mye besøk de ulike 

verneområdene tåler. Det pågående arbeidet med 
besøksstrategier skal si noe om hvor man ønsker 
besøkende, og anslå et bærekraftig antall for 
besøkende i hver nasjonalpark. 

 
Anbefalingen fra besøksstrategien må derfor bli 

førende for hvor stor effekt hvert verneområde kan ta 
ut av den felles merkevaren. 

 
Effekten styres gjennom graden av eksponering 

på nettsider, skilting, infrastruktur, etablering 
av utkikkspunkt (eller ikke), markedsføring og 
redaksjonell omtale. Hovedprinsippet er at 
verneområder som tåler besøk kan ta ut full effekt 
av merket gjennom maksimal eksponering, mens 
mer sårbare verneområder tar ut en mindre effekt 
gjennom mer forsiktig eksponering. 
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Det samme prinsippet vil kunne gjelde for 
kanalisering av besøkende innenfor et verneområde, 
der ferdselen styres gjennom promotering av de 
stedene som besøksstrategien har pekt ut som 
utkikkspunkt. 

 
Samarbeid om en bedre kundereise for besøkende 

 
Merkestrategien legger opp til et utstrakt 

samspill mellom aktørene. Hensikten er å gjøre  
alle aktørene mer tilgjengelig for besøkende, men 
ikke minst legge til rette for at besøk hos én aktør 
fører til besøk hos en annen. Den viktigste 
oppgaven ved siden av å formidle hvordan 
besøkende kan ta del i vernet av naturen2, er å få 
den besøkende til å ta turen ut i nasjonalparken. I 
tilfeller der nasjonalparker har tilhørende 
besøkssenter og landsbyer blir disse kommunisert 
samlet både på nett, på besøkssenter og på 
utkikkspunkt. 
 
Nasjonalpark som overbyggende merkenavn 

 
I forhold til øvrige verneområder står 

nasjonalparken som merkenavn i en særstilling. Som 
merkenavn er nasjonalpark et kjent begrep, og de 
fleste vet hva en nasjonalpark er. Med mål om flere 
besøkende og større verdiskaping er det fornuftig 
å bygge opp hovedbudskapet rundt ”besøk en 
nasjonalpark”. 

 
Besøkssentre, og verneområder som ikke har 

en direkte relasjon til nasjonalparkene vil få  
flere besøkende ved å settes i sammenheng med 
nasjonalparkene. Om man ikke har en geografisk 
tilknytning til en nasjonalpark, vil man kunne ha en 
tematisk tilknytning som gjør at man kan knytte seg 
til kundereisen for besøk i en nasjonalpark. 

 
Det er vår klare anbefaling at man i 

kommunikasjon mot besøkende frigjør seg fra hva 
som skiller aktørene i et forvaltningsperspektiv, og 
beveger seg i retning av det som samler aktørene i et 
brukerperspektiv. 

 
Etablering av tydelige utkikkspunkt 

 
Etableringen av nye og tydelige utkikkspunkt3 

for besøkende i nasjonalparkene er viktig for 
merkestrategien. Utkikkspunktene etableres i 
randsonen til nasjonalparkene med utgangspunkt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Med	  å	  «ta	  del	  i	  vernet»	  mener	  vi	  i	  denne	  sammenhengen	  å	  formidle	  
kunnskap	  og	  å	  kommunisere	  på	  en	  slik	  måte	  at	  brukerne	  
ansvarliggjøres	  og	  vi	  kommuniserer	  at	  å	  ta	  vare	  på	  verneverdiene	  er	  
en	  oppgave	  for	  oss	  alle,	  og	  at	  vi	  i	  samarbeid	  	  lettere	  	  når	  målet	  om	  en	  
god	  forvaltning	  av	  vår	  felles	  natur.	  
3	  Detaljert	  beskrivelse	  av	  utkikkspunkt	  under	  punkt	  9.5	  side	  15	  

i besøksstrategien. Utkikkspunktene må oppfylle 
kvalitetskrav både for merkevare, informasjon og 
infrastruktur. 

I tillegg til at utkikkspunktene gjør det lettere for 
besøkende å finne frem, vil det gi merkevaren en  
ny kommunikasjonsflate i umiddelbar nærhet til 
naturverdiene. 

I tilfeller der det ikke etableres nye utkikkspunkt, 
vil en oppgradering av nye og eksisterende 
startpunkt og informasjonspunkt (uten samme krav 
til infrastruktur) være en alternativ løsning. 

 
Målsetting og oppgaver 

 
En klar målsetting om flere besøkende, i 

tillegg til bedre vern og større verdiskaping, 
innebærer en justert rolle for aktørene under 
merkevaren. 

I tillegg til å ta vare på naturen skal man ta vare 
på besøkende. Den nye vertskapsrollen handler om 
en tydeligere oppfordring til besøk gjennom en mer 
inviterende tone-of-voice i tekst, tale og bildebruk. 

Vertskapsrollen videreføres fra en aktør til 
en annen slik at besøkende opplever 
aktørene som samordnet og entydige. 

 
Vedlegg til merkestrategien 

 
Visuell identitet, skiltprogram, 

implementeringsplan, webstrategi, og 
prinsippbeskrivelse for utkikkspunkt er vedlegg 
til merkestrategien. i tillegg legges det en plan 
for lansering sammen med oppdragsgiver. 
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2. Oppsummering 
 

Dette er en oppsummering av 
merkestrategien. Mer utfyllende resonnementer 
finner du på de påfølgende sidene. 

 
Målsetting 

 
Målsettingene for merket er flere besøkende, 

bedre vern, og større verdiskaping. 
 

Målgruppe 
 

Merket henvender seg spesielt til dem som i 
dag i liten grad besøker nasjonalparklandsbyer, 
besøkssentre eller nasjonalparker. 

 
Merkets rolle 

 
Merket skal inspirere og invitere til besøk, 

og oppfordre besøkende til å ta del i vernet av 
nasjonalparkene. 

 
Kvalitetskrav for merkevaren 

 
Det er satt kvalitetskrav til aktører som skal 

benytte merket. Alle som oppfyller kriteriene kan 
benytte merket. 

 
Aktørenes oppgaver 

 
Ved siden av å ivareta verneformålet, skal 

aktørene være vertskap for naturopplevelser. I det 
ligger det en klar intensjon om at besøkende skal 
føle seg velkommen uansett hvilke forutsetninger 
man har for å besøke nasjonalparkene. Besøkende 
skal føle seg velkommen og ivaretatt hele veien fra 
inspirasjon på nett til ekte naturopplevelser fra et 

utkikkspunkt. 
 

Kommunikasjonskanaler 
 

Merkets rolle skal formidles på merkets 
egen nettside, gjennom brosjyrer med kart, 
skilting, besøkssenter, nasjonalparklandsbyer og 
utkikkspunkt og startpunkt. 

I tillegg er nasjonalparkforvaltere, naturveiledere, 
SNO, ansatte på besøkssenter, og representanter for 
nasjonalparklandsbyene viktige ambassadører for 
merket gjennom samfunnskontakt, under oppdrag 
og gjennom redaksjonelle medier. 

 
Merkearkitektur 

 
Merkearkitekturen omfatter nasjonalparker, 

utkikkspunkt, startpunkt/informasjonspunkt, 
besøkssenter, nasjonalparklandsbyer og - 
kommuner, landskapsvernområder, naturreservat, 
biotopvernområde, marint verneområde, 
nasjonalpark- og verneområdestyrer. 

Aktører under merket benytter samme 
logosymbol, typografi, fargepalett og bildestil. 

I tillegg til videreføringen av benevnelsene på 
verneområder og nasjonalparklandsby, foreslår 
vi at naturinformasjonssenter endrer navn til 
besøkssenter. 

 
Visuell identitet 

 
Det er utviklet en visuell identitet som 

understøtter merket bestående av ny logo, 
typografi, grafiske elementer og bildestil. I tillegg 
er det utviklet malverk og skiltprogram. 
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3. Konseptet som 
merket bygger på 

Konseptet PORTAL er en invitasjon til besøk, 
og aktørene under merkevaren er vertskap for 
naturopplevelser og vern. Portalene skal hjelpe 
besøkende videre fra nett til nærmeste sted å 
overnatte, til et senter der man kan lære mer og 
til et sted å starte fra. En kundereise. Aktørene 
under merkevaren blir en rekke steg på veien, eller 
kontaktpunkt på reisen mot naturopplevelser. 

 
Konseptet Portal henter inspirasjon fra fem runder 

med workshops og fem befaringer i nasjonalparkene 
der vi kom tett både på naturen og menneskene som 
skal ta vare på den. 

 
Hvorfor Portal? 

 
Med portal tenker man kanskje først og fremst 

på et monumentalt utformet inngangsparti, med 
eller uten dører. Ordet blir også bruk om store, vide 
portlignende åpninger, som for eksempel en lysning i 
skogen eller passasjen mellom to fjellpartier. 

Innenfor dataterminologi betegner portal, ofte 
også kalt webportal eller nettportal, en nettside som 
fungerer som en inngang til en rekke andre ressurser 
og sider innenfor et bestemt emneområde eller 
rettet mot spesielle brukergrupper. Vi bruker også 
ordet portal for å beskrive en mer åndelig overgang 
mellom tidsepoker, dimensjoner eller tilstander. 

 
Ordene inngang, inngangsport, entré, overgang, 

port, terskel, og utgang er synonymer til ordet portal. 
 

Aktørene under merket blir i et slikt bilde 
representanter for ulike typer av portaler som leder 

 
 
 

besøkende frem mot naturopplevelser. Aktørene 
skal inspirere og invitere inn, åpne døren til nye 
opplevelser, senke terskelen for besøk, og være en 
kunnskapsportal og formidler for verneverdiene. 

 
Et konsept for flere besøkende og bedre vern 

 
Konseptet Portal har både en praktisk funksjon 

og en mer åndelig dimensjon. Gjennom 
etableringen av tydelige utkikkspunkt markerer 
man et tydelig sted å starte og senker terskelen for 
å besøke naturverdiene. 

I portalene fra nett til utkikkspunkt «klargjøres» 
besøkende gjennom informasjon om muligheter, 
forventninger til besøkende og informasjon om tid 
og sted for besøk. Hver portal skal bidra til mer 
kunnskap og bedre og mer bevisste holdninger hos 
besøkende og brukere. 

 
Konseptet Portal skal gjøre aktørene mer synlige. 

Like viktig er det at konseptet bidrar til at de 
besøkende blir inspirert til å besøke naturverdiene, 
at de kan se hvor de vernede områdene er, hvor de 
kan overnatte, søke informasjon og få informasjon 
om et definert sted å starte fra. Vi kaller det 
kundereisen. Portalene som aktørene representerer 
plasserer seg på de ulike kontaktpunktene langs 
kundereisen, og hjelper dermed de besøkende hele 
veien fra a til å. Opplevelsen av merkevaren 
avhenger av tjenestekvaliteten i hver portal og et 
utstrakt samarbeid er nødvendig for å kunne levere 
konsistent kvalitet over tid. 
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4. Aktørene under 
merket 

I det opprinnelige oppdraget ble vi bedt om 
å lage en felles strategi og visuell identitet for 
nasjonalparkene, naturinformasjonssentrene, 
nasjonalparklandsbyene og -kommunene. 

 
Underveis i prosessen har prosjektgruppen i 

Miljødirektoratet, og teamet på Snøhetta, fått en 
felles forståelse av at merkevaren bør omfatte flere 
verneformer. Øvrige verneformer er allerede del av 
en større merkearkitektur og det bør de også være i 
fortsettelsen. 

 
Ulike verneformer overlapper hverandre mange 

steder, og allemannsretten gjelder for samtlige 
verneformer. Dersom man i besøksstrategien for et 
verneområde konkluderer med at man kan  
oppfordre til besøk, spiller det ingen rolle for den 
besøkende hvilken verneform som ligger til grunn for 
vernet. Det åpner for at alle som tåler økt ferdsel, 
kan benytte seg av merkestrategi og visuell identitet 
så lenge man oppfyller kvalitetskriteriene for merket 
på de ulike kommunikasjonskanalene (gjeldende 
kvalitetskrav for verneområde, besøkssenter og 
utkikkspunkt/startpunkt/informasjonspunkt). 

 
Vi ender dermed opp med følgende anbefaling 

for hvilke aktører og områder som kan ligge under 
merkevaren: 

 
Nasjonalparker 
Besøkssentre (naturinformasjonssentre) 
Utkikkspunkt/startpunkt/informasjonspunkt 
Nasjonalparklandsbyer 
Nasjonalparkkommuner 
Landskapsvernområder 

 
 
 

Naturreservater 
Biotopvernområder 
Marine verneområder 
Nasjonalpark- og verneområdestyrer 

 
Aktører som ikke har en direkte relasjon til 
nasjonalparker. 

 
Aktørene overfor har tydelige fellestrekk 

fra et kundeperspektiv, men forskjeller i et 
forvaltningsperspektiv. Vår oppgave er å gi 
anbefalinger fra et kundeperspektiv. 

 
Hvilket verneform, eller hvilken avdeling de ulike 

aktørene er organisert under sentralt, påvirker ikke 
en folkelig oppfatning om at dette gjelder natur 
som er vernet. Noe mer kan man ikke forvente 
at det brede lag av brukere og besøkende skal 
kunne på området. Folk har verken tilstrekkelig 
kunnskap om, eller behov for, å dele naturen opp 
i ulike verneformer. Det som for forvaltningen 
oppfattes som naturlige avgrensninger mellom ulike 
verneformer og verneområder gir ikke grunnlag for å 
skille dette overfor besøkende. 

 
Overfor besøkende kan man sette sammen tilbud 

av opplevelser på tvers av verneform og tema. 
 

Vi anbefaler derfor at verneområder og 
besøkssentre som ikke har en direkte relasjon til 
nasjonalparkene skal legges inn under den samme 
merkevaren. Disse står godt på egne ben, men vil få 
flere besøkende ved å knytte seg til 
nasjonalparkene som en overbyggende merkevare 
på nasjonalt nivå. 

Nasjonalparkene vil få en tilsvarende effekt 
motsatt vei. 

413



Merkestrategi Norges 
nasjonalparker 

Side 9 
	  

 
 
 
 

Verdensarv/naturarv 
 

Klima- og miljødepartementet (KLD) er øverste 
ansvarlige koordinerende myndighet for norsk 
oppfølging av verdensarvområder. KLDs avdeling 
for kulturminneforvaltning ivaretar rollen som 
nasjonalt kontaktpunkt for konvensjonen. 

 
Miljødirektoratet har ansvar for faglig 

oppfølging av konvensjonen mht. naturarv. 
 

Norske verdensarvområder med naturarv eller 
naturelementer 

Røros bergstad og Circumferensen (1980) 
Vegaøyan (2004) 
Vestnorsk fjordlandskap (2005) 

Noen av disse områdene ligger innenfor 
verneområder, og er således direkte en del av 
merkevaren. 

 
Vi anbefaler derfor at naturarv kommuniseres 

sammen med Norges nasjonalparker. 
 

Begge merkene har egne regler for hvordan de 
vises sammen med andre merker. Hvordan dette 
løses i praksis fremkommer av skiltprogrammet i 
designmanualen. 
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5. Målsettinger 
 
 

Flere besøkende 
 

Et tydelig merke, bedre tilrettelegging forankret  
i besøksstrategi, større redaksjonell omtale og 
oppmerksomhet, og konsistent tjenestekvalitet fra 
de ulike aktørene, vil gi flere besøkende over tid. 

 
Bedre vern 

 
Målet om bedre vern oppnår man gjennom å 

kanalisere besøk til områder som tåler det, og 
gjennom å skape gode holdninger til bruk og vern av 
naturen. Hver aktør skal formidle hvordan vi tar vare 
på naturen, og invitere besøkende til å ta del i 
vernet. Gjennom mer kunnskapsformidling på flere 
kommunikasjonsflater, er det et mål å øke 
kunnskapen om hvorfor og hvordan man ivaretar 
naturverdiene, og gjennom det skape forståelse for 
vernet. 
Større verdiskaping 

 
Flere besøkende gir grunnlag for større 

verdiskaping. Det kan bygges opp inntektsbringende 
tjenester i områdene rundt nyetablerte 
utkikkspunkt, og det gir også en mulighet for å 
formidle assosierte tjenester og produkter til et 
større publikum. En konsentrasjon av besøkende gir 
grunnlag for et bedre og større tjenestetilbud. 

Ved å kommunisere Norges nasjonalparker som 
en pakke bestående av besøk i nasjonalparklandsby, 
besøkssenter og nasjonalpark vil det gi grunnlag for 
flere overnattinger og mer verdiskaping. 
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6. Målgrupper 
 

Merket skal først og fremst snakke til dem som i 
liten grad bruker og besøker vernede områder, 
besøkssenter, nasjonalparklandsbyer og -
kommuner. 

Denne hovedmålgruppen kan betegnes som 
besøkende og omfatter turister fra inn- og 
utland, lokale barnehager og skoler, tilfeldig 
forbipasserende, og den delen av lokalbefolkningen 
som ikke besøker områdene på eget initiativ. 

Gruppen som er selvbetjente i naturen, som vi 
kaller brukere, omfatter jegere, naturfotografer, 
erfarne fjellfolk, lokale og nasjonale turforeninger, 
for å nevne noen. På bakgrunn av tilbakemeldinger 
fra denne gruppen bør merket i minst mulig grad 
prege opplevelsen av uberørt natur. Merket vil derfor 
ikke være synlig i det man forlater utkikkspunktene 
og beveger seg videre på egenhånd. 

Målgruppen vil imidlertid kunne nyttiggjøre seg 
informasjonen i de ulike utkikkspunktene på lik 
linje med hovedmålgruppen som i tillegg vil kunne 
benytte seg av en bedre tilrettelagt infrastruktur. 
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7. Merkets rolle 
 
 

Merkets rolle er å formidle en nødvendig balanse 
mellom behovet for vern og muligheten for besøk og 
bruk av vernede områder. Det nye logosymbolet kan 
leses som en balanse mellom naturen og 
mennesket. Den menneskeskapte rammen 
forholder seg til en organisk landskapsbue som 
myker opp et ellers stramt formspråk og 
symboliserer samspillet mellom naturen og 
mennesket. 

 
Flere besøkende og større verdiskaping skal ikke 

gå ut over vernet, snarere tvert imot, det 
skal gi bedre vern. For å få det til må man bygge 
assosiasjoner til merket over tid; en oppfordring til 
besøk og samtidig en forventing om at naturen 
brukes på en bærekraftig måte. Som vertskap skal 
man informere målgruppen om hvor man kan gå, hva 
man kan gjøre og hvordan man ivaretar 
naturverdiene. 

 
Internt kommuniserer merket at man skal ta vare 

på naturen og besøkende. 
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8. Aktørenes 
oppgaver 

Det som er felles for samtlige aktører under 
merket er at man skal ta vare på både naturen og 
besøkende. 

I vertskapsrollen ligger en en klar intensjon om 
at besøkende og brukere skal føle seg velkommen 
uansett hvilke forutsetninger man har for å besøke 
eller bruke naturverdiene. Det gjør man ved å  
bruke en gjennomgangstone i tekst og tale som er 
inkluderende, som senker terskelen for besøk, som 
fokuserer på de mulighetene naturverdiene byr på og 
som inviterer besøkende til å ta del i vernet. Bruken 
av bilder som illustrerer det samme forsterker 
budskapet. 

 
Videre skal vertskapsrollen strekke seg over flere 

av kontaktpunktene på kundereisen. Besøkende og 
brukere skal føle seg ivaretatt enten man orienterer 
seg på nettsiden, besøker en nasjonalparklandsby, 
oppsøker et besøkssenter for mer informasjon , 
eller utforsker mulighetene ved et utkikkspunkt. 

 
Dersom man klarer å videreføre vertskapsrollen 

fra en aktør til en annen vil kundeopplevelsen bli 
bedre, og antallet besøk øke for alle aktørene langs 
kundereisen til nasjonalparkene. 

 
Vertskapsrollen overfor besøkende i en 

nasjonalpark er noe som fordeler seg på flere aktører 
under og utenfor merkevaren. I tillegg til en god 
intern samordning må det også initieres samordning 
med øvrige aktører. 

 
 
 

Her er noen momenter som kan bidra til bedre 
vertskap: 

 
• Nasjonalparklandsbyene bør arrangere 

vertskapskurs, eller knytte seg til eksisterende 
vertskapskurs i kommunen/landsbyen med 
deltakere fra tilhørende nasjonalpark, SNO, 
besøkssenter, og andre lokale tjenestetilbydere. 

• Norgesnasjonalparker.no bør tilrettelegge 
for at besøkende på nettsiden kan fullføre 
planleggingen av besøket ved å lenke videre 
til tjenester som kan bistå med generell 
informasjon om transport, overnatting og andre 
tjenester relatert til besøket i nasjonalparken. 

• Det bør utvikles gode eksempler for tone-of- 
voice for tekster og muntlig formidling for alle 
aktørene under merkevaren. 

• Det bør lages et opplegg for hvordan besøkende 
og brukere kan ta del i vernet, og en måte å 
formidle dette på som ivaretar et vertskap med 
omsorg for både natur og besøkende. Ulike 
kampanjer for kildesortering, fjellvettregler, 
trafikksikkerhet og flaskepant kan være kilder til 
inspirasjon. 

• Aktørene under merkevaren bør vise omsorg for 
besøkende ved å spørre og gi råd om bekledning, 
kommunikasjon og sikkerhet. 

• Aktørene bør i den utstrekning det er mulig være 
synlige og gjøre seg tilgjengelige. 
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9. Kommunikasjons- 
kanaler 
9.1 Trykksaker/kart 

 
Etter klare tilbakemeldinger fra brukere blant 

interne og eksterne aktører viderefører vi bruken 
av nasjonalparkbrosjyrer. Vi ønsker imidlertid å 
forsterke kartene i utgivelsen, og bruke tekster og 
bilder som understøtter budskapet i merkevaren. 

Informasjon om tilhørende besøkssenter, 
utkikkspunkt, startpunkt, informasjonspunkt og 
nasjonalparklandsby blir fremtredende, i tillegg til 
informasjon om naturverdiene i parken, aktuelle 
aktiviteter og hvordan man kan ta del i vernet av 
naturverdiene. 

 
9.2 Skilt 

 
Det utarbeides et nytt skiltprogram som skal 

gjøre det lettere å finne frem til nasjonalparkene. I 
tillegg til egen skilting vil oppfølging av vegvesenets 
skilting fra vei, og eksisterende skilting av stinett 
bidra til bedre tilgjengelighet for besøkende. 

Mer detaljert om skilt i skiltprogrammet. 
 

9.3 Nasjonalparklandsby, nasjonalparkkommuner 
og besøkssenter. 

 
Merkestrategien bør følges opp i det 

videre arbeidet med tjenestetilbud og 
informasjonstjenester i nasjonalparklandsbyene og 
kommunene. 

 
Besøkssentrene blir viktige kontaktpunkt for 

besøkende og for samspillet mellom aktørene 
under merket. Merkestrategien bør følges opp i det 
pågående arbeidet med senterstrategier. 

 
 
 

Noen av de eksisterende informasjonssentrene 
og informasjonspunktene tilfredsstiller ikke 
kravene til et besøkssenter. Vår anbefaling er at 
disse legges ned dersom de ikke kan oppgraderes 
til kvalitetskravene for besøkssentre. 

 
9.4 Nettsider 

 
I oppdraget med å utvikle ny merkestrategi for 
Norges nasjonalparker er vi bedt om å gi en 
anbefaling om hvorvidt merkevaren bør 
understøttes av en ny webløsning, og hvilken 
funksjon sidene i så fall bør ha. 

 
I dag ligger nettsidene for Norges nasjonalparker 
på et underområde på Miljødirektoratets nettsider. 
Etter vår oppfatning er løsningen mangelfull, og vi 
anbefaler ny webløsning på bakgrunn av følgende 
argumenter: 
• Merkevaren bør ha sin egen nettløsning som  

kan utvikles spesielt for målgruppen man 
henvender seg til, med et budskap som inviterer 
til besøk og som er tilrettelagt både med 
besøksinformasjon og faktainformasjon som i 
dag. Dagens løsning er ikke godt nok tilrettelagt 
for kommunikasjon rettet mot besøkende og 
brukere. 

• Ny nettløsning vil sette aktørene under 
merkevaren i sammenheng, og presentere dem 
som intuitive steg på kundereisen for besøk i en 
nasjonalpark eller på et besøkssenter. 

• Nye egne nettsider for Norges nasjonalparker, 
og aktørene under merket, vil gi større 
oppmerksomhet og trafikk på sidene enn i dag. 
Det kan i neste omgang omsettes i mer besøk, 
bedre vern og større verdiskaping. 
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En felles nettside for aktørene etablerer en  
helhetlig kundereise for dem som planlegger et 
besøk i en nasjonalpark, et besøkssenter eller en 
nasjonalparklandsby. Bruken av kart gir god oversikt 
over nasjonalparkenes geografiske beliggenhet, 
og ikke minst relasjonen mellom nasjonalpark, 
landsby, besøkssenter, utkikkspunkt og startpunkt. 
Muligheten for å orientere seg i kart på nettsiden  
gir klare referanser til aktiviteter assosiert til ferie 
og friluftsliv, noe som ytterligere understøtter en 
inviterende oppfordring til besøk. Dette beveger 
nettløsningen bort fra å være en digital og statisk 
bildebok om nasjonalparkene i retning av et 
inspirerende og dynamisk verktøy for planlegging av 
besøk og bruk. 

 
Mer detaljert beskrivelse i vedlegget om webstrategi. 

 
9.5 Utkikkspunkt 

 
Etablering av utkikkspunkt i og ved, 

nasjonalparkene er forankret i et behov for 
kanalisering av ferdsel, og en erkjennelse av 
behovet for bedre tilrettelegging for besøkende. 
Utkikkspunktet er siste ledd/kontaktpunkt i en rekke 
av tilrettelagte steg på kundereisen for besøk i en 
nasjonalpark, og skal tjene flere formål: 
• et tydelig utkikkspunkt å sende besøkende til 
• et utgangspunkt for besøkende til å fortsette 

utforskingen av nasjonalparken på egenhånd og 
uten tilrettelegging 

• et sted å søke informasjon om nasjonalparken 
• en universelt utformet gangsti for besøkende 

med bevegelsesutfordringer 
• et sted å oppleve nasjonalparken fra 
• et utvalgt område som tåler økt besøk 
• et kommunikasjonspunkt for å 

formidle verneverdiene og for å 
formidle hvordan besøkende kan ta 
del i vernet. 

I tillegg til utkikkspunktene vil eksisterende og 
eventuelt nye startpunkt oppgraderes ihht. 
skiltprogrammet. Et startpunkt er et sted hvor man 
kan starte utforskingen av en nasjonalpark, og 
kravet til infrastruktur er lavere enn for et 
utkikkspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5.1 Krav til utforming av utkikkspunkt i et 
merkeperspektiv 

Hvordan besøkende oppfatter merkevaren 
påvirkes av flere faktorer. Like viktig som den 
visuelle identiteten er kvaliteten på 
kommunikasjonsflaten.  

Når Norges nasjonalparker setter sitt preg 
på et utkikkspunkt må det være samsvar 
mellom kvalitetene i merkevaren og den 
infrastrukturen som utkikkspunktet 
representerer. Det vil være ødeleggende for 
merkevaren dersom utkikkspunktet oppfattes 
som dårligere enn det merket kommuniserer 
til besøkende og brukere. 

Utkikkspunktene i nasjonalparkene må ha tydelige 
og gjenkjennelige særtrekk fra merkevaren. Det kan 
være i utforming av infrastruktur som parkering, 
toaletter, skilt/pyloner, universelt utformede 
gangstier, kunstnerisk utformede artefakter og/eller 
landskapsutforming. 

 
For at et utkikkspunkt skal oppfylle kvalitets- 

kravene må det være adkomstmulighet 
og parkering for bil og buss, synlighet fra 
hovedferdselsåre, tilgang til toaletter med daglig 
renhold og gode sanitære forhold. Besøksstrategien 
for området blir førende for hvilken kapasitet 
utkikkspunktet bør ha. 

 
Utkikkspunktet bør ha selvstendige kvaliteter 

som gjør det til et reisemål i seg selv (ref. nasjonale 
turistveier). Les mer under punktet 7.5.3 Kunstverk/ 
artefakt. 

 
Utkikkspunktene skal gjøre nasjonalparkene 

tilgjengelige for bevegelseshemmede gjennom 
universelt utformede gangstier fra utkikkspunkt og 
ut mot nasjonalparken. 

 
Mer detaljert beskrivelse av utkikkspunkt i vedlegget 
om utkikkspunkt. 

 
9.6 Informasjonspunkt og startpunkt 

 
Det eksisterer allerede en del utendørs 

informasjonspunkt og startpunkt, og innendørs 
informasjonspunkt i og ved nasjonalparkene. Dette 
er ubemannede informasjonspunkt/startpunkt som 
i dag består av utendørs informasjonsplakater som 
er festet/satt opp på et utall forskjellige måter, og 
innendørs løsninger som heller ikke følger noen mal 
eller kvalitetskriterier. 
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Disse bør oppgraderes etter gjeldende 
kvalitetskriterier (punkt 10.5, side 18) for innendørs 
og utendørs informasjonspunkt/startpunkt. 

Kvalitetskriteriene er de samme for begge 
funksjonene, men startpunktene skiller seg fra et 
informasjonspunkt ved at de også er et egnet sted å 
gå inn i nasjonalparken fra. 

På steder der informasjonspunktet eller 
startpunktet deler plass med andre aktører, må  
man sørge for at det ikke henges opp informasjon 
fra aktører som ikke hører inn under merkevaren på 
samme sokkel eller bakplate som informasjonen fra 
merkevaren er plassert på. 
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10. Kvalitetskrav for 
merket 

 
Status som vernet område er et 

forvaltningsvedtak etter spesifikke kriterier. Merket 
har tilsvarende kriterier som må oppfylles før man 
kan representere merkevaren. 

Forventningen som skapes til et merke må 
oppfylles på de ulike kontaktpunktene der man har 
med brukere og besøkende å gjøre. Det betyr at 
ansatte, nettsider, informasjonstavler, infrastruktur, 
bygninger, tjenester, skilting, brosjyrer, utstilling 
og anbefalte opplevelser alle er med å understøtte 
de kvalitetene man har bestemt at merket skal 
representere. 

En sterk merkevare er resultatet av en lang rekke 
konsistente opplevelser over tid, på tvers av kanaler, 
tema og infrastruktur. Det må være sammenheng 
mellom forventingene til merkevaren og opplevelsen 
av merkevaren. Det gjelder for alle aktørene som 
representerer merkevaren uansett størrelse, 
budsjetter og oppgave. 

Man må derfor oppfylle kvalitetskriteriene før 
man implementerer merket i en nasjonalpark, 
nasjonalparklandsby/kommune, besøkssenter eller 
utkikkspunkt. 

Det er store forskjeller på den opplevde kvaliteten 
av nasjonalparker, informasjonssentre, landsbyer og 
kommuner i dag. En fullstendig utrulling av merket 
uten gjennomgang av hvilke aktører som oppfyller 
kvalitetskriteriene vil undergrave et samlet og 
konsistent merke. Det er vår klare anbefaling at 
merket rulles ut gjennom en prioritert rekkefølge for 
dem som oppfyller kvalitetskriteriene, og med 
høyest prioritet for dem som har kommet lengst. 
Aktører som ikke oppfyller kriteriene prioriteres for 
implementering under merket på det tidspunktet 
kvalitetskriteriene er oppfylt. 

Aktører som ikke oppfyller kvalitetskriteriene skal 
ikke benytte merket. 

 
Følgende kriterier må oppfylles for at aktøren skal 

kunne benytte merket: 
 

10.1 Kvalitetskriterier for nasjonalparklandsby 
 

• Landsbyen oppfyller kriteriene for en 
nasjonalparklandsby. 

• Det er etablert tydelige utkikkspunkt 
eller startpunkt for nasjonalparken(e). 

• Det skal være tydelig for besøkende at man 
befinner seg i en nasjonalparklandsby. (Skilt 
på innfartsveier, besøkssenter, sentrumsnære 
stier er merket, og kommersielle aktører 
benytter nasjonalpark i sin kommunikasjon 
der det er avtalt). 

• Stedsnære “nasjonalparkopplevelser” er 
etablert og godt skiltet. 
(Nasjonalparkstier, utstillinger, 
aktivitetsparker osv.). 

• Innendørs informasjonspunkt eller 
besøkssenter er etablert. 

• Vertskapskurs for servicenæringen er etablert. 
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10.2 Kvalitetskriterier for nasjonalparkkommune 
 

• Alle kommuner som oppfyller kriteriene for en 
nasjonalparkkommune kan benytte merket 

• Det er etablert innendørs eller utendørs 
informasjonspunkt etter gjeldende 
kvalitetskriterier. 

 
Vi anbefaler at nasjonalparkkommuner som har 

utviklet tjenestetilbudet så langt at de oppfyller 
kvalitetskravene for nasjonalparklandsbyer bør 
kunne søke om å bli nasjonalparklandsby på det 
grunnlaget. 

 
10.3 Kvalitetskriterier for besøkssenter 

 
• Senteret tilpasser seg foreslått endring 

av merkenavn, skiltplan og oppfyller 
minimumskriteriene for autoriserte 
besøkssenter slik det er beskrevet i 
felles strategi og handlingsplan for 
nasjonalparksentre, naturinformasjonssentre, 
verdensarvsentre og naturveiledning. 

 
 

10.4 Kvalitetskriterier for utkikkspunkt 
 

• Det skal foreligge besøksstrategi for 
tilhørende nasjonalpark. 

• Systematisk måling av besøksutvikling er på 
plass. 

• Oppfyller kravene beskrevet i punkt 9.5 om 
utkikkspunkt. 

 
10.5 Kvalitetskriterier for utendørs 
informasjonspunkt og startpunkt 

 
Ideelt sett bør alle informasjonspunkt og startpunkt 
være utformet likt. Det betyr at stativ, oppheng og 
informasjonsplakat ser like ut. I tilfeller der dette 
ikke lar seg gjøre bør det gjøres en individuell 
vurdering av kvalitet og uttrykk på eksisterende 
plassering og stativ slik at den valgte løsningen kan 
representere merkevaren, med dens krav til kvalitet. 
Informasjonsplakaten skal uansett byttes ut. 

10.6 Kvalitetskriterier for innendørs 
informasjonspunkt 

 
Dagens ubemannede innendørs informasjonspunkt 
bør oppgraderes etter nytt skiltprogram. Det 
oppgraderte informasjonspunktet kan også 
utplasseres i besøkssenter ved behov. 

 
Den nye løsningen er basert på en selvbetjent 
informasjonskiosk der innholdet kan administreres 
både sentralt og lokalt. Informasjonskiosken er en 
navigerbar touch-screen som viser bilder, video og 
annen informasjon (automatisk feed). 

 
• Eksisterende innendørs informasjonspunkt 

oppgraderes ifølge skiltprogram. 
(informasjonskiosk og fot/stativ). 

• Informasjonspunktet skal stå for seg selv, 
og det skal ikke være andre avsendere enn 
merkevaren på informasjonspunktet. 

 
• Eksisterende utendørs informasjonspunkt/ 

startpunkt oppgraderes ifølge skiltprogram 
(informasjonsplakat og fot/stativ). 

• Informasjonspunktet/startpunktet skal stå  
for seg selv, og det skal ikke være andre  
avsendere enn merkevaren på  
informasjonspunktet. 
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11. Merkearkitektur
Forslaget til merkearkitektur innebærer bruk av 

et felles merke i kombinasjon med aktørenes egne 
merkenavn. På den måten utnytter vi kjennskapen 
aktørene har opparbeidet i merkenavnet, og 
understreker samtidig den direkte eller indirekte 
relasjonen mellom aktørene. 

Aktørene blir med det, i tillegg til sin selvstendige 
posisjon, også representanter for en samlet 
kundereise mot nasjonalparkene med kvalitet i 
formidling og infrastruktur. 

Det felles merket skal være enkelt og fleksibelt i 
bruk for aktørene under merket. 

Den overbyggende benevnelsen “Norges 
nasjonalparker” benyttes i tilfeller der det er behov 
for at aktørene omtales med en samlet betegnelse, 
og vil ikke brukes i kombinasjon med merket for 
enkeltaktørene. 

Løsninger for hvordan vi kombinerer logosymbol, 
merkenavn, stedsnavn og eventuelle egennavn løses 
i implementeringsplan og skiltprogram. 

Norges 
nasjonalparker 

Nasjonalparker Nasjonalparklandsby/ 
Nasjonalparkkommune 

Besøkssenter Utkikkspunkt/
Startpunkt 

Naturreservat 

Landskapsvernområde 

Biotopvernområder 

Marint verneområde 

Nasjonalpark- og verneområdestyrer 

Figur 1. Prinsippskisse for felles merkevare 
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Felles benevnelse 
 

I noen tilfeller har man behov for å omtale 
aktørene med en felles benevnelse. Vår anbefaling 
er at Norges nasjonalparker benyttes på nettsiden 
for merket, og i de tilfeller der man omtaler 
aktørene under en felles benevnelse. 

 
• Ved å bruke Norges nasjonalparker utnyttes 

kraften i det sterkeste merkenavnet i familien. 
Nasjonalpark er etablert som merkenavn, og gir 
mening både nasjonalt og internasjonalt. 

• Besøkssenter med andre tema enn nasjonalpark 
vil profittere på å legge seg inn på kundereisen 
for nasjonalparkene. Da vil man både rekruttere 
besøkende i kraft av eget tema og samtidig den 
oppmerksomhet og trafikk som merkenavnet 
nasjonalpark gir. 

• Norges nasjonalparker er den benevnelse som 
mest sannsynlig vil bli brukt i medienes omtale 
av merkevaren. “Nasjonalparkene har fått ny 
logo.” 

• Norges nasjonalparker en den benevnelsen som 
omfatter flest aktører under merket. 

 
Endringer på benevnelser 

 
Vi foreslår at nasjonalparken(e) som 

nasjonalparklandsbyene representerer blir integrert 
i merkenavnet for nasjonalparklandsbyene. 
Begrunnelsen for dette er å gjøre det lettere for 
besøkende å forstå hvilken landsbyer som betjener 
hvilke nasjonalparker. Det er viktig for å gjøre 
kundereisen for brukere og besøkende så sømløs 
som mulig. 

 
Vi foreslår at alle sentrene skifter navn til 

besøkssenter i kombinasjon med merkenavn og/ 
eller tema. Et besøkssenter vil trekke til seg flere 
besøkende enn et informasjonssenter, men setter 
samtidig større krav til kvaliteten på formidling og 
opplevelser på besøkssenteret. Et besøkssenter blir 
en mer intuitiv benevnelse for steget på kundereisen 
mot en nasjonalpark. 

 
For besøkssenter som tjener flere 

formål enn det oppdraget man utfører for 
Miljødirektoratet, eller som har egennavn eller 
merker som skal leve parallelt med merket for 
besøkssentrene, må man finne praktiske løsninger 
for skilting og informasjon som hensyntar 

alle merkene, og som ikke skaper forvirring om 
avsender. 

 
Vi vil gi en ytterligere konkretisering av dette 

i implementeringsplan og løsninger for dette i 
skiltprogrammet. 

 
Nytt navn 

 
Etableringen av utkikkspunkt er viktig for å 

understøtte intensjonen i merkevaren om en lavere 
terskel for besøk, en tydeligere invitasjon til besøk, 
og et definert sted å oppleve nasjonalparken fra. 

Vårt forslag er at disse stedene får benevnelsen 
utkikkspunkt, i kombinasjon med navnet på 
nasjonalparken og merkenavnet nasjonalpark. 

 
I tillegg til utkikkspunktene foreslår vi at etablerte 

innfallsporter merkes startpunkt. 
 

Benevnelser på engelsk 
 

Som engelske benevnelser foreslår vi: 
 

Nasjonalpark/National Park 
Nasjonalparklandsby/National Park Village 
Besøkssenter/Visitor Center 
Utkikkspunkt/Viewpoint 
Startpunkt/Gateway 
Informasjonspunkt/Information point 
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12. Kommersiell bruk 
av merket 

Kommersiell bruk av merket vil både kunne 
bidra til økt verdiskaping for eksterne aktører som 
får tillatelse til å bruke merket i markedsføringen 
av sine produkter og tjenester, og ikke minst til at 
kjennskapen til merket og kvalitetene i merket øker. 

 
Dersom vi ser på hvordan andre nasjonalparker 

gjør dette finnes det flere modeller. Vi vil gjerne 
trekke frem hvordan Yorkshiredale National Parks 
har løst dette. 

 
Yorkshiredale National Parks har valgt en 

modell der de har utviklet et sett med logoer for 
kommersiell bruk. Det er ikke et kvalitetsmerke 
og heller ingen endorser (støttet av), men snarere 
et merke som viser produktet, tjenesten eller 
aktivitetens tilhørighet til området nasjonalparken 
ligger i. 

Ingen har enerett på bruken av merkene, og det 
koster heller ingenting å bruke merkene bortsett 
fra et lite gebyr for lisensieringen. Kommersielle 
aktører må søke om å få bruke merket, og gjennom 
tildelingsprosessen må de akseptere reglene for 
bruk. Kommersielle aktører velger den eller de 
logoene som best beskriver deres tilknytning til 
nasjonalparken, og de kan velge mellom: 

 
• In the Yorkshire Dales National Park 
• Made in the Yorkshire Dales National Park 
• Happening in the Yorkshire Dales National 

Park 
• Based in the Yorkshire Dales National Park 
• Exploring the Yorkshire Dales National Park 

For å unngå potensiell usikkerhet om avsender 

 
 
 

er det kun tillatt å bruke merket fra Yorkshire Dales 
National Park sammen med eget varemerke. 

 
Ved en slik tilnærming til kommersiell bruk av 

merket for Norges nasjonalparker vil eksponeringen 
bli betydelig, man bidrar til potensiell økt 
verdiskaping for bedrifter som ønsker å bruke 
merkevaren for å fremme egen virksomhet, og 
man får et opplegg for kommersiell bruk det er 
overkommelig å administrere. 

 
Vi anbefaler at denne muligheten utredes 

juridisk, og at det samtidig lages et regelverk med 
tildelingskriterier for kommersiell bruk. I tillegg 
må man se på hvem som skal gi slik tillatelse, og 
hvem som skal følge opp etterlevelsen av regler og 
tildelingskriterier. 
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Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato:
2006/4012 ARE -NP-ICO
Arkivkode:

04.03.2008

418.2

Tildeling av status som nasjonalparkkommune og
nasjonalparklandsby

Viser til brev av 09.07.2007 der Direktoratet for naturforvaltning (DN) inviterte kommuner med
nasjonalparkareal til å søke om status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Bakgrunnen for
invitasjonen er de siste årenes fokus på hvordan nasjonalparker og verneområder for øvrig, kan bidra til å styrke
verdiskapningen i berørte kommuner og bygder. Det er særlig nasjonalparkenes verdi som kvalitetsstempel på
villmarksnatur og stillhet og ro som trekkes fram i denne sammenhengen.

Det har kommet ønsker fra flere kommuner om å kunne titulere seg og skilte innfartsårer for
"nasjonalparkkommune". DN har også mottatt ønsker om å bruke begrepet "nasjonalpark" i en videre betydning
enn det som strengt tatt gjelder selve det vernede arealet, m.a.o. hvorvidt begrepet "nasjonalpark" kan knyttes til
også mer bebygde områder og etablerte sentra, og brukes i markedsføringen av området. På bakgrunn av
kommunenes ønsker er det iverksatt et prosjekt som nå har resultert i statusbegrepene nasjonalparkkommune og
nasjonalparklandsby.

Prosjektet har vært organisert med en referansegruppe m/sekretariat. Gruppa består av: Riksantikvaren, Oppland
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Lom kommune, regionrådet/"nasjonalparkriket" og Namsskogan
kommune. DN har ledet arbeidet og stilt med sekretariat.

Av de 85 inviterte kommunene er det til sammen 49 kommuner som har søkt om tildeling av status . Av disse er
det 24 kommuner som til nå har fått status som nasjonalparkkommune og 5 steder har fått status som
nasj onalparklandsby.

Kommunene som har fått status som nasjonalparkkommuner er Dovre, Engerdal , Folldal , Gausdal, Hol,
Lesja, Lierne , Lom, Luster , Midtre Gauldal , Målselv, Nordreisa , Odda, Oppdal , Rana , Røyrvik, Saltdal,
Skjåk, Snåsa , Stryn , Sunndal , Tinn, Vardø og Vinje.

Stedene som har fått tildelt status som nasjonalparklandsby er Fossbergom i Lom kommune , Geilo i Hol
kommune, Jondal i Jondal kommune , Storslett i Nordreisa kommune og Vingelen i Tolga kommune.

Besøksadresse : Telefon : Videokonf: Internett : Saksbehandler:
Tungasletta 2 73 58 05 00 73 90 51 40 www.dirnat.no Ine Cecilie Mork Olsen

Postadresse : Telefaks : E-post: Telefon:

N-7485 Trondheim 73 58 05 01 Postmottak@dirnat.no 73 58 06 34
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Tildeling av status
Referansegruppen har i samspill med de berørte kommunene, fylkesmenn og fylkeskommuner, utarbeidet et
kriteriesett for tildeling av status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Utgangspunktet for
kriteriesettingen er at både status som nasjonalparkkommune og - landsby skal innebære enn eksklusivitet for de
kommunene og stedene det gjelder, og at den etter hvert vil gi ønsket effekt i samsvar med målsettingen for
prosjektet. Følgende kriterier er utarbeidet for de to begrepene:

Kommuner som mottar status som nasjonalparkkommune er valgt ut etter følgende kriterier;
• minimum 30 % eller 300 km' areal vernet som nasjonalpark eller en hel nasjonalpark innenfor

kommunegrensen, eller
• kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid ang.

nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at
kommunen har et autorisert nasjonalparksenter evt. et informasjonssenter med samarbeidsavtale med et
nasj onalparksenter.

Steder som mottar status som nasjonalparklandsby er valgt ut etter følgende kriterier;
• stedet skal fungere som servicesenter i forhold til nasjonalparken
• her finnes bl.a. muligheter for å få informasjon, overnattingsmuligheter, muligheter for å kjøpe mat.

Stedet skal heller ikke ha andre tilsvarende sentre mellom landsbyen og nasjonalparken, men det kan
likevel være flere slike steder knyttet til en nasjonalpark

• det skal eksistere en stedsutviklingsplan for stedet som tar høyde for nærhet til nasjonalparken og
profilering av denne. Stedsutviklingsplan skal inneholde temaene næringsutvikling, kultur, miljø,
arealbruk og samferdsel. Planen skal vurdere planlegging og utvikling av møteplasser, estetikk,
opprustning av senter, tjenestetilbud, transport og næringsutvikling i sammenheng, jf også St. meld. nr.
21 2005-06, om distrikts og regionalpolitikken

• stedet skal ha en naturlig atkomst/innfallsport til nasjonalparken
• stedet skal inneha kompetanse til å formidle informasjon om nasjonalparken og være aktiv i

markedsføring av nasjonalparken (nasjonalparksenter, turistinformasjon)
• stedet skal være en aktiv produktutvikler - produkter rettet mot verneområdet (guiding, tilrettelegging

m.m)

• stedet skal være en kulturbærer - bevisst på lokale tradisjoner, lokal mat
• landsbyen bør være et sted der tilreisende føler at de kommer til et livskraftig samfunn og som har en

naturlig kontakt og beliggenhet til nasjonalparken

Når det gjelder tildeling av status som nasjonalparkkommune ble 22 av de 27 kommunene regnet som "direkte"
kvalifisert gjennom arealkravet, mens 5 av kommunene ble vurdert etter de øvrige kriteriene.

Når det gjelder tildeling av status som nasjonalparklandsby ble de 22 søkerne vurdert ut i fra de listede
kriteriene, og i hvor stor grad de aktuelle landsbyene klarte å oppfylle de gitte kravene. Fordi det i denne
innledende fasen dreier seg om en utvelgelse av piloter, ble det i tillegg lagt vekt på å holde en viss geografisk
spredning og at landsbyene burde representere ulike "stedstyper".

Veien videre
Tildelingen av status som nasjonalparkkommune gjelder i inntil 10 år og det må da søkes på nytt om status
ønskes opprettholdt. Status for landsbypilotene vil bli vurdert i en evaluering som forventes gjennomført i løpet
av 2 - 3 år. De krav som stilles i forbindelse med tildeling av status som nasjonalparkkommune og landsby
presenteres gjennom utvelgelseskriteriene. For nasjonalparkkommunene er det konkrete kriterier som skal
oppfylles for å få denne statusen. Når det gjelder nasjonalparklandsbyene er kravene noe mer omfattende og
mindre konkrete, og søknadene er derfor vurdert på en annen måte enn i forbindelse med
nasjonalparkkommuner. Få av de omsøkte landsbyene kan sies å oppfylle kriteriene fullt ut, men de fleste kan
vise til planlagte og iverksatte tiltak som vil resultere i at kravene vil bli oppfylt innenfor en akseptabel
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tidsramme. Når det gjelder de utvalgte pilotene så har disse kommet langt i å oppfylle kravene til en
nasjonalparklandsby, men det forventes at det arbeides målrettet med tema som ligger inn under kriteriene og at
eventuelle mangler utbedres innen rimelig tid.

Som påpekt tidligere er det lagt vekt på at de aktuelle pilotene bør ha en viss geografisk spredning. Det er også
lagt vekt på at landsbyene med fordel kan representere ulike stedstyper da begrepet "landsby" i norsk
sammenheng ikke gir noen klare assosiasjoner eller føringer for en stedlig struktur og kontekst. De aktuelle
pilotene har med dette en unik sjanse til selv å utforme og definere sin profil som nasjonalparklandsby.
Landsbyen bør kunne vise til en helhetstenkning hvor nasjonalparken og stedets funksjon i forhold til denne står
sentralt. Det stilles i denne sammenhengen forventninger til at landsbyene legger betydelig vekt på stedsutvikling
med tanke på bl.a. estetikk, tilrettelegging, tilgjengelighet, informasjon m.m.

Det vil som nevnt bli gjennomført en evaluering av prosjektet i løpet av 2 - 3 år, og i den forbindelse er det
ønskelig at det i nasjonalparkkommunene utarbeides en kort rapport om hvordan denne statusen har fungert for
kommunen. Når det gjelder nasjonalparklandsbyene er det ønskelig med en noe tettere oppfølging av pilotene
med jevnlig kontakt og rapportering.

Nasjonalparkkommunene og - landsbyene vil få oversendt en varemerkebeskyttet logo som bevis på sin status.
Denne kan benyttes i markedsføringen av områdene, for eksempel på brevark, nettsider, skilt m.m., innenfor de
rammene og retningslinjene som en status som nasjonalparkkommune eller - landsby gir. Direktoratet for
naturforvaltning vil også kunne være behjelpelig med utforming av layout av profileringsartikler, for eksempel
skilt og bannere, hvor logoene inngår. DN vil også kunne bidra med rådgivning om hvordan status kan brukes i
plansammenheng, enten det dreier seg om kommune(del)plan eller stedsutviklingsplan. Det vil også være en
mulighet for at DN kan stille med informasjons- og tilretteleggingsmidler innenfor de til enhver tid gjeldende
budsjettrammer.

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjent, uten underskrift

Janne Sollie Olav Nord-Varhaug
Direktør Seksjonssjef
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FORENINGENS VEDTEKTER 

Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017:  

*** 

VEDTEKTER 

for 

 NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER  

 

1. Foreningen 

Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar 

for gjeld. 

2. Formål 

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag 

i merkevaren Norges nasjonalparker. 

Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskapning.  

Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som aktører 

under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og muligheter 

blir oppfylt. 

Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene. 

3. Foreningens forretningskommune og sekretariat 

Foreningens forretningskommune, og dermed sted for sekretariatet, fastsettes av styret. I sin  

vurdering av plassering skal styret legge vekt på bl.a. relevant kompetansemiljø.  

Årsmøter og styremøter kan avholdes i den kommune styret finner mest formålstjenlig. 

 

4. Medlemmer 
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Som medlemmer i Foreningen kan være:  

a) kommuner som av Staten har fått tildelt statusen «Nasjonalparkkommune» (heretter NPK); og 
 

b) kommuner som av Staten har fått tildelt statusen «Nasjonalparklandsby» (heretter NPL) for et 
sted. 

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til Foreningen. Styret avgjør spørsmålet om opptak av nye 

medlemmer og foreløpige økonomiske betingelser for disse. Søkeren skal få melding om utfallet 

av søknaden så snart som mulig, men manglende tilbakemelding medfører ikke automatisk 

godkjenning.  

Ved opptak av nytt medlem må det betales et kapitalinnskudd som tilsvarer det innskudd 

eksisterende medlemmer har innbetalt.  

5. Utmelding fra Foreningen 

Medlemmer kan melde seg ut av Foreningen. Utmelding må skje skriftlig til Foreningen, og 

meldingen med vedlegg må være kommet fram innen 1.1 med virkning fra 1.1 ett år etter. Vedlagt 

utmeldingen skal følge protokoll fra kommunestyremøte hvor utmelding er vedtatt.  

Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som melder 

seg ut har ikke krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter eller på del av 

formuen til Foreningen.  

6. Utestenging av medlemmer 

Et medlem kan utestenges dersom  

a) medlemmet ikke lenger oppfyller vedtektenes pkt. 4 a) eller b);  

b) medlemmet vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Foreningen som fastsatt i  

vedtektene, jfr. bl.a. pkt. 7 (om kontingent) og 8 (om medlemmenes plikter); eller  

c) når andre tungtveiende grunner tilsier det.  

Vedtak om utestenging fattes av styret. Medlem som er utestengt kan kreve at styret legger 

vedtaket fram for årsmøtet. Kravet må være satt fram innen en måned etter at medlemmet mottok 

skriftlig melding om utestengingen og om fristen for å kreve vedtaket lagt fram for årsmøtet. Kravet 

har oppsettende virkning.  

Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som 

utestenges har ikke krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter eller på del 

av formuen til Foreningen.  
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7. Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 

Kontingenten skal bestå av et grunnbeløp som alle medlemskommunene skal betale.   

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, 

og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen 

før skyldig kontingent er betalt.  

8. Medlemmenes plikter 

Hvert medlem skal:  

a) betale kontingent; 

b) ha ressurs og bære kostnadene med ansvar for å oppfylle kommunens oppgaver som følge 

av statusen NPK og  NPL; 

c) lojalt og aktivt støtte opp om Foreningens virksomhet; 

d) følge opp gjeldende planer, vedtak og henvendelser fra Foreningen; 

e) implementere Foreningens visjon og strategi i sin virksomhet; 

f) aktivt markedsføre seg som NPK og NPL i tråd med merkevaren Norges nasjonalparker; og  

g) delta på møter og samlinger organisert av Foreningen. 

9. Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.  

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni.  

Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som 

skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en måned før årsmøtet. Fullstendig 

saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet. 

Årsmøtet er åpent for alle. Årsmøtet kan stenge dørene om det foreligger lovmessig grunn, jfr. 

vedtektenes pkt. 15. Utover medlemmenes representanter har bare representanter fra Klima- og 

miljødepartementet, Miljødirektoratet, nasjonalparksentrene og administrative kontaktpersoner fra 

kommunene talerett.  
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Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer 

enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt til annet medlem. Ved likt antall 

stemmer avgjør møteleders stemme. 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest to 

uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når halvparten av foreningens  

medlemmer krever det. 

10. Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet åpnes av styrets leder som får opptatt fortegnelse over fremmøtte. Årsmøtet skal  

behandle følgende saker: 

a) Godkjenning av fremmøtte og fullmakter 

b) Valg av møteleder 

c) Valg av en person til å undertegne protokoll sammen med møteleder 

d) Godkjennelse av årsberetning og revidert regnskap 

e) Behandle styrets strategier og handlingsplaner 

f) Behandle innkomne forslag til saker 

g) Fastsette kontingent 

h) Vedta budsjett 

i) Valg av styre, styreleder, vararepresentanter, valgnemnd og leder for valgnemnd 

j) Valg av revisor 

11. Møte og stemmegivning på årsmøtet 

Hvert medlem har møte-, tale- og stemmerett. Hvert medlem har én stemme. Hvert medlem utpeker 

to representanter med møte- og talerett til årsmøtet, den ene representanten skal være ordføreren 

og den andre skal være valgt blant representanter for næringslivet i kommunen. Ordføreren eller 

dennes stedfortreder avgir stemme på vegne av medlemmet. Dersom medlemmet bare møter med 

én representant, har denne stemmeretten. 

Med mindre annet fremgår av vedtektene skal et vedtak for å være gyldig være truffet med  

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
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Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres 

opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde 

det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.  

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall 

kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte  

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn  

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 

enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og 

etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg  

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

12. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de  

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst en måneds varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i  

innkallingen. 

13. Styret 

Foreningen ledes og forvaltes av et styre. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styrets størrelse og tjenestetid avgjøres til enhver tid av velgende årsmøte. Tjenestetiden for hvert 

styremedlem er normalt to år, men det kan tas gjenvalg. Minst 1/3 av styret skal være fra kommuner 

med NPL.  

Styret skal bl.a.: 

a) Iverksette årsmøtets bestemmelser.  

b) Utføre de oppgaver vedtektene pålegger 

c) Fastsette antall avdrag på kontingenten og dens forfallstidspunkt.  

436



Vedtekter – Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer side 6 av 7 

d) Få utarbeidet strategi- og handlingsplaner som skal forelegges årsmøtet til godkjenning. 

e) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 

for disse. 

f) Administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningens økonomi i henhold til de til enhver 

tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

g) Utarbeide utkast til budsjett. 

h) Representere Foreningen utad. 

i) Føre regnskap i form av et hovedregnskap, men med prosjektregnskaper der dette er 
naturlig. 

 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller en tredjedel av styremedlemmene forlanger 

det. 

Styremøtet ledes av styrets leder. Ved fravær utpeker leder sin stedfortreder. Styret er vedtaksført 

når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme.  

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

14. Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

15. Forholdet til kommuneloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven 

Ved valg og tilsettinger, herunder inhabilitet, gjelder kommunelovens bestemmelser analogisk så 

langt de passer.  

Foreningens virksomhet skal være underlagt reglene i lov om offentlighet i forvaltningen  

(offentlighetsloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

16. Diverse 

Foreningen kan kommunisere elektronisk til medlemmene og alle medlemmene kan kommunisere 

tilsvarende med Foreningen.  

Foreningen kommuniserer med postmottak hos medlemmet, om ikke medlemmet har utpekt minst 

én representant som er bemyndiget til å motta elektronisk kommunikasjon fra Foreningen.  
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17. Oppløsning 

Oppløsning av Foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  

Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle en forening, stiftelse eller ideell organisasjon som  

arbeider for fremme av nasjonalparkene i Norge.  

Sammenslutning med andre foreninger, eller deling av Foreningen anses ikke som oppløsning. 

Vedtak om sammenslutning eller deling, og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette  

treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. pkt. 14. 

*** 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/639-1 

Arkiv:                412  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 04.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 08.06.2018 
36/18 Nordreisa formannskap 14.06.2018 
51/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Prosjektlederstilling -investeringsprosjekter 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen fra miljø,- plan og utvikling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune oppretter en fast prosjektlederstilling som skal jobbe med bygg- og 
annleggsprosjekter. Kostnaden dekkes over investeringsbudsjettet som en andel av vedtatte 
investeringsutgifter. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune oppretter en fast prosjektlederstilling som skal jobbe med bygg- og 
annleggsprosjekter. Kostnaden dekkes over investeringsbudsjettet som en andel av vedtatte 
investeringsutgifter. 
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Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune oppretter en fast prosjektlederstilling som skal jobbe med bygg- og 
annleggsprosjekter. Kostnaden dekkes over investeringsbudsjettet som en andel av vedtatte 
investeringsutgifter. 
 
 

Saksopplysninger 
Teknisk avdeling, senere Sektor for drift og utvikling har/har hatt ansvar for mange 
utbyggingsprosjekter innen bygg og anlegg. Dette har opp gjennom tiden vært organisert med 
ekstern byggeledelse (Halti første byggetrinn og Storslett skole) eller at ansatte ved teknisk 
avdeling har hatt permisjon fra sin stilling for å jobbe med investeringsprosjekter; eksempelvis 
ved utbyggingen av Sonjatun omsorgsenter, Sonjatun bo- og kultur og ombygging av Sonjatun 
helsesenter.  
 
Da Halti byggetrinn to ble startet opp i 2012 ble det ansatt prosjektleder som fulgte prosjektet. I 
tillegg ble det tilsatt en byggeleder (byggherres bygg representant jf Byggherreforskriften) i 
prosjektstilling. Stillingen som prosjektleder ble gjort fast, mens stillingen som byggeleder har 
vært midlertidig. 
 
I ettertid er det gjennomført flere byggeprosjekter, som for eksempel Guleng III, som ble 
ferdigstilt i 2016. Videre ble det i 2016 jobbet med klargjøring og plassering av tunellmasser, 
grunnarbeid til ny vei og parkering til Moan skole, uteområde Storslett skole og flere mindre 
driftsprosjekter i samarbeid med bygg- og anleggsdrift. 
 
I 2017 startet arbeidet med gjenoppbygging av Leonard Isaksens vei 10 og ombygging av 
Oksfjord oppvekstsenter ble gjennomført. Uteområde Storslett skole ble ferdigstilt, 
skisseprosjekt ny gravlund, ombygging for å forebygge overgrep, ombygging Storslett skole, 
ombygging NAV kontorer, flytting av transformator, asfaltering av veier, samt utredninger i 
forbindelse med ønskede ombygginger. 
 
For 2018 er flere prosjekter i gang; sluttføring av Leonard Isaksens vei 10, ombygging av gamle 
kinosalen til ungdomsklubb, renovering av gamle Solvoll skole, ombygging av Samfunnshuset, 
skisseprosjekt renovering av svømmehallen, skisseprosjekt ny barnehage på Høgegga, 
renovering vannledninger i Sørkjosen, utskifting av veilys langs kommunale veier mm. 
 
Pr i dag er den ene prosjektstillingen fast, mens den andre er midlertidig. Den midlertidige 
stillingen innehas av ansatt som har permisjon fra stillingen som byggesaksbehandler. Det er 
tilsatt byggesaksbehandler i vikariat fra september 2016. Etter arbeidsmiljølovens § 14.9 skal 
Arbeidstaker ha krav på fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt på generelt grunnlag 
og ved vikariater.    
 
På denne bakgrunn må det nå ta stilling til den midlertidige prosjektlederstillingen.  
Opplistingen av pågående prosjekter over har en mengde som fyller begge stillingene.  I 
virksomhetsplanen for drift og utvikling er investeringsprosjektene fordelt utover året for å 
kunne klare å gjennomføre dem. 
 
Ser en framover de neste årene, er det mange større og mindre prosjekter som kommer; 
Utbygging av Høgegga barnehage, renovering av svømmehallen, utbygging av ny gravlund, 
utbygging innen skolene i sentrum, renovering av Rotsundelv skole, renovering av eldre 
barnehager, sluttføring renovering av vannledninger i Sørkjosen i hht hovedplan vann mm. 
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Vurdering 
Gjennomføring av utbyggingsprosjekter kan grovt gjøres på to måter, enten ved bruk av interne 
ressurser eller ved kjøp av ingeniørtjenester. Alle byggeprosjekter har en kostnad til 
prosjektledelse, som brukes til oppfølging av entreprenører og byggeledelse. I forhold til 
erfaringene vi har de siste 20 årene, er bruk av interne ressurser rimeligere enn kjøp av 
tjenestene. En annen fordel er at kommunen beholder kompetansen i organisasjonen, som kan 
benyttes til andre prosjekter. Det er vanlig at nye bygg har minst ett års innkjøringstid og da er 
det en stor fordel å ha prosjektleder i egen organisasjon som har fulgt utbyggingen.  
Ved innleie av konsulent forsvinner kompetansen når byggeprosjektet er over og det må evt 
kjøpes inn på nytt på timebasis.  
 
Rådmannen mener kommunen har hatt gode erfaringer med bruk av interne prosjektledere over 
mange år og mener porteføljen for utbygginger i årene framover tilsier at det behøves to 
prosjektledere. Det anbefales derfor at den midlertidige stillingen som prosjektleder gjøres til en 
fast stilling. Stillingen dekkes inn over investeringsbudsjettet, slik den har gjort for den 
midlertidige stillingen.  
Hvis kommunen i framtida reduserer investeringstakten til et nivå der det kun trengs én 
prosjektlederstilling, vil det være en saklig grunn for reduksjonen. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1449-25 

Arkiv:                L13  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 31.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 08.06.2018 
52/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Sluttbehandling: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Nasjonal plan ID: 
19422017_004 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 

Vedlegg 
1 Plankart: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Nasjonal plan ID: 19422017_004 
2 Planbestemmelser: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Nasjonal plan ID: 

19422017_004 
3 Planbeskrivelse: Detaljregulering Hansvoll boligområde - Nasjonal plan ID: 19422017_004 
4 Vedlegg til planbeskrivelsen: Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av Hansvoll boligområde med plan ID 19422017_004 med plankart 
sist revidert 30.5.2018, samt bestemmelser sist revidert 30.5.2018 og planbeskrivelse sist 
revidert 30.5.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til detaljregulering av Hansvoll boligområde med plan ID 19422017_004 med plankart 
sist revidert 30.5.2018, samt bestemmelser sist revidert 30.5.2018 og planbeskrivelse sist 
revidert 30.5.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
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Saksopplysninger 
Formål med reguleringen 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for 
sentrumsnært konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg (MPU) i 
møte den 14.3.2018 som sak 9/18. MPU vedtok å fremme planen og sende den på høring og 
offentlig ettersyn i seks uker. 
 
Forslagsstiller, plankonsulent og grunneiere 
Forslagstiller er: Sandøy Bygg og Eiendom AS.  
 
Plankonsulent er: Unikus AS v/siv. Ark Tove Ovesen 
 
Grunneiere: I planområdet inngår to eiendommer. Gårds- og bruksnummer 12/5 der Sandøy 
Bygg AS er grunneier og gårds- og bruksnummer 12/6 hvor June Helene Pedersen er grunneier. 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er gjort noen mindre justeringer av plandokumentene etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Plankart: 

 Svingradius i kryss mellom SV 1 og SV 3 er økt slik at den nå er i tråd med krav i 
Statens vegvesens veileder V 121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 

 Det er lagt til sikttriangler i kryss mellom SV 1 og SV 3 og i kryss mellom SV 1 og SV 
2. 

 
Planbestemmelsene: 

 § 3.1 er oppdatert. Teksten «Vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sin håndbøker. 
Dette gjelder også internveger og parkeringsplasser, som bør opparbeides i henhold til 
håndbok N100 «veg- og gateutforming».» er tilføyd som siste ledd. 

 § 5.3 1. ledd 3. punktum er oppdatert med forbedret tekst om terrengheving. Ny 
tekstversjon lyder: «... Før utbygging av BKS 1-3 må terrenget innenfor planområdet 
flomsikres og heves til byggesikker høyde for å forebygge oversvømmelse ved flom. ...». I 
tillegg er tidligere 6. ledd med teksten «Terrenget innenfor flomsoner skal heves 
minimum 1.7 meter fra dagens høyde.» fjernet da det nå inngår i nye 3. punktum. 

 § 6 er oppdatert. Teksten «Adkomst fra riksveg skal være kontrollert og godkjent av 
Statens vegvesen før det kan gis byggetillatelse.» er tilføyd som 5. ledd. 

 § 6 er teksten «..., samt lekeplass er ferdigstilt.» tilføyd i 6. ledd. 
 § 7.2 er oppdatert. Teksten «Avkjørsler utformes og bygges ihht. Statens vegvesen sine 

retningslinjer.» er tilføyd som siste ledd. 
 § 7.6 er oppdatert i samsvar med Sametingets merknader. Ny tekst er: Skulle det under 

bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av 
trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding 
skal sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Det forutsettes at dette formidles videre til dem 
som skal utføre arbeidet. 
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Planbeskrivelsen: 

 I kapittel 2.1.4 er fakta oppdatert. 
 Kapittel 5.8.2 er oppdatert. Teksten «Vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sin 

håndbøker. Dette gjelder også internveger og parkeringsplasser, som bør opparbeides i 
henhold til håndbok N100 «veg- og gateutforming».» er tilføyd. 

 Kapittel 8.1 er tilføyd med merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn. 
Tidligere kapittel 8.1 er nå kapittel 8.2. 

 
Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 
Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 
utviklingsutvalg den 14. mars 2018 i sak 9/18. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige 
myndigheter, grunneiere og naboer den 20. mars 2018. Høring og offentlig ettersyn ble også 
annonsert i Framtid i Nord den 23. mars 2018, samt på kommunens hjemmeside og 
facebookside. 
 
Høringsfristen var satt til den 8. mai 2018. 
 
Ved fristens utløp har det kommet inn 6 skriftlige innspill, herav ingen innsigelser fra offentlige 
myndigheter. Det har også kommet noen muntlig innspill. De som har fremsatt disse har vært 
oppfordret til å sende inn sine innspill skriftlig, men det er ikke registrert inn innspill per i dag 
(30.5.2018). Hovedpoengene i disse innspillene er tatt med i merknadsbehandlingen. 
 
Et sammendrag av alle innkomne merknader, samt tiltakshavers og kommunens vurdering av 
disse fremgår av planbeskrivelsens kapittel 8.1. 
 
Økonomi 
Kommunen overtar internvei (SV 1) og nye anlegg for VA i planområdet etter ferdigstillelse, 
dersom veien og nye anlegg for VA bygges etter kommunal standard. Kostnader for drift og 
vedlikehold vil påløpe kommunen etter overtakelse. 
 
Detaljregulering 
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet 
arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse 
at detaljregulering utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens 
arealdel, og der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. 
Kommunestyret kan også i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere 
kommunens planbehov, innbefattet behovet for kommunal detaljregulering. 
 
Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 
Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern 
av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter 
tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. 
 

Vurdering 
Landbruksmessige forhold 
All fulldyrket jord på det berørte jordbruksarealet vil falle ut ved denne reguleringen. 
Kommunens strategi har i arealplanprosessen vært å ta i bruk små, inneklemte jordbruksarealer i 
sentrumsområdene til utbyggingsarealer for å oppnå en ønsket fortetting av sentrum fremfor å 
utvide sentrumsområdet til mer uberørte områder. Gjennom dette har en unngått berøring av 
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viktigere jordbruksarealer som grenser til sentrum, jf. kommuneplanens arealdels hensynssone 
for jordbruk og temakart for jordbruksarealer i sentrum. 
 
Naturmangfold 
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 
kapittel 4.6. Planområdet består av fulldyrka jord og åpen fastmark. Arealene med åpen 
fastmark er bebygd. Planområdet grenser i vest til Reisaelva. Det vernede Reisautløpet 
naturreservat ligger nord for planområdet. Det er ingen naturtyper som er kartlagt på selve 
planområdet. Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 
inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap. Ingen trua eller sårbare arter er 
registrert innenfor områdene.  
 
Det nære landskapet vil påvirkes endel ved at jordet på gbr 12/5 bygges ut til et boligfelt med 
firemannsboliger og rekkehus, siden et område som i dag er et åpent jordbrukslandskap blir et 
boligfelt. Denne påvirkningen vil være sterkest for de som er direkte naboer til planområdet. 
Samtidig vil helheten av landskapet på Storslett påvirkes lite. Et nytt boligfelt vil forsterke 
opplevelsen av at man kommer inn til et sentrumsområde, og man får en fortetting og utvidelse 
av eksisterende bebyggelse. Avhengig av hvem man spør vil denne endringen kunne virke både 
positivt og negativt for dagens beboere og brukere i området. 
 
Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 
naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 
 
Føre-var-prinsippet i nml § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging 
ikke antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 
Kommunen vektlegger at arealet er satt av til formålet boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Da begrunnet med behovet for sentrumsnære boliger og en fortetting av sentrum uten å 
måtte ta i bruk viktige jordbruksarealer til utbyggingsformål. Føre-var-prinsippet kommer også 
noe frem gjennom arealdisponeringen i planforslaget, der de arealene som grenser direkte til 
Reisaelva er avsatt til naturområde. 
 
Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, 
ved utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. Vi har vektlagt at 
planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 
område som allerede er sterkt påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det vil være bedre 
for naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide sentrumsområdet til mer 
uberørte områder. 
 
Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av 
sentrumsområdene er kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil 
gi det beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. Eventuelle kostnader for 
å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør nml § 11, samt bruk av miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder, jamfør nml § 12, er utbyggers ansvar. 
 
Risiko- og sårbarhet 
For detaljregulering Hansvoll boligområde vil der ikke tilføres vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn. Den foreslåtte detaljreguleringen er blitt vurdert i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under 
vilkårene for en slik utredning, jf. KU- forskriftens §§ 9 og 10. 
 
Deler av planområdet er per i dag utsatt for flom og stormflo. Forebyggende tiltak er derfor 
nødvendig for å sikre planområdet før utbygging av boliger foretas. 
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Planområdet vil fortsatt være utsatt for flom, men etter oppfylling og erosjonssikring av terreng 
på de mest utsatte stedene så er det vurdert slik at både sannsynlighet og konsekvens vil 
reduseres. Det bør fortsatt ikke tillates kjeller i bygninger innenfor planområdet pga. 
gjenværende flomfare og høyt grunnvann, samt fare for fremtidig havnivåstigning som vil gi et 
høyere grunnvannsnivå i området.  
 
Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom 
ved prosjektering. Flomforebyggende tiltak skal foretas. Før utbygging av BKS 1-3 må terrenget 
innenfor planområdet flomsikres og heves til byggesikker høyde for å forebygge oversvømmelse 
ved flom. Det tillates ikke kjellere i planområdet. Største flom - 1000 års flom er på 3.52 meter. 
 
Før det gis byggetillatelser innenfor planområdet, må det foreligge en prosjektering av 
flomsikringen utført av sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig flomsikring for 
planlagte tiltak innenfor planområdet jf. TEK 17 § 7.2. 
 
Etter en samlet vurdering mener Nordreisa kommune at det ikke er samfunnssikkerhetsmessige 
forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for den foreslåtte 
detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse dersom tiltakene i 
planbestemmelsene følges opp. 
 
Trafikksikkerhet  
Trafikksikkerheten i området vil bedres ved å ha én samlet avkjørsel til E6 for hele planområdet, 
samt for naboene langs Strandveien 2-6, noe som gir en mindre avkjørsel til E6 på denne 
strekningen. Da planområdet ikke inkluderer E6, så er det ikke lagt til rette for krysning av E6 
for fotgjengere i denne omgang, men dette vil følges opp i kommunens pågående arbeid med 
trafikksikkerhetsplan.  
 
Kulturminner  
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet, og vi mener at planforslaget ikke 
vil virke negativt på områdets kulturhistoriske verdi. Ingen kjente kulturminner vil påvirkes 
negativt av planforslaget. 
 
Oppsummering  
Planforslaget for detaljregulering av Hansvoll boligområde ansees for å gi en planmessig god 
løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av samfunnsnytte ved å 
etablere et svært sentrumsnært boligområde med tilhørende grøntarealer. Etablering av lekeplass 
i boligfeltet, samt et naturområde langs Reisaelva vil også være positivt for både bomiljøet i 
planområdet og for nærliggende boligområder. Planen bidrar til god arealutnyttelse og vil 
samtidig bidra til å dekke et boligbehov som har vært påvist både i kommuneplanens 
samfunnsdel (vedtatt mars 2013) og kommuneplanens arealdel (vedtatt mars 2014). Planarbeidet 
legger til rette for å ivareta og styrke lokalsamfunnet samtidig som dette vil ha en 
trivselsbringende og utviklende effekt for Nordreisa kommunes befolkning, i tråd med 
overordnet plan.  
 
På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget, og planen 
kan legges frem for sluttbehandling og endelig vedtak slik den er utformet ved siste 
revisjon. 
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Planbestemmelser for detaljregulering Hansvoll boligområde gnr/bnr 12/5 og 
12/6 

Plan ID:  19422017_004 
Dato:   14.februar 2018 
Sist revidert: 30. mai 2018 (av Nordreisa kommune) 
Utarbeidet av:  Unikus AS 
 

§ 1 GENERELT 

§ 1.1 Formål 

Formålet med reguleringsplan for Hansvoll er å legget til rette for boligområde med tilhørende veier 
og annen teknisk infrastruktur. Planen skal også ivareta naturområdet innenfor eiendomsgrensene, 
som genser til Reisaelva. 

§ 1.2 Planavgrensning 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 14.februar 2018 i 
målestokk 1:1000 er vist med reguleringsplan grense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner: 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS 
- Lekeplass – BLK 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

- Veg – SV 
- Annen veggrunn-tekniske anlegg – SVT 
- Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte 

formål – SAA 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

- Naturområde – GN 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

- H 190 F – Sikringssone Sørkjosen Lufthavn 
- H 190 VA – Sikringssone hoved-avløpsledning 
- H 320 – Faresone flomfare 
- H 370 – Faresone høyspenning  
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§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG: 

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Området regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 
tilhørende anlegg. 

§§ 2.2.3-2.2.11 gjelder ellers for disse arealene. 

§ 2.1.1 Bygningens karakter: 

I areal BFS skal bygningene være frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende 
garasje/garasjeanlegg. 

§ 2.1.2. Utnyttingsgrad (% BYA) 

Innenfor areal BFS skal 30 % BYA ikke overstiges 

§ 2.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Områdene regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS – skal benyttes til 
boliger med tilhørende anlegg. 

§ 2.2.1. Bygningenes karakter: 

I areal BKS 1-3 skal bygningene være leilighetsbygg med tilhørende garasje/garasjeanlegg. 

§ 2.2.2 Utnyttingsgrad (% BYA): 

Innenfor areal BKS 1-3 skal 50 % BYA ikke overstiges. 

§ 2.2.3 Høyde: 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 
gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. 

§ 2.2.4 Byggegrenser og plassering av bygg: 

Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 
innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal vei. For bebyggelse 
med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 
29-4.  

§ 2.2.5 Byggesøknader: 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 
garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 
utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 
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byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 
sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

§ 2.2.6 Kjeller: 

Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet. 

§ 2.2.7 Parkering: 

Det er krav om minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet (inkl. gjesteparkering). 

§ 2.2.8 Takform/-vinkler: 

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°. Pulttak (skråtak) kan oppføres med 
takvinkel mellom 15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 

§ 2.2.9 Estetikk: 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 
helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 
området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 
rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 
som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 
husets form og detaljering. 

Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og 
tilpasses eksisterende terreng. 

§ 2.2.10 Gjerder: 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 
dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 
for den frie ferdsel i området. 

§ 2.2.11 Støy: 

Boliger skal etableres med en stille side. Dvs. utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB. 

Stue og soverom skal primært ha vindu mot stille side. Soverom prioriteres på stille side. 
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Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side. Ev. skjermes slik at utendørsstøy på 
balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB. 

Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom skal tilfredsstille NS 8175 klasse C – 
tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk forskrifts (TEK 
17) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 

§ 2.3 Lekeplass (BLK) 

Areal regulert til lekeplass, BLK, skal utformes i tråd med planbestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel vedlegg 1: Norm for lekeplasser. 

På lekeplass skal utendørsstøy være lavere Lden enn 55 dB. Dersom Lden overstiger 55 dB skal 
lekeplass skjermes mot støykilde. 

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 
INFRASTRUKTUR 

§ 3.1 Veg (SV) 

Arealer regulert til veg skal benyttes til veg. SV 1-3 som bilveg. SV 1 er kommunal veg og SV 2-3 er 
privat veg. 

Vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sin håndbøker. Dette gjelder også internveger og 
parkeringsplasser, som bør opparbeides i henhold til håndbok N100 «veg- og gateutforming». 

§ 3.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

SVT kan benyttes som snuplass, også for større kjøretøy (f.eks. brøytebil eller lastebil med 
vareleveranser til boliger). Arealene kan også benyttes som parkering for boenhetene ved behov på 
anviste plasser. Vei mot Reisautløpet gir tilgang for gående og syklende. 

§ 3.3 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med 
angitte hovedformål (SAA) 

Hovedformålet med arealene som er regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske 
infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte hovedformål» er snødeponi, men arealene kan også 
benyttes til vann, avløp, el- og fibertrasé, samt til annen nødvendig teknisk infrastruktur.  

SAA 1-3 kan benyttes som gjesteparkering for boenhetene i området ved behov som f.eks. private 
arrangementer, såfremt dette ikke er i konflikt med bruk av området til snødeponi eller annen 
offentlig bruk av arealene. 
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§ 4 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR 

§ 4.1 Naturområde (GN) 

Det tillates ikke inngrep i GN. Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt.  

Det tillates etablert sti/turvei/gang-/sykkelvei. 

 

§ 5 HENSYNSSONER 

§ 5.1 H 190 F – Restriksjonsområde Sørkjosen lufthavn 

Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på plankartet. 
Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte og røde streksymboler) på restriksjonsplanen for 
Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005, må overholdes ved oppføring av 
nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og midlertidige innretninger kan overstige høyder i 
restriksjonsplanen. 

§ 5.1.1 Krav til radioteknisk vurdering av kraner: 

Bruk av mobilkran innenfor planområdet tillates uten radioteknisk vurdering. Dersom mobilkranen 
skal operere over innflygingsflaten og sideflaten, skal Avinor Sørkjosen lufthavn kontaktes på 
forhånd. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran innenfor planområdet. 

§ 5.1.2 Farlige eller villedende lys: 

Det skal rettes søknad til Avinor i forbindelse med aktiviteter som endrer lyssettingen i området og 
som kan få innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken ved Sørkjosen lufthavn. 

Lys som lyser oppover tillates ikke. 

Dersom piloter rapporterer om at de blir blendet/forvirret av lys/skilt/reklameinnretninger under 
innflyging til lufthavnen, må lyskilder endres eller lysstyrke reduseres. 

§ 5.2 H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp  

Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges. 

§ 5.3 H 320 – Flomfare 

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 
prosjektering. Flomforebyggende tiltak skal foretas. Før utbygging av BKS 1-3 må terrenget innenfor 
planområdet flomsikres og heves til byggesikker høyde for å forebygge oversvømmelse ved flom. Det 
tillates ikke kjellere i planområdet. Største flom - 1000 års flom er på 3.52 meter. 

Erosjonssikringen skal etableres innenfor BKS 1 og 2. Før det gis byggetillatelser innenfor 
planområdet, må det foreligge en utredning/prosjektering for tiltak mot flomsikring utført av 
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sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig flomsikring for planlagte tiltak innenfor 
planområdet jf. TEK 17 § 7.2.  

Utredningen/prosjekteringen skal godkjennes hos NVE.   

§ 5.4 H 370 – Faresone høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)  

Areal avsatt som sikringssone H 370 høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) kan ikke bebygges. 

Høyspenningsanlegg (H 370) innenfor planområdet må hensyntas. Drift som ikke kommer i konflikt 
med høyspenningsanlegget kan tillates. Faresonen flyttes dersom høyspenningsanlegget flyttes. 

§ 5.5 Frisikt 

Innenfor linjer for frisikt skal det ikke etableres sikthindringer som er høyere en 0,5 meter. 

 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Geoteknisk grunnundersøkelse utført av Arktisk Geotek, datert 30.01.18 legges til grunn for planlagte 
tiltak innenfor planområdet jf. TEK 17 § 7-3. 

Flom- og erosjonssikringstiltak skal være ferdigstilt før byggetillatelser til øvrige tiltak innenfor 
planområdet kan gis. 

I forbindelse med søknad om tiltak skal det foreligge godkjent plan for VA og plan for 
overvannshåndtering. 

Tillatelse til tiltak for de første enhetene kan gis, før nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og 
strøm er ferdigstilt, slik at det er mulig med parallell utbygging av disse.  

Adkomst fra riksveg skal være kontrollert og godkjent av Statens vegvesen før det kan gis 
byggetillatelse. 

Brukstillatelse kan gis når nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm, samt lekeplass er 
ferdigstilt. 

 

§ 7 FELLESBESTEMMELSER 

§ 7.1 Bygg- og anlegg: 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 
forskrifter med veiledninger. Kjeller tillates ikke i planområdet. 

§ 7.2 Avkjørselsforhold: 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. 
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Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter.  

Avkjørsel til Strandvegen og E6 er vist med pil på plankartet.  

Avkjørsler utformes og bygges ihht. Statens vegvesen sine retningslinjer. 

§ 7.3 Mindre vesentlige unntak: 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 
bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

§ 7.4 Privatrettslige avtaler: 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 
privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

§ 7.5 Universell utforming: 

Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 
utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og 
TEK 17 

§ 7.6 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding skal sendes Sametinget 
og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Det forutsettes at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet.
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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boligområde for sentrumsnært 
konsentrert småhusbebyggelse.  

Sandøy Bygg Eiendom AS er grunneiere. Planområdet er på totalt 11100.4 m². Av dette er 729,2 m² 
avsatt til friområde og grønt. 

Sandøy Bygg og Eiendom planlegger å bygge småleiligheter i området. Eiendom med gnr/bnr 12/6 
som grenser til gnr/bnr 12/5 i nord-øst, tas også med i planen. 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagstiller er: Sandøy Bygg og Eiendom AS, de er også grunneiere.  

Plankonsulent er: Unikus AS v/siv. Ark Tove Ovesen 

Planen berører også gnr/bnr 12/6 hvor June Helene Pedersen er grunneier. 

 

Figur 1:Planens avgrensning og berørte eiendommer. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Arealene på GBR 12/5 og 12/6 ble satt av til boligformål i kommuneplanens arealdel for Nordreisa 
kommune 2014-2026 (plan ID: 19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

1.4 Utbyggingsavtaler 

Det foreligger ingen utbyggingsavtaler for planområdet. 

1.5 Krav om konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert 
med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftenes § 9 og 10. 
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2 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram 

2.1.1 Medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart har alle berørte grunneiere blitt kontaktet og blitt informert om 
planen. Oppstartsvarselet er annonsert bredt gjennom brev direkte til berørte parter og naboer, 
samt ved annonse i Framtid i Nord og på kommunens hjemmeside. Alle har fått mulighet til å komme 
med merknader til planen. 

2.1.2 Varsel om oppstart 

Det ble vedtatt oppstart for detaljregulering av Hansvoll boligområde i møte via skype og 
Formannskapssalen Nordreisa Kommune, den 14.12.2017. Tilstede fra kommunen var, Hanne 
Henriksen og Birger Storaas. Fra forslagsstiller og tiltakshaver var Hanne Sandøy og Nils Halvard 
Sandøy. Fra konsulent via skype var Tove Ovesen, Unikus AS. Varsel om oppstart ble sendt ut per 
brev til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte offentlige myndigheter den 9. 
januar 2018. I tillegg har varsel om oppstart blitt annonsert på kommunens hjemmesider og med 
annonse i Framtid i Nord hhv. den 9. januar 2018. 

2.1.3 Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at reguleringen ikke omfattes av krav om planprogram, jf. Plan- og 
bygningslovens § 4-1. 

2.1.4 Høring og offentlig ettersyn 

Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg vedtok i møte den 14.3.2018 i sak 9/18 å sende planen ut 
på høring og offentlig ettersyn i seks – 6 – uker, med følgende vedtatte tilleggsforslag: Før planen 
sendes ut på høring må utbygger lage en fellesavkjøring til E6 som også omfatter avkjøring fra 
Strandveien. 

Planforslaget er oppdatert som følge av utvalgets tilleggsforslag. 

Høringsbrev ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte offentlige 
myndigheter den 20.3.2018. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i Framtid i Nord den 
23.3.2018, samt på kommunens hjemmeside og facebookside samme uke. 

Merknadsfristen var satt til 8. mai 2018.  
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Figur 2: Annonser i forbindelse med varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn. 
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3 Planstatus og rammebetingelser  

3.1 Overordnede planer  

3.1.1 Fylkeskommunale planer  

I de arealpolitiske retningslinjene sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 
arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 
tjenester (skole, barnehage mm) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 
infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 
skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. Vi mener at vår detaljregulering av Hansvoll 
boligområde er i tråd med Fylkesplanen for Troms. Planen legger til rette for sentrumsnær bolig- og 
næringsbebyggelse. 

3.1.2 Kommuneplanens arealdel evt. Kommunedelplaner 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014. Arealdelen har 
innenfor planforslaget avsatt arealer til: 

 Boligbebyggelse 
 Naturområde 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

Figur 3: Kartet viser utsnitt fra Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014 -2026. Planavgrensningen viser som 
stiplet linje. 

3.2 Gjeldende og tilgrensende planer 

I sør og langs E6 grenser reguleringsplan for Storslett sentrum, vedtatt 19.6.1997, ID 19421997_001.  
Veien som vises på denne planen ligger på eiendom 12/5, altså innenfor planområdet for Hansvoll. 
Denne veien utgår når reguleringsplan for Hansvoll blir vedtatt.150 meter nord for planområdet 
gjelder reguleringsplan for Olderskogen boligfelt vedtatt 22.06.2000. Det pågår arbeid med 
detaljregulering for Storslett sentrum. 
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Figur 4: Tilgrensende reguleringsplan for Storslett sentrum, hentet fra Kommunens kartsider. 

3.3 Temaplaner 

Planområdet ligger innenfor sikringssone for flyplass som setter begrensninger i kotehøyde for 
bebyggelsen. Angitte koter viser i Avinors Restriksjonsplan ENSR-P-10. 

Reisautløpet Naturreservat (RAMSAR) er båndlagt etter naturvernloven, dette området ligger nord 
for planområdet. 

 

Planområdet ligger innenfor område for flomfare. 
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3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

For samordna bolig-, areal og transportplanlegging (2014) 

For vernede vassdrag (1994) 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på Hansvoll, sentralt på Storslett. Planområdet er på 11100.4 m². Området 
grenser til Reisaelva i vest. Tilgrensende område i nord er avsatt til boligformål, her er det spredt 
bebyggelse i dag. Tilgrensende område i øst er hovedveg E6, og tilgrensende område i sør består av 
relativt spredt bebyggelse. Planområdet inkluderer gnr/bnr 12/5 og 12/6. 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er ikke detaljregulert tidligere. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til 
boligbebyggelse. Tilgrensende områder i nord er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og 
tilgrensende område i sør er regulert til boligformål.  Mot vest grenser området til E6. Veien har her 
50 km/t og det er fortau på øst-siden av veien. Øst for E6 er det boligbebyggelse, Storslett 
trafikkstasjon og en del næring, samt sentrumsfunksjoner. Offentlige funksjoner som skole, 
kommune, svømmehall og helsetilbud m. mer ligger også i relativ nærhet øst og sør for E6 og 
planområdet. I vest grenser planområdet mot Reisaelva som er vernet vassdrag. Planområdet har 
vært leid ut og dyrket frem til nå.  
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Figur 5: Utklipp viser planområdet stiplet og tilgrensende reguleringsplaner, samt reguleringsplan for Olderskogen boligfelt i 
nord. 

4.3 Stedets karakter 

4.3.1 Struktur og estetikk 

Planområdet er i hovedsak ubebygd og fremstår som landbruksareal. Det står i dag et hus på gnr/bnr 
12/5 og et på gnr/bnr 12/6. 

Videre er området preget av at det grenser mot Reisaelva, noe som gjør at planområdet åpner seg 
mot vest. Området preges også av at det grenser mot boligbebyggelse og sentrumsfunksjoner i sør 
og øst og fremstår sånn sett som et naturlig område for utvidelse av sentrum og boligbebyggelse. Fra 
planområdet er det fin utsikt mot fjell og landskap i alle retninger.  

4.3.2 Eksisterende bebyggelse 

I dag står det to boliger innenfor planområdet. På gnr/bnr 12/5 står det et bolighus og to uthus, disse 
er i dårlig stand og skal alle rives for å gjøre plass til ny bebyggelse. På gnr/bnr 12/6 står det en bolig, 
denne eiendommen skal bestå. 
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4.4 Landskap  

4.4.1 Topografi og landskap 

Planområdet ligger i stor grad på en flate. Mot Reisaelva ligger planområdet på kote 1 i en bredde på 
5 meter.  Cirka ti meter inn planområdet stiger terrenget til kote 3,0.  Midt i planområdet har 
terrenget steget til kote 3,5 og lengst øst, til kote 4,0.  

Planområdet ligger innenfor delområde 7, Storslett, i landskapsanalyse for Nordreisa Kommune 
2013-2025.  Dette delområdet er vurdert å ha stor verdi og er beskrevet slik i landskapsanalysen. 

6.20.7 Delområde 7 – Storslett  
Et elvelandskap med jordbruk og tettsteds-bebyggelse ved utløpet av Reisaelva i Reisafjorden, 
hvor det dannes et stort våtmarksområde med vernestatus. Storslett, som ligger på begge 
sider av elva, er det største tettstedet i kommunen og administrativt senter for Nord-Troms. 
Historisk lå sentrum lenger ut på kysten. Elva og dets avsetninger har dannet grunnlag for 
landbruket. Flat dalbunn preget av fulldyrket jord i store sammenhengende strekk, kun 
avgrenset av randvegetasjon og flekker med skog. Sammenhengende skogkledde fjellsider 
med gode turmuligheter øst og vest for flaten. Utsikt mot flere markante fjellformasjoner.  

Planområdet er i dag preget av jordbruk. En omdisponering av arealene til boligbebyggelse vil påvirke 
landskapet slik det oppleves for nære naboer og veifarende. For veifarende vil den planlagte 
bebyggelsen gi en større følelse til å komme til et sentrum med mer kompakt bebyggelse enn hva de 
vil ha i dag. Området vil være en del av «starten» på Storslett når en kommer kjørende langs E6 fra 
nord. Cirkel k kan defineres som «begynnelsen» på sentrum, så vil planområdet med boliger være 
det neste en kjører forbi. Utbygging vil også bidra til å knytte tettstedene enda mer sammen. For 
dagens beboere i området og naboer så vil områdets preg forsvinne og aktivitetsnivået øke. Området 
vil oppleves som en fortetting og utvidelse av eksisterende bebyggelse. Avhengig av hvem man spør 
vil denne endringen kunne virke både positivt og negativt for dagens beboere og brukere i området. 

 

Figur 6: Utklipp fra gule sider over planområdet. 
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Figur 7: Landskapet sett mot nord. 

 

Figur 8: Landskapet sett mot sør. 
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Figur 9: Landskapet sett mot øst. 

 

Figur 10: Landskap sett mot nord-vest. 
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Figur 11: Landskap sett mot sør-vest. 

4.4.2 Solforhold og lokalklima 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 
vind om sommeren og kald vind om vinteren. Området ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes 
av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av kystklima. 

Solforholdene i sommerhalvåret er gode i området. Ved vårjevndøgn 21. mars er det beregnet at 
området har 7:33 soltimer.  

Utklipp av vindrose fra e. klima viser dominerende vinder. Vinden tar hardere på planområdet enn på 
flyplassen hvor målingen er gjort. 

 

Figur 12: Fra suncurves.com. 
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Figur 13: Vindrose fra eklima.no. 

4.4.3 Estetisk og kulturell verdi 

Eksisterende bygg har ingen estetisk eller kulturell verdi. Grøntarealet/turdraget ved Reisautløpet har 
en estetisk verdi for området og for Storslett som sted. 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. askeladden 24.januar 
2018. 

4.6 Naturverdier  

Planområdet består av dyrka jord, åpen fastmark, og bebygde arealer, jf. Kilden 24.januar 2018  

Planområdet grenser i vest til Reisaelva. Det vernede Reisautløpet naturreservat ligger nord for 
planområdet. Det er ingen naturtyper som er kartlagt på selve planområdet jf. naturbaser.no 
24.01.18  

Ingen rødlistearter (artsbanken 24.01.18) 
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Figur 14: Utklipp kilden NIBIO. 
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Figur 15: Utklipp kilden NIBIO. 

4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Området brukes ikke til rekreasjon i dag, foruten noe fiske langs Reisaelva i område avsatt til grønt. 

4.8 Landbruk 

Deler av planområdet er i dag dyrka mark. 

4.9 Trafikkforhold 

4.9.1 Kjøreatkomst  

Det er én eksisterende avkjøring fra E6 til planområdet i dag. Dette er avkjøring for eksisterende 
bolighus på gnr/bnr 12/5 som også bolig på 12/6 har avkjørsel fra. Det er en avkjørsel fra E6 til 
tilgrensende tomt i sør til Strandvegen, samt i nord fra E6 til Lilleslett. 

4.9.2 Vegsystem 

Planområdet grenser til E6 i øst. E6 fungerer som gjennomfarståre for Storslett og går gjennom 
sentrum av Storslett. Følger en E6 vest kommer en til Sørkjosen og den lokale flyplassen. Fra E6 er 
det avkjørsler til tilgrensende eiendommer, som igjen fordeles i adkomster til de enkelte boligene. 
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Figur 16: Utklipp fra kommunes kart som viser vegsystemet. 

4.9.3 Trafikkmengde 

Trafikkmengden innenfor planområdet er i dag begrenset til trafikk til og fra boligene innenfor 
planområdet.  

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på E6, som planområdet grenser til, (registeringspunkt Storslett nord) var i 2017 
på 2338 kjøretøy hvorav 444 av disse var tunge kjøretøy.  

4.9.4 Ulykkessituasjon 

Det er ikke registrert noen trafikkulykker i området (+/-1000m) de siste 15 årene, jf. Statens 
Vegvesen 25.01.18.  

4.9.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er i dag ingen gang- og sykkelstier innenfor planområdet. Gang- og sykkelsti ligger på motsatt 
side av E6. Det er en fotovergang over E6 nord-øst for planområdet. Busstopp ca. 200 meter sør for 
planområdet.  

4.9.6 Kollektivtilbud 

Torghatten busselskap går lokalt og Tromsbuss har forbindelse til blant annet Tromsø, Narvik og Alta. 
Det er flyforbindelse til Tromsø via Sørkjosen Lufthavn.  

4.10 Barns interesser 

Per i dag finnes det ingen spesiell til rettelegging innenfor planområdet for barns interesser. 

Saga ski- og skytterstadion ligger 2 km fra planområdet. 
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Planområdet ligger imidlertid nær det meste av fritidstilbud i sentrum. Storslett skole har ballbinge, 
tuftepark og skateboard rampe. Idrettshall, gress og kunstgressbane ligger 700-800 meter unna 
planområdet. På vintertid er det oppkjørte skiløyper i skogen, ca. 1 km unna planområdet. 

4.11 Sosial infrastruktur 

4.11.1 Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 
private). Moan (1.-4. trinn) og Storslett (5.-10. trinn) skole er nærmeste skoler til planområdet. 

4.11.2 Barnehagedekning 

I sentrumsområdet er det per i dag ikke ledige barnehageplasser for barn over 3 år. For barn under 3 
år er det 3 ledige plasser i Leirbukt barnehage. Kommunen har full barnehagedekning, barn utover 
rettighetsbarn har fått tilbud om plass i samlet barnehagetilbud. Det er derfor ingen planer om å 
bygge/opprette flere barnehageplasser. Høgegga barnehage, kommunal barnehage, skal bygges ut 
med 2 avdelinger som er stipulert ferdigstilt i 2019-2020. Totalt sett gir det ikke flere 
barnehageplasser.  

Utenfor sentrum har du Oksfjord barnehage og oppvekstsenter i Oksfjord (25 km), Privat barnehage i 
Rotsund; Trollskogen barnehage (20 km), Reisadalen Montessori barnehage, privat barnehage (7 
km), Tømmernes barnehage, privat barnehage (2 km), kommunal barnehage Sørkjosen barnehage (4 
km) 

4.11.3 Annet 

Sonjatun helsesenter og andre helsetjenester ligger 500 m kilometer fra planområdet. Nærmeste 
samfunnshus er Storslett samfunnshus med svømmehall. I tillegg har LHL-huset på Høgegga funksjon 
som samfunnshus.  

4.12 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er relativt flatt og vil være lett tilgjengelig for alle når den tekniske infrastrukturen i 

Området blir bygget ut med bl.a. nye veier. 

4.13 Teknisk infrastruktur 

4.13.1 Vann og avløp 

Området er lett tilgjengelig for tilknytting til eksisterende VA anlegg, noe nyetablering og flytting av 
eksisterende vannledninger må påregnes. Vannledningene ligger i to traseer, en som går øst-vest, 
dette er en stor vannledning. En som går nord-sør og er noe mindre. Bilde under viser eksisterende 
situasjon. Knutepunkt markert med 3702 må erstattes dersom vannledningen flyttes. Krysningen 
over E6 bør ikke flyttes (dyrt)  

Avløpsledningen kan ikke flyttes. Mulig feltet må ha egen pumpestasjon for avløp. Dersom selvfall 
vurderes bør fall gå mot E6 og ikke mot elva. Unntaket er de bygningene som er nærmest 
avløpsledningen ved elva. Avløpsledningen ved elva ligger svært grunt. Ved prosjektering/bygging av 
avløp må det legges til rette for ev. utvidelser, f.eks. at avløpet fra Lilleslett kan kobles på. 
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Ved etablering av nye avløpsledninger skal det max være 60 meter mellom hvert kumpunkt, og minst 
annenhver kum skal være en nedstigningskum. I tillegg skal det være nedstigningskummer ved 
krysningspunkt og i større knekkpunkt. 

Vann og avløp kan fint ligge i vei, men VA og strøm/fiber skal skilles fra hverandre slik at de ligger på 
hver sin side av veien. 

VA løses i byggesaken og krav til VA plan tas inn i bestemmelsene. 

 

Figur 17: Utklipp fra kommunens kartportal over VA eksisterende VA nett.. 

4.13.2 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 

Under vises utklipp fra kart med strømlinjene fra Ymber. Blå stiplet linje er 22 kV kabler. Grønn 
stiplede linjer er 230 V kabler. Grønne hele linjer er 230 V luftnett. Eksisterende strøm til bolig på 
gnr/bnr 12/5 fjernes. Strøm til 12/6 bevares. 
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Figur 18: . Blå stiplet linje er 22 kV kabler. Grønn stiplede linjer er 230 V kabler. Grønne hele linjer er 230 V luftnett. 

4.14 Grunnforhold 

4.14.1 Berggrunn og løsmasser 

Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk utredning og har i den 
forbindelse utført grunnundersøkelse med innleid borerigg fra GeoNord AS. 

Det er gjennomført 3 totalsonderinger. Grunnen består av dominerende sand og grusig materiale 
med innhold av større klaster. Det ble ikke påtruffet fjell og sonderingene ble avsluttet i faste masser 
på 20-22m dyp. Sonderingene viser høy til meget høy sonderingsmotstand.  

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale og/eller kvikkleire i det undersøkte område. 
Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. 

Se vedlagt rapport Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering av 30.01.18 

4.15 Støyforhold 

Planområdet grenser til E6 i øst og ligger innenfor Restriksjonsområdet for innflygning til Sørkjosen 
Lufthavn. Det er ingen støyproblematikk knyttet opp til støy i forhold til fly. 

7.1.7. Andre sikringssoner: høyderestriksjoner/ byggerestriksjoner omkring Sørkjosen lufthavn (H190)  

Innenfor hensynssone H190 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte 
streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 
10.02.2005. For områder beliggende mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes 
gjennom interpolasjon. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, 
vegetasjon, anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på 
restriksjonsplanen. Vegetasjon skal holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon 
vil bli gjennomført av Avinor. Vedlagte saksbehandlingsrutine gjelder for håndtering av utsjekk mot 
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hinderflatene rundt rullebanen på lufthavnen. Se for øvrig også bestemmelser i restriksjonsplan for 
Sørkjosen lufthavn.  

Planlegger har sett på generelle utendørs støynivåer beregnet i Sintefs beregningsprogram for 
veistøy, N2kR-TC Version 1.1. Programmet viser følgende beregna støynivåer i Lden: 

Forutsetning 1: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Ingen hindringer (hus, trær o.l. 
som kan ta av for støy. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 54.6dB 
• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 50.4dB 

Forutsetning 2: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå mellom 5 m høye 
bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 53.1dB 
• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 47.4 dB 

Forutsetning 3: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå bak 5 m høye 
bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 55.4 dB 
• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 49.2 dB 

Det er ikke støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av arealene. Deler av 
planområdet ligger inntil E6 og noe trafikkstøy må påregnes. Ny boligbebyggelse og lekeområder er 
trukket noe vekk fra E6 i planen for å redusere eventuell støyproblematikk, mens et eksisterende 
bolighus ligger inntil E6. 

4.16 Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning. 

4.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 
fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 
 
Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 
 
Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn. 
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  
Grønt indikerer akseptabel risiko 
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Risikomatrisen ser da slik ut: 
 

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

1. 

Ubetydelig 

2.  

Mindre 
alvorlig/ 
en viss fare 

3.  

Betydelig 
kritisk 

4. 

Alvorlig/ 
farlig 

 

5. 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynlig/kontinuerlig 

 

         5 

 

        10 

 

         15 

 

       20 

 

        25 

4. Meget 
sannsynlig/periodevis, 
lengre varighet 

 

         4 

 

        8 

 

         12 

 

       16 

 

        20 

3. Sannsynlig/flere 
enkelttilfeller 

 

         3 

 

        6 

 

          9 

 

       12 

 

        15 

2. Mindre 
sannsynlig/kjente tilfeller 

 

         2 

 

        4 

 

          6 

 

        8 

 

         10 

1. Lite sannsynlig/ingen 
tilfeller 

 

         1 

 

         2 

 

           3 

 

         4 

 

          5 

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 
 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 
området. 

- Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 
lengre perioder, flere måneder. 

- Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 
- Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 
- Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 
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2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 
enkeltpersoner. 

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 
personer. 

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner. 
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 

 

4.17.1 Rasfare 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

Betydelig/ 

kritisk 

     3 

3 Planområdet ligger godt 
utenfor fareområder for 
snøskred. Tema ikke 
relevant for planen. 

Steinskred og 
steinsprang 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

Betydelig/ 

kritisk 

      3 

3 Planområdet ligger godt 

Utenfor fareområder for 
steinskred og 
steinsprang. Tema ikke 
relevant for planen. 

Løsmasseskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

Betydelig/ 

kritisk 

      3 

3 Artisk Geotek har laget 
rapport på 
grunnundersøkelse og 
geoteknisk vurdering på 
eiendommen. Tema ikke 
relevant for planen. 

Kvikkleire Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

Betydelig/ 

kritisk 

      3 

3 Artisk Geotek har laget 
rapport på 
grunnundersøkelse og 
geoteknisk vurdering på 
eiendommen. Tema ikke 
relevant for planen. 
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4.17.2 Flomfare 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo 

 

Ja Sannsynlig/flere 
enkelttilfeller 

3 

Betydelig 
kritisk 3 

9 Planområdet ligger 
innenfor flomsoner. 
Høyeste astronomiske 

Tidevann er ved en 
gjentaksintervall på: 

Normal = 1.61 m 

10 år = 1.97 m 

20 år = 2.00 m 

50 år = 2.04 m 

100 år = 2.06 m 

200 år = 2.08 m 

500 år = 2.10 m 

 

Stormflo kommer på 
toppen av vanlig 
tidevann og den 
generelle 
vannstandshevningen, 
og høyden på 
stormfloen henger nøye 
sammen med 
vindretning. 

Beregnet vannstand i 

Sørkjosen ved stormflo 
er: 

 

20 års flo = 3.07 m 

100 års flo = 3.27 m 

200 års flo = 3.37 m 

1000 års flo = 3.52 m 
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Havnivåstigning er 
beregnet til å kunne gi 
en vannstandsøkning 
for kysten av Troms og 

Finnmark på 18-20 cm 
fram mot 2050 og 45-
65 cm mot 2100 
(korrigert for 
landhevning). 

 

Differansen mellom 
landheving og 
havnivåstigning er 
estimert til 56 cm, og i 
verste fall 91 cm. 

 

Rapporten viser estimat 
for stormflo opp til 2.92 
m og i verste fall 3.27 
m. Som en følge av 
havnivåstigning 
forventer kommunen 
økt grunnvannsstand i 
området. Det tillates 
derfor ikke kjeller i 
planområdet for å 
forebygge for ev. 
skader som kan oppstå 
pga. dette. 

 

 

En økning i 
nedbørsmengde og 
intensitet må tas 
hensyn til ved 
utforming av terreng, 
tomt og bygg gjennom 
god drenering og 
byggetekniske 
løsninger. 

Flom Ja Sannsynlig/flere 

Enkelttilfeller 

Betydelig 

Kritisk 3 

9 En økning i 
nedbørsmengde og 
intensitet må tas 
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3 hensyn til ved 
utforming av terreng, 
tomt og bygg gjennom 
god drenering og 
byggetekniske 
løsninger. Terrenget må 
heves minimum 1.7 
meter og det kan ikke 
tillates kjellere i 
planområdet. 

 

 

Figur 19: Utklipp flomsoner. 10-500 årsflom NVE.no. 
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4.17.3 Ekstremvær: Vind, nedbør og kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig/flere 

Enkelttilfeller 

3 

Betydelig/ 

Kritisk 3 

9 I planområdet 
dominerer den sør-
østlige vind-
retningen på 
vinterstid, det er en 
kald og tidvis sterk 
vind fra Reisadalen. 
Tiltak som er spesielt 
sårbare for vind og 
kulde bør planlegges 
slik at det skapes le 
for denne 
vindretningen. 

Kulde ja Sannsynlig/flere 

Enkelttilfeller 

3 

Betydelig/ 

Kritisk 3 

9 Det er ikke uvanlig 
med kalde perioder 
på vinteren i 
området, men da 
med et kystklima 
som oftest gir høyere 
fuktighet og kulde. 
Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og 
bygninger.  

Nedbør ja Svært 
sannsynlig 

5 

Mindre 

Alvorlig/viss 

Fare 2 

10 En økning i 
nedbørsmengde og 
intensitet må tas 
hensyn til ved 
utforming av terreng, 
tomt og bygg 
gjennom god 
drenering og 
byggtekniske 
løsninger. 
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4.17.4 Støy 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Meget sannsynlig 

Lengre varighet 

4 

Ubetydelig/
ufarlig 1 

4 Kjenner ikke til 
støyforhold i området 
som gjør arealene 
uegnet for planlagt 
bruk av arealene. I 
dag kommer støy i 
området fra trafikk på 
dagens E6 og fra 
trafikk på Sørkjosen 
lufthavn. Naboer til 
området må påregne 
noe støy under 
anleggsperioden. 

 

4.17.5 Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensing Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

 

Betydelig  

Kritisk 

3 

 

       3 

Etter det 
kommunen 
kjenner til er det 
ikke 
luftforurensing i 
området som 
medfører risiko. 

Forurensing i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

 

Betydelig  

Kritisk 

3 

         3 Etter det 
kommunen 
kjenner til er det 
ikke forurensing i 
grunnen som 
medfører risiko. 

Akutt forurensing Ja Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

Alvorlig/ 

Farlig 4 

 

          4 

Det vil alltid være 
en mulighet for at 
akutt forurensing 
vil kunne oppstå. F. 
eks. som følge av 
en trafikkulykke, 
brann e.l. Det er 
ingen grunn til å 
tro at det vil være 
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 en økt fare for 
akutt forurensing 
innenfor 
planområdet 
sammenlignet med 
tilsvarende 
områder andre 
steder i 
kommunen.   

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen 
tilfeller 

1 

 

Betydelig/ 

Kritisk 3 

 

          3 

Storslett er ikke 
ansett for å ha stor 
fare for Radon. Ser 
man på 
aktsomhetskartene 
til NGU, så ligger 
planområdet 
innenfor moderat 
til lav 
aktsomhetsgrad. 
Alle nybygg skal ha 
radonsperre jf. TEK 
17 § 13-5. 

 

4.17.6 Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen tilfeller 

1 

 

Ubetydelig/ 

Ufarlig 

1 

 

      1 

Politistasjonen/ 

Lensmannskontor ligger 
ca. 0,55 km fra 
planområdet 

Brann Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen tilfeller 

1 

 

Ubetydelig/ 

Ufarlig 

1 

 

       1 

Brannstasjonen ligger 
ca. 4,5 km fra 
planområdet. Ved 
behov kan 
brannvesenet 
forsterkes med innsats 
fra lufthavnens 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen tilfeller 

Ubetydelig/ 

ufarlig 

 

     1 

Sonjatun 
disktriktsmedisinske 
senter ligger ca. 0,8 km 
fra planområdet 
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1 

 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

Ingen tilfeller 

1 

 

Ubetydelig/ 

Ufarlig 

1 

 

      1 

Sørkjosen lufthavn 
ligger ca. 4,4 km fra 
planområdet. 

Helikopterlandingsplass 
ligger ca. 1,2 km fra 
planområdet. 

 

4.17.7 Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Trafikksikkerhet Ja Mindre 
sannsynlig 

2 

Svært alvorlig 

Katastrofalt 

5 

10 Avkjøring Fra 
Strandvegen 
utformes etter 
vegvesenets krav 
iht. vegvesenets 
handbøker. 
Siktlinjer ivaretas. 
Det er 
fotgjengerovergang 
over E6 nord for 
planområdet. 
Innad i feltet blir 
internveien formet 
i en rett linje som 
gir gode 
siktforhold. 
Fartsgrensen settes 
til 30 km/t for å 
sikre gående og 
syklende innad. 
Veibredden på 
internveien gjør 
også området 
oversiktlig. 
Lyssetting av 
internvei vil også 
være med på å 
trygge omgivelsene 
for gående og 
syklende. Vil også 
være en trygghet 
for bilister.  
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4.18 Næring 

Det er ikke næring innenfor planområdet. Det er en rekke ulike bedrifter innen handel og service 
m.m. innen relativt kort avstand til planområdet både på Storslett og i Sørkjosen. 

4.19 Analyser/ utredninger 

Arktisk Geotek har 30.01.18, laget rapport for grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering for 
gnr/bnr 12/5.  

Rapporten ligger vedlagt.  

«Det er gjennomført 3 totalsonderinger. Grunnen består av dominerende sand og grusig materiale 
med innhold av større klaster. Det ble ikke påtruffet fjell og sonderingene ble avsluttet i faste masser 
på 20-22m dyp. Sonderingene viser høy til meget høy sonderingsmotstand.  

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale og/eller kvikkleire i det undersøkte område. 
Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. » 

5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 

5.1.1 Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (1112) – 7,6 daa 
 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (1111) – 0,6 daa 
 Lekeplass (1610) – 0,4daa 
 Veg (2010) –1.1 daa 
 Naturområde – grøntstruktur (3020) 0.4 daa 
 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål (2900) 0.3 daa 
 Annen veggrunn –tekniske anlegg (2018) 0.7 daa 

Hensynssoner 

 H 190 F – Sikringssone Sørkjosen Lufthavn 
 H 190 VA – Sikringssone hoved-avløpsledning 
 H 320 – Faresone flomfare 
 H370 – Faresone høyspent 
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Figur 20: Mulig situasjonsplan med leiligheter over 2 etg i vest, og rekkehusbebyggelse i øst. 

 

Figur 21: Snitt gjennom område for flomsoner, rødt stiplet viser terreng hevet 1,7 m. Grå skravert viser eksisterende terreng. 

5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1 Boligbebyggelse Frittliggende (1111)  

BFS Eksisterende bolig som bevares, utnyttelsen settes til 30% BYA 
5.3. Gjennomgang av aktuelle hensynsoner 

5.2.2 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

BKS 1-4 er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Dette er sentrumsnære arealer der en fortetting 
av eksisterende boligbebyggelse er foretrukket, da kommunen har behov for en økt andel 
sentrumsnær bebyggelse. Tilsammen opp mot 30 enheter fordelt på 10050,7 m². Disse enhetene 
planlegges på gnr/bnr 12/5. Planområdet inkluderer også gnr/bnr12/6 som har et areal på 634 m². På 
denne tomten er det eksisterende bebyggelse som vil bestå i sin helhet slik den er i dag. 
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5.2.3 Veg (2010)  

SV – 1 Hovedveitrasé igjennom planområdet. Svingradius i avkjørsel er R = 8 m, Veibredde er totalt 7 
m, der 5 m er avsatt til vegbane, samt 1,0 m på hver side er avsatt til kantsone. Nødvendig teknisk 
infrastruktur VA, strøm o.l. kan legges i vegens kantsone. Kommunal vei med avkjøring og innkjøring 
fra E6. 

SV – 2 Avkjørsel til gnr/bnr 12/6, privat vei. 

SV -3 Avkjørsel til tilgrensende bebyggelse i nord, privat vei. 

5.2.4 Lekeplass (1610) 

BLK - Areal avsatt til lekeplass, totalt 436 m². Arealet er tenkt som nærlekeplass for boliger innenfor 
planområdet. 

5.2.5 Naturområde –grønnstruktur (3020) 

GN Areal avsatt som naturområde for å ivareta inn overgangen mellom planområdet og det vernede 
vassdraget Reisaelva. Samt mulighet for å anlegge en sammenhengende offentlig turstilang 
Reisaelva.   

5.2.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre 
angitte hovedformål. 

SAA 1 Gang/sykkelvei ned til Reisaelva. Søppelbil/brøytebil kan snu her.  
SAA 2 Snødeponi, kan også brukes til gjesteparkering når det ikke er i bruk til snødeponi. 

5.2.7 Annen veggrunn –tekniske anlegg  

SVT Kan brukes til snuplass for brøytebil/søppelbil. Parkering for beboere merket av på området. 

5.3 Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

5.3.1 H 190 F – Sikringssone Sørkjosen Lufthavn 

Innflygingen til Sørkjosen lufthavn går over planområdet. Hensynssonen dekker hele planområdet og 
viser derfor ikke i plankartet. Innenfor hensynssone H 190 F gjelder de høyderestriksjoner som er 
angitt med koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning 
ENSR-P-10 datert 10.02.2005. 

5.3.2 H 190 VA – Sikringssone hoved-avløpsledning 

Avsatt for å sikre hoved-avløpsledning. Avsatt sikringssone må ikke bebygges. 

5.3.3 H 320 – Faresone flomfare 

Planområdet er flomutsatt da det grenser mot Reisavløpet. Dagens 200 års-flom kan i fremtiden 
være dagens 50 års flom, slik at tiltak mot flom er nødvendig.  Bebyggelsesområder må 
flomsikres/heves før bygging. Det er ikke mulig å ha kjeller i området. 

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 
prosjektering. Flomforebyggende tiltak skal foretas. Før utbygging av BKS 1-3 må terrenget i området 
flomsikres/heves for å forebygge oversvømmelse ved flom. Det tillates ikke kjellere i planområdet. 
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Største flom - 1000 års flom er på 3.52 meter. Terrenget innenfor flomsoner skal heves minimum 1.7 
meter fra dagens høyde. 

Erosjons sikringen skal etableres innenfor BKS 1 og 2. Før det gis byggetillatelser innenfor 
planområdet, må det foreligge en utredning/prosjektering for tiltak mot flomsikring utført av 
sertifisert konsulentfirma som godtgjør tilstrekkelig flomsikring for planlagte tiltak innenfor 
planområdet jf. TEK 17 § 7.2  

Utredning/prosjekteringen skal godkjennes hos NVE 

5.3.4 H 370 Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Avsatt for å sikre strømlinjer. Avsatt sikringssone ligger innenfor GN og kan ikke bebygges. 

5.4 Bebyggelsens plassering og utforming 

5.4.1 Bebyggelsens høyde 

I områdene for konsentrert småhusbebyggelse BKS 1 – 3 kan bygg oppføres med gesims/mønehøyde 
inntil 9 meter og maksimalt 2 etasjer. 

5.4.2 Grad av utnytting  

Utnyttingsgraden for rekke/kjedehus med garasje/garasjeanlegg skal ikke overstige 50 % -BYA. 

5.4.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Det er ikke avsatt arealer til næring i planområdet. 

5.4.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det er avsatt areal som til sammen gi mellom 25-30 nye boenheter i nærheten til sentrum.  

5.5 Boligmiljø/ bokvalitet  

Vi mener planområdet har en god beliggenhet for boliger. Området ligger åpent til i landskapet med 
gode solforhold. Det vil bli gode rom mellom rekkehusene/leilighetene selv med et relativt stort 
antall enheter. Hver enhet vil få sin private uteplass, enten på bakken eller på altan. Det etableres en 
lekeplass i god størrelse innad i området. Lekeplassen ligger tilbaketrukket fra Reisaelva, men 
samtidig med umiddelbar nærhet til bebyggelsen, slik at en har god visuell kontroll over lekeplassen. 
Fartsgrensen i området settes til 30 km/t slik at det skal være trygt for gående innad i området.  Det 
er kort avstand til både Storslett og Sørkjosen. Det er også kort avstand til ulike butikker, post, bank, 
barnehage og skoler. I tillegg er det nært til turterreng. 

5.6 Parkering 

Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5. 

Det etableres parkering på egen tomt eller felles parkeringsplasser for bebyggelsen. Parkering ved 
snuplass for søppel og brøytebil er avsatt i plankartet. Det er avsatt plass til snødeponi i 
reguleringsplankartet. Snødeponi skal også settes av i situasjonsplanen. Det tas også inn i 
bestemmelsene at det skal settes av plass til snødeponi i forbindelse med byggesak.  
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5.7 Tilknytning til infrastruktur  

Fremtidig bebyggelse innenfor planområdet vil bli tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur i 
nærområdet. Delvis gjennom direkte tilkobling der det er mulig og ellers gjennom nyetableringer av 
slik infrastruktur i planområdet. Det er ment å utnytte kantsoner innenfor avsatt formål veg (SV1) til 
nødvendig teknisk infrastruktur. 

5.8 Trafikkløsning 

5.8.1 Kjøreatkomst 

Kjøreadkomst til alle formål innenfor planområde blir fra ny avkjørsel fra E6 og direkte inn i 
planområdet. Det etableres ny avkjørsel som er mer oversiktlig enn eksisterende avkjørsel gjennom 
Strandvegen. Det anlegges internvei midt i planområdet med en veibredde på 5 meter pluss 
kantareal. Ved å anlegge veien i midten vil en kun ha behov for en vei. Veien vil få en rett utforming 
slik at den blir oversiktlig for fotgjengere og bilister. Det sette en fartsgrense på 30 km/t for å holde 
farten nede. Adkomst til tomt 12/6 legges i tilknytning til ny vei internt i 12/5. Det etableres 
forbindelse mellom planområdet og Strandvegen, men det vil kun være mulig å svinge til venstre her.   

5.8.2 Utforming av veger 

Planområdet er nesten flatt, så det blir minimalt med fall og stigning på internveien. Veibredde er 
totalt 7 m, der 5 m er avsatt til vegbane, samt 1,0 m på hver side er avsatt til kantsone. Nødvendig 
teknisk infrastruktur VA, strøm o.l. kan legges i vegens kantsone. Svingradius i kryss fra planområdet 
til Strandvegen er R = 8 m. Avkjørsel fra Strandvegen til E6 er allerede etablert. Det etableres 
snuplass for brøytebil og søppelbil i planområdet. 

Nye planlagte vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sin håndbøker. Også øvrige internveger og 
parkeringsplasser i planområdet bør opparbeides i henhold til håndbok N100 «veg- og 
gateutforming». 

5.8.3 Krav til samtidig opparbeidelse 

Terreng må være hevet og eventuelle andre tiltak mot flom må være ferdigstilt før det gis tillatelse til 
tiltak. 

Tillatelse til tiltak for de første enhetene kan gis, før nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og 
strøm er ferdigstilt.  

Brukstillatelse gis når nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er ferdigstilt. 

5.8.4 Varelevering 

Ikke aktuelt. 

5.8.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Arealene er godt tilgjengelige for gående og syklende. Bredden og utformingen på internveien i 
planområdet gjør tilgjengeligheten god og oversiktlig. I avslutningen av internveien mot vest kan det 
etableres gang/sykkelvei som igjen kan koble seg på en eventuell gang/sykkelvei i naturområdet 
langs Reisaelva. Det foreligger et stedsutviklingsprosjekt i regi av kommunen hvor det planlegges 
gang/sykkelvei langs Reisaelva. Se utklipp. Det går fotgjengerfelt over E6 rett nord-øst for 
planområdet. Langs E6 går det fortau til Storslett. 
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Figur 22: Illustrasjon Storslett stedsutviklingsprosjekt Nordreisa. 

5.8.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

SV 1 vil fungere som felles adkomstveg for alle enheter innenfor planområdet. SV 1 ligger på gnr/bnr 
12/5. 

5.9 Planlagte offentlige anlegg 

SV 1 Nødvendige veger i planområdet. 

5.10 Miljøoppfølging 

Tiltak som kan medføre forringelse av vannkvalitet skal vurderes med tanke på å begrense negativ 
utvikling i vannforekomstens kvalitet. Det vil ikke være avrenning eller utslipp fra VA ut i Reisaelva. 
Det settes krav til erosjon sikring for å unngå utgravinger fra elva og sikre at masser fra planområdet 
ikke kommer ut i Reisaelva. Det settes krav til at avrenning og erosjonssikring må løses på en slik 
måte at avrenning fra planområdet ikke får konsekvenser for omkringliggende bebyggelse.  Det er en 
grønnbuffer mellom bebyggelsen og Reisaelva noe som er positivt da bebyggelsen blir trukket vekk 
fra elva. Det vil være en risiko for at masser osv. kan komme ut i Reisaelva i anleggsfasen, det må 
derfor lages en plan for å sikre Reisaelva i anleggsfasen. 

Brann kan oppstå, det vil være en viss risiko for at slukningsvann kan komme ut i Reisaelva. 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 
bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.11 Universell utforming 

Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 
utforming (UU). Byggeteknisk forskrift TEK17 gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som skal 
sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-
diskriminerendeforhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. Felles uterom og alle arealer tilknyttet 
offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell utforming. 
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5.12 Uteoppholdsareal 

Innenfor planområdet er det satt av område til felles lekeplass (BLK 1) på 436 m². Lekeplassen ligger 
tilbaketrukket fra Reisaelva, men samtidig med umiddelbar nærhet til bebyggelsen, slik at en har god 
visuell kontroll over lekeplassen. Lekeplassen utformes iht. rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unge. I vest ved Reisautløpet kommer Grøntareal/naturområde (GN 1) på 415 m² som knytter 
planområdet sammen med områdene rundt via fremtidig gang/sykkelsti. Det anlegges gangsti fra 
planområdet og ned til denne turstien. Denne stien vil være så brei at en brøytebil kan komme til 
her. I tillegg vil ny bebyggelse i planområdet få private utearealer enten på bakkeplan eller på 
altaner.  Uteplassene søkes lagt mot sør og vest for best mulig solforhold. Uteplassene må skjermes 
mot dominerende vindretninger.   

5.13 Landbruksfaglige vurderinger 

Jordbruksfaglige vurderinger ble gjort i arbeidet med KPA, der området er avsatt til boligbebyggelse.  

5.14 Kollektivtilbud 

Planforslaget medfører ikke endringer av kollektivtilbudet. 

5.15 Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det avsatte planområdet, jf. askeladden 26. januar 
2018. Ingen løsninger er derfor skissert. 

5.16 Sosial infrastruktur  

Planforslaget fører ikke til vesentlige endringer i sosial infrastruktur. 

Planens hovedformål er å legge til rette for mer sentrumsnær bebyggelse med flere typer boliger. 

5.17 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Planområdet tilknyttes eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp. Det vil også anlegges 
nye traseer. VA løses i byggesaken og krav til VA plan tas inn i bestemmelsene.  

5.18 Plan for avfallshenting 

Avfallshåndteringen i planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen.  

5.19 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

H 320 flomfare: Før utbygging av BKS 1-3 må terrenget i området heves til byggesikker høyde for å 
forebygge oversvømmelse ved flom. Det settes forbud mot kjeller innenfor planområdet på grunn av 
flomfare, samt på grunn av høyt grunnvann og ev. fremtidig havnivåstigning som vil gi høyere 
grunnvannsstand i området. Dagens 200-årsflom kan fort være fremtidens 50-årsflom, det er derfor 
viktig å gjøre tiltak mot flom før det igangsettes bygging. Tiltak kan da være en flomskjerm som 
plasseres innenfor areal avsatt til boligformål og heving av terreng, løst på en slik måte at vannet 
renner ut av planområdet ved høyt tidevann og stormflo. Sikringen må løses på en slik måte at det 
ikke gir negative konsekvenser for omkringliggende bebyggelse. Erosjonssikringen skal etableres 
innenfor BKS 1 og 2. Før det gis byggetillatelser innenfor planområdet, må det foreligge en 
utredning/prosjektering for tiltak mot flomsikring utført av sertifisert konsulentfirma som godtgjør 
tilstrekkelig flomsikring for planlagte tiltak innenfor planområdet jf. TEK 17 § 7.2.  
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H 190 F sikringssone Sørkjosen lufthavn: Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte 
streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 

10.02.2005 må overholdes ved oppføring av nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og 
midlertidige innretninger kan overstige høyder i restriksjonsplanen. I tillegg må man være 
oppmerksom på bruk og valg av belysning. 

5.20 Rekkefølgebestemmelser 

 I forbindelse med søknad om tiltak skal det leveres VA plan.  
 Lekeplass må være ferdigstilt før det gis brukstillatelse. 
 Før det gis byggetillatelser innenfor planområdet, må det foreligge en 

utredning/prosjektering for tiltak mot flomsikring utført av sertifisert konsulentfirma som 
godtgjør tilstrekkelig flomsikring for planlagte tiltak innenfor planområdet jf. TEK 17 § 7.2  

 Tillatelse til tiltak for de første enhetene kan gis, før nødvendig infrastruktur som veg, vann, 
avløp og strøm er ferdigstilt.  

 Brukstillatelse gis når nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er ferdigstilt. 

6 Konsekvensutredning 
Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning § 9. kommunen har konkludert med 
at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning. 

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er avsatt i 
kommuneplanens arealdel er det ikke gjort justeringer og formålsendringer. 

7.2 Landskap 

Landskapet innenfor planområdet vil endre seg fra å være et område som preges av jordbruksareal til 
et areal med relativt tett bebyggelse. Sett fra den vinkelen de fleste opplever området i dag, fra 
dagens E6, så vil endringen føre til at området oppleves mer som et sammenhengende sentrumsnært 
boligområde. I dag er området preget av litt mer spredt bebyggelse når man passerer på E6. Det er 
naboer til planområdet og forbipasserende som er lokalkjente som vil oppleve den største endringen. 
For tilfeldig forbipasserende så mener vi at området vil få ett mer tydelig preg av å være et 
sammenhengende tettsted. For hele delområde 7 i landskapsanalysen for Nordreisa kommune 
vurderes påvirkningen på landskapet til å være relativt liten. Arealet blir en fortetting/forlenging av 
eksisterende bebyggelse, og vil ikke oppleves som en negativ sett i en tettstedssammenheng.  

I forbindelse med heving av terreng i forhold til flo og stormflo skal toppdekket/jordsmonnet i 
overflaten fjernes før terrenget heves. Disse jordmassene tilbakeføres etter oppfylling og kan brukes 
til toppmasser der det er behov for det innenfor planområdet.  

7.3 Stedets karakter 

Stedets karakter vil påvirkes en god del av planforslaget sett fra de nærmeste naboene til 
planområdet. Arealene vil for naboene gå fra å være et relativt åpent landbrukslandskap til å bli et 
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bebygget boligfelt. Ser man på Storslett som helhet vil konsekvensen av utbyggingen bli langt mindre 
og utbyggingen vil inngå som en naturlig del av eksisterende bebyggelse i nærområdet. 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. 

7.5 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven jf. nml § 8 

Det ingen registrerte viktige naturtyper innenfor planområdet. Området blir i dag leid ut og dyrket. 
Planområdet grenser til Reisaelva. I KPA er det avsatt et areal til formål naturområde/grøntareal som 
buffer mot arealformålet boligbebyggelse. Dette formålet er videreført i detaljreguleringsplanen. Det 
reguleres inn en sti langs Reisaelva, denne tenkes knyttet til en videre utvikling av sti for rekreasjon 
langs Reisaelva. 

Den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved utbygging av planområdet i 
tråd med planforslaget vil være relativt lav. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og 
at planforslaget er en fortetting av et område som allerede er både direkte og indirekte påvirket av 
eksisterende bebyggelse. Vi mener det vil være bedre for naturmangfoldet at det fortettes i sentrale 
strøk fremfor å utvide sentrumsområdet til mer uberørte områder. Vi mener at nml § 9 er ivaretatt 
gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til direkte anvendelse i denne 
saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem gjennom vår arealdisponering, der flomsoner er 
ivaretatt og bestemmelser knyttet til dem. Gjennom planområdets lokalisering og kommunens 
prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode 
og teknikk som vil gi det beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. Det 
gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse. 

7.6 Uteområder 

Det legges til rette for en ny stor lekeplasser innenfor planområdet. Lekeplassen utformes iht. 
rikspolitiske retningslinjer for barn og ung.  Dette vil være positivt for nærområdet som også kan 
benytte arealene. Det reguleres inn offentlig tursti langs Reisaelva som vil bli knyttet på planlagt 
fremtidig sti for rekreasjon langs Reisaelva. Denne gang/sykkelstien viser i stedsutviklingsprosjekt 
Nordreisa. Internt i planområdet reguleres det inn gangsti ned til den planlagte gang/sykkelstien.  

7.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Planforslaget antas å påvirke rekreasjonsinteressene i området i liten grad. Det reguleres inn offentlig 
tursti langs Reisaelva som vil bli knyttet på planlagt fremtidig sti for rekreasjon langs Reisaelva. Jf. 
stedsutviklingsprosjekt Nordreisa. 

7.8 Trafikkforhold 

7.8.1 Vegforhold 

Det blir en ny adkomst fra E6, som vil medføre noe trafikkøkning fra planområdet og ut på E6. Ny 
internvei opprettes innenfor planområdet. Det etableres forbindelse mellom planområdet og 
Strandvegen. Avkjørsel til E6 fra 12/6 fjernes. 

7.8.2 Trafikkøkning/reduksjon 

En økning av antall boenheter innenfor planområdet vil naturlig lede til trafikkøkning. 
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7.8.3 Kollektivtilbud 

Planforslaget antas å ikke påvirke eksisterende kollektivtilbud. 

7.9 Barns interesser 

Det vil ved gjennomføring av planen opprettes et sentrumsnært boligfelt med både eneboliger og 
leilighetsbygg. I tilknytning til boligfeltet settes det av et relativt stort areal til lekeplass for å dekke 
behovet for trygge nær-lekeområder for barn. Boligfeltet ligger nært flere rekreasjonsområder, og 
har kort vei til innen- og utendørs idrettsanlegg. 

Det er også kort vei til skoler og barnehager. Trafikksikkerhet innenfor planområdet mener vi også er 
hensyntatt, også med tanke på barn og unges bruk og behov. 

Vår samlede vurdering er at barns interesser er godt ivaretatt i planforslaget. 

7.10 Sosial infrastruktur 

7.10.1 Skolekapasitet 

Kapasiteten i dagens skolestruktur i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den 
økning i antall elever som Hansvoll boligområde kan representere. 

7.10.2 Barnehagekapasitet 

Kapasiteten i dagens skolestruktur i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den 
økning i antall elever som Hansvoll boligområde kan representere. 

7.10.3 Annet 

Dagens helsetjenester, og annen sosial infrastruktur er ivaretatt gjennom eksisterende tjenester og 
infrastruktur i kommunen. 

7.11 Universell tilgjengelighet 

Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 
utforming. 

7.12 ROS 

7.12.1 Flomfare 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom Ja Sannsynlig/
flere 

Enkelt-
tilfeller 

3 

Betydelig/ 

Kritisk 3 

9 Planområdet vil fortsatt 
være utsatt for flom, men 
etter oppfylling og 
erosjonssikring av terreng 
på de mest utsatte stedene 
så er det vurdert slik at 
både sannsynlighet og 
konsekvens vil reduseres. 
Det bør fortsatt ikke tillates 
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kjeller i bygninger innenfor 
planområdet pga. 
gjenværende flomfare og 
høyt grunnvann samt fare 
for fremtidig 
havnivåstigning som vil gi 
et høyere grunnvannsnivå i 
området. Innenfor feltene 
med kode H 320 skal det 
vises spesiell 
oppmerksomhet og 
aktsomhet for flom ved 
prosjektering. 
Flomforebyggende tiltak 
skal foretas. Før utbygging 
av BKS 1-3 må terrenget i 
området flomsikres/heves 
for å forebygge 
oversvømmelse ved flom. 
Det tillates ikke kjellere i 
planområdet. Største flom 
- 1000 års flom er på 3.52 
meter. Terrenget innenfor 
flomsoner skal heves 
minimum 1.7 meter fra 
dagens høyde.   

Erosjons sikringen skal 
etableres innenfor BKS 1 og 
2. Før det gis 
byggetillatelser innenfor 
planområdet, må det 
foreligge en 
utredning/prosjektering for 
tiltak mot flomsikring 
utført av sertifisert 
konsulentfirma som 
godtgjør tilstrekkelig 
flomsikring for planlagte 
tiltak innenfor 
planområdet jf. TEK 17 § 
7.2. 

 

7.13 Jordressurser/landbruk 

All fulldyrket jord på det berørte jordbruksarealet vil falle ut ved denne reguleringen. Kommunens 
strategi har i arealplanprosessen vært å ta i bruk små, inneklemte jordbruksarealer i 
sentrumsområdene til utbyggingsarealer for å oppnå en ønsket fortetting av sentrum fremfor å 
utvide sentrumsområdet til mer uberørte områder. Gjennom dette har en unngått berøring av 
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viktigere jordbruksarealer som grenser til sentrum, jf. kommuneplanens arealdels hensynssone for 
jordbruk og temakart for jordbruksarealer i sentrum. 

7.14 Teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger til rette for ny veistruktur innenfor planområdet. Ny infrastruktur for vann, avløp 
og elektrisitet blir også etablert i området. 

7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Kommunen overtar internvei og nye anlegg for VA i planområdet etter ferdigstillelse, veien og nye 
anlegg for VA vil bli bygget etter kommunal standard. Kostnader for drift og vedlikehold vil påløpe 
kommunen etter overtakelse. 

7.16 Konsekvenser for næringsinteresser 

Økt andel boliger i nærheten av forretningene på Storslett og Sørkjosen vil kunne gi en liten økning i 

Kundegrunnlaget til forretningene her. 

7.17 Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 
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8 Innkomne innspill 

8.1 Merknader til høring og offentlig ettersyn  

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 
utviklingsutvalg den 14. mars 2018 i sak 9/18. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, 
grunneiere og naboer den 20. mars 2018. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i Framtid i 
Nord den 23. mars 2018, samt på kommunens hjemmeside og facebookside. 

Høringsfristen var satt til den 8. mai 2018. 

Ved fristens utløp har det kommet inn 6 skriftlige innspill, herav ingen innsigelser fra offentlige 
myndigheter. Det har også kommet noen muntlig innspill. De som har fremsatt disse har vært 
oppfordret til å sende inn sine innspill skriftlig, men det er ikke registrert inn innspill per i dag 
(24.5.2018). Hovedpoengene i disse innspillene er gjengitt i punkt 8.1.7. 

8.1.1 Sametinget/Sámediggi (21.3.2018) 

Sametinget kan ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk 
fredete samiske kulturminner, men de minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten som 
bør fremgå av bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen og foreslår følgende tekst når det 
gjelder dette: 

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram 
spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og 
Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Vi forutsetter at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet. 

Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. Sametinget minner 
også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet 
ledd. Mange er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme et automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. 
kml. §§ 3 og 6. 

Tiltakshavers kommentar: 

Innarbeides i reguleringsplanen. 

Kommunens kommentar: 

Sametingets innspill tas til etterretning. Planbestemmelsens tekst om kulturminner er oppdatert til å 
samsvare med Sametingets innspill. 

8.1.2 Statens vegvesen (18.4.2018) 

Statens vegvesen er i store trekk fornøyd med det fremlagte reguleringsplanforslaget, og de er 
tilfreds med at det ikke er lagt opp til flere avkjørsler fra E6 enn de som eksisterer i dag. 

I oppstartsvarselet ble det skrevet planområdet skulle benytte en allerede etablert adkomst. Dette 
fremkom også i planskisser som ble oversendt oss fra Tove Ovesen pr. e-post, datert 18.01.2018. I 
høringsutkastet er dette blitt endret til en felles adkomst for boligområdet og boligene rundt. Det 
innebærer at adkomsten, slik den er i dag, fra E6 til Strandveien og til gnr. 12 bnr. 6 stenges. 
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Plankart 

Frisiktsoner mangler i avkjørslene på plankartet. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-6 skal 
frisiktsone tegnes inn på plankartet, og Statens vegvesen ber om at dette blir gjort. 

Plankartet bør også omfatte veier som skal stenges på grunn av reguleringen, og vise de i kartet med 
stengesymbol. Strandveien har adkomst fra E6. Den skal stenges, og det skal etableres en ny felles 
adkomst. Planområdet bør derfor utvides til også å gjelde Strandveien. 

Planbestemmelser 

§ 2.2.4 Byggegrenser og plassering av bygg: Eksisterende byggegrense og bebyggelse ligger ca. 15 
meter fra vegens midtlinje. 15 meters byggegrense til offentlig vei kan derfor videreføres i 
planbestemmelsene og i plankartet. 

§7.2 Avkjørselsforhold: Tilføy: Avkjørsler utformes og bygges ihht. Statens vegvesen sine 
retningslinjer. 

Rekkefølgebestemmelser: Det må skrives at adkomster fra riksveg skal være kontrollert og godkjent 
av Statens vegvesen før det kan gis byggetillatelse. 

Planbeskrivelse 

Statens vegvesen ber om at det tilføyes i planbeskrivelsen og i planbestemmelsene:  

Nye planlagte vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sin håndbøker. Også øvrige 
internveger og parkeringsplasser i planområdet bør opparbeides i henhold til håndbok N100 
«veg- og gateutforming». 

Tiltakshavers kommentar: 

Påpekte forhold hensyntas. 

Kommunens kommentar: 

Statens vegvesens innspill tas til etterretning. Planbestemmelser, -kart og –beskrivelse er oppdatert i 
samsvar med disse. Unntaket er vegvesenets ønske om å utvide planområdet til også å omfatte 
Strandveien, som ikke tas til følge da det vil forsinke planprosessen vesentlig. Eksisterende avkjørsel 
til Strandveien vil stenges ved enkeltvedtak når ny adkomst via Hansvoll er ferdigstilt. 

8.1.3 Odd Rudberg og Trude Indrebø (21.4.2018) 

Sikring mot flom og erosjon: 

Forslaget til reguleringsplan nevner betydningen av en fagmessig og sertifisert prosjektering av 
sikring mot flom og erosjon. Dette er betryggende og det antas at allmenne hensyn tas, jf. TEK 17 § 7-
1. Denne sikringen må også ta hensyn til eksisterende boliger i området, spesielt i Strandveien som 
ligger sør- og oppstrøms for et eventuelt sikringsanlegg på Hansvoll. Sikringen vil være den første i 
sitt slag i den flo- og fjærepåvirka delen av Reisaelva, og må ha en utførelse og funksjon som hindrer 
at fortrengt flomvann går østover eller demmes opp på sørsiden og gir økt flomvannstand der dagens 
bebyggelse ligger. 

Trafikksikkerhet: 
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For gående og syklende som vil bli brukere av ny og felles hovedadkomst SV 1 til Hansvoll og 
Strandveien, så bør det etableres et nytt gangfelt over E6 i direkte tilknytning til SV 1. Den planlagte 
utkjørselen fra SV 1 til E6 er, særlig vinterstid med høye brøytekanter, mørke og tidvis dårlig sikt, en 
utfordring som kan føre til farlige situasjoner. I dag er det 7 små barn/skolebarn og 8 voksne i 
Strandveien 2-6. Når Hansvoll blir utbygd vil dette tallet ventelig øke betydelig og mange flere typer 
brukere kommer til. 

Dagens beboere i Strandveien 2-6 har til nå brukt en uregulert passasje mellom to garasjer mellom 
Strandveien 5 og 6 for å få en trygg adgang for barn til gangfelt og gangvei ved Svetlana frisørsalong. 
Eiendommen der er nå planlagt utbygd. Noe som vil føre til at passasjen ikke lengre kan benyttes. 
Strandveien 2-6 har dermed ikke tilgang til å kunne krysse E6 på gangfelt, men må gå på veiskuldra 
nord eller sørover. Verken fotgjengere eller bilister synes dette er en god løsning. 

Prinsipielt pekes det på at reguleringsplanforslaget for Hansvoll er avgrenset til E6 og inkluderer ikke 
E6. i forhold til god planlegging og hensynet til barn og unges rettigheter i planleggingen, hensyn til 
universell utforming og trafikksikkerhet er ikke dette et godt grep. Et nytt, moderne og godt boligfelt 
fortjener en god og helhetlig løsning, særlig med hensyn til sikkerhet. Gangfelt over E6 burde derfor 
vært inkludert i planforslaget. Det forutsettes at Nordreisa kommune følger opp saken med 
trafikksikkerhet og gangfelt ovenfor Statens vegvesen, og ser til at det blir en oversiktlig og sikker 
løsning her. og at hensynet innarbeides av kommunen i pågående arbeid med 
trafikksikkerhetsplanen i Nordreisa. 

Adkomst Strandveien 2-6: 

Hovedatkomsten SV 1 får en ny, direkte avkjøring til E6 i henhold til plankartet, og ny vei SV 3 skal 
forbinde SV 1 med Strandveien. Det er et ønske at krysset mellom SV 1 og 3 gjøres noe 
rundere/større i nordøstre del av SV 3. svingen er veldig knapp slik den er tegnet per i dag. 

Tiltakshavers kommentar: 

Flomsikring vil hensynta eksisterende bebyggelse. 

Inntil ev. nytt gangfelt over E6 er etablert vil Strandveien 2-6 kunne bruke sti over Hansvoll lekeplass 
og gå via parkeringsplass videre til gangfelt over E6 nord for Hansvoll. 

Adkomst Strandveien 2-6 utbedres i henhold til ønske. 

Kommunens kommentar: 

Flomsikring innenfor planområdet skal prosjekteres på en slik måte at situasjonen for eksisterende 
bebyggelse i nærheten ikke forverres. 

Vi har forståelse for bekymringene som dreier seg om trafikksikkerheten. Tiltakshaver har skissert en 
mulig midlertidig løsning, frem til ev. nytt gangfelt eller gangvei er etablert, for enkel adgang til 
eksisterende gangfelt nord for Hansvoll som vil være mulig å benytte for beboerne i Strandveien 
utenom i anleggsperioden. Innspillet og ønskene om gangvei og gangfelt i området vil behandles av 
kommunen i arbeidet med trafikksikkerhetsplanen som pågår nå. 

Krysset mellom Strandveien og Hansvoll (SV 1) justeres som ønsket. 
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8.1.4 Troms fylkeskommune (3.5.2018) 

Troms fylkeskommune anbefaler at planen får rekkefølgebestemmelser som sikrer at område avsatt 
til lekeplass faktisk blir opparbeidet før det bygges ut ytterligere i dette området. Samtidig anmoder 
de om at utforming av felles parkeringsplasser legger til rette for tilgjengelighet for alle 
brukergrupper. Det må avsettes et minimum av det totale antall parkeringsplasser til HC 
parkeringsplasser. 

Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet har ingen ytterligere merknader til 
planforslaget.  

Tiltakshavers kommentar: 

Anbefalingene hensyntas. 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill tas til etterretning. 

8.1.5 Fylkesmannen i Troms (8.5.2018) 

Det tas hensyn til flomfare ved planleggingen i området. Fylkesmannen i Troms finner det uklart, 
utfra foreslåtte planbestemmelser om krav til heving av terreng til minimum 1,7 m over dagens 
høyde bare gjelder innenfor hensynssone H320 eller generelt for hele planområdet. Vi viser for øvrig 
til NVE sitt innspill i denne sammenheng. 

Planbeskrivelsen opererer med en plikt til at lekeareal er opparbeidet før det gis brukstillatelse av 
hensyn til barn og unge. Fylkesmannen anbefaler at planbestemmelsene følger opp dette, slik at 
plikten innarbeides i de formelle bestemmelsene.  

Tiltakshavers kommentar: 

Plikt til lekeareal innarbeides i planbestemmelsene. 

Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens kommentarer tas til etterretning. Planbestemmelsene er oppdatert slik at de 
stemmer overens med planbeskrivelsen når det gjelder lekeplassen, og bestemmelser om 
terrengheving er oppdatert. 

8.1.6 Norges vassdrags- og energidirektorat (3.5.2018) 

Flom: Det er avsatt hensynssone med vilkår i planbestemmelsene. Vilkårene ivaretar krav til at fare 
for 200 - års flom vil bli vurdert og ivaretatt før tillatelse til utbygging gis innenfor flomutsatt område. 
NVE vurderer at utbygging i den flomutsatte delen av området bør unngås. Alternativt må en effektiv 
flomsikring utføres for et større område dvs. også utenfor planområdet, for å ivareta flomfare fra sjø 
og fra elv. Det er derfor ikke nok med planbestemmelser for å ivareta flomfare innenfor planområdet 
hvis man velger å vurderer utbygging i flomutsatt område kombinert med flomsikring. Ved eventuell 
oppfylling for å komme ovenfor flomutsatt områder må avstand til det verna vassdraget vassdrag 
ivaretas. Det er en erosjonssikring i området. NVE vurderer derfor ikke at det er påkrevd med nye 
erosjonssikringer. 
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Grunnforhold: Basert på de sonderingene som er gjennomført og terrenget i området antas det ikke å 
være fare for kvikkleireskred i planområdet.  

Tiltakshavers kommentar: 

Flomsikring vil ivareta kravene NVE setter for flomsikring ved bebyggelse i flomutsatt område. 

Kommunens kommentar: 

NVE’s innspill tas til etterretning. Prosjektering av flomsikring må også ivareta naboer til planområdet 
på en slik måte at situasjonen deres med tanke på flomproblematikk ikke skal bli verre som følge av 
flomsikring innenfor planområdet. 

8.1.7 Muntlige innspill i høringsperioden 

Det har kommet noen muntlige innspill til planen i høringsperioden. Det har blitt oppfordret til at 
disse sendes inn skriftlig innen høringsfristens utløp, men per 22.5.2018, er det ikke registrert inn 
skriftlige innspill i saken. Innspillene gjengis i grove trekk under. 

1) Gang-/sykkelveg/sti langs elva fra Hansvoll og videre oppstrøms aksepteres ikke da den vil gå 
over privat plen/hage på naboeiendommen. Det antas stor trafikk langs en slik sti, da den vil 
være en snarvei fra planområdet til butikker m.m. 

2) Eiendom med gårds- og bruksnummer 13/7 (gjelder også 13/69) vil miste sin adkomst 
dersom høringsforslaget vedtas, da dagens adkomst er via regulert med ikke realisert vei som 
vil utgå ved vedtak av høringsforslaget. Eiendommen er i dag ikke bebygd, men eier ønske å 
ha muligheten til å bygge på tomta i framtida og ber om å få adkomst via foreslått vei i 
planforslaget med avkjørsel fra sørlig ende av SVT 1. 

3) Eiendomsgrensa mot nord må måles inn, da det kan være noe avvik mellom eksisterende 
gjerde og faktisk eiendomsgrense. Viktig å få orden på dette før anleggsperioden påbegynnes 
slik at graving på feil side av eiendomsgrensa unngås. 

Tiltakshavers kommentar: 

1) Området langs elva er regulert til naturområde grønn struktur for allmenn bruk i kommunens 
arealplan, og vil ikke berøres av utbyggingen av Hansvoll. Det anlegges kun sti ned til området for 
allmenn adkomst. 

2) Adkomst til eiendom 13/7 har flere alternative løsninger og utredes nærmere. 

3) Eiendomsgrense mot nord hensyntas. 

Kommunens kommentar: 

1) Kommunen ønsker å beholde muligheten for i framtiden å kunne etablere sti/gangvei langs elva. 
Dette er en del av en ønsket tilrettelegging for ferdsel langs elva som er vedtatt i gjeldene 
reguleringsplaner på Storslett, og tatt videre i kommuneplanens arealdel. Detaljreguleringen for 
Hansvoll boligområde følger dermed opp intensjonen i kommuneplanens arealdel. Innspill tas derfor 
ikke til følge. 

2) Eiendom med gårds- og bruksnummer 13/7 må sikres adkomst. Fortrinnsvis fra Strandveien og 
videre langs eiendomsgrensa mellom 12/5 og 13/68. Adkomst via veien på Hansvoll og SVT 1 er et 
alternativ, men det vil kunne forringe bomiljøet innenfor planområdet i større grad enn det først 
skisserte alternativet. 
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3) Tiltakshaver må ta hensyn til dette i anleggsperioden. 

 

8.2 Merknader til varsel om oppstart  

Det ble holdt forhåndskonferanse for detaljregulering av Hansvoll boligområde i møte via skype og 
Formannsalen den 14.12.2017. Tilstede var fra kommunen, Hanne Henriksen og Birger Storaas og fra 
forslagsstiller, tiltakshaver. Det ble enighet om at det kunne varsles oppstart med bakgrunn i 
forhåndskonferansen. Varsel om oppstart ble sendt ut per brev til alle berørte grunneiere, naboer til 
planområdet og til berørte offentlige myndigheter den 9. januar 2018. I tillegg har varsel om oppstart 
blitt annonsert på kommunens hjemmesider og med annonse i Framtid i Nord hhv. den 9. januar 
2018. Fristen for innspill ble satt til 06.02.18. 

8.2.1 Statens vegvesen (10.01.18) 

Statens vegvesen har følgende uttalelse til oppstartsvarselet: 

Infrastruktur – planlegging og opparbeidelse av veger og krysstilknytninger 

Eiendommen, og omkringliggende boliger har pr. i dag adkomst fra E6. Vi forutsetter derfor at 
atkomsten m/tilhørende sikttrekanter innarbeides i reguleringsplankartet, og planlegges og 
opparbeides i henhold til vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Også øvrige 
internveger i planområdet bør opparbeides i henhold til denne håndboka. 

Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming forutsettes lagt til grunn i det videre planarbeidet. Byggegrense 
langs E6 

Vi forutsetter at byggegrensen langs riksveg etterfølges og tas med i reguleringsplanen. 

 

Med hilsen 

Plan- og forvaltning, Troms 
Hanne L. Vangen 
Avdelingsingeniør 

Torsdag 18.01.18 ringte og sendte jeg mail til Hanne Vangen, Statens Vegvesen, og avtalte å sende 
over grove skisser so viste situasjonen mot E6. 

«Jeg sender som avtalt over illustrasjoner over forslag til hvordan området kan bebygges. Vi har sett 
på to alternativer, forskjellen på disse to er hvordan bebyggelsen er tenkt mot øst, altså mot E6. Det 
er ønskelig med en god utnyttelse av området siden det ligger sentralt på Storslett og skal gi et 
langsiktig perspektiv for utbygging. Nederste illustrasjon har en rosa linje som viser 50 meter fra 
midtlinje E6. En bygge avstand på 50 meter tar en relativt stor del av området og det er derfor 
ønskelig å kunne bygge noe nærmere E6 enn dette. Eksisterende bebyggelse langs E6 ligger vesentlig 
nærmere enn 50 meter fra midtlinje. Eksiterende bebyggelse ligger også i varierende avstand, opptil 
11 meter fra midtlinje E6. Inne i planområdet er det også krav til lekeplass/grøntområde, dette 
området ønsker vi å gjøre noe større enn kravet til Nordreisa kommune er. Det er ønskelig at 
grøntområdet ligger i relativt kort avstand fra alle boligene og tilbaketrukket fra elva, derfor er det 
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plassert «midt» i planområdet litt mot øst. Det er ønskelig å kunne ha det plassert her. Kunne dere 
gitt en tilbakemelding på hva dere tenker i forhold til byggegrensen mot E6, slik at vi kan planlegge 
bebyggelsen og formålene med større sikkerhet i forhold til byggegrensen mot E6.  

Bare for info, internveien planlegges i 5 meters bredde. Nedenfor er det limt inn illustrasjoner over to 
alternativer, har zoomet inn området nærmest E6 på begge alternativene. Så lurer jeg på om det er 
behov for støyutredning for bebyggelsen her?  

Alt 1 består av rekkehusbebyggelse med carporter mot E6. Minstemål 16.4 meter fra midtlinje E6. 
Eksisterende bolig som ligger 25.6 meter fra midtlinje E6 rives. Nabohus på gnr/bnr 12/6 ligger 20,1 
meter fra midtlinje. Carport for hus 14 og 15 i alternativ 1, ligger 25,4 meter fra midtlinje E6. 
Eksisterende hus nord for hus 14 og 15 ligger 24.06 og 10,7 meter fra midtlinje E6. 

Alt 2 har eneboliger i rekke og en frittliggende enebolig øst i planområdet. Her vil ny frittliggende 
bolig erstatte eksisterende bolig som rives. Denne boligen vil ligge ca. 23 meter fra midtlinje E6. 
 Planlagt bebyggelse hus 15 og 16 ligger på det nærmeste 38. 4 meter fra midtlinje E6. Eksisterende 
hus nord for hus 14 og 15 ligger 24.06 og 10,7 meter fra midtlinje E6.» 

   

Alt 2.     Alt 1. 

 

25.01.18 mottok vi mail gjengitt under: 

Hei!  

Ja jeg har sett at det er kommet en epost fra dere. Jeg er på kurs og kan derfor ikke svare på det 
akkurat nå. Men forslaget med byggegrense lengst fra e6 er å foretrekke. Bygge avstand langs den 
strekningen er ikke 50 meter nei, men det er allikevel å foretrekke at ny bygg trekkes lengst mulig 
vekk. Vi syns derfor at forslagene er innenfor det som kan tillates.  

Hanne 

8.2.2 Troms Fylkeskommune (11.01.18) 

Hei! 

Vedrørende varsel om oppstart detaljregulering for Hansvoll – Storslett, datert 4.1.2018. 
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Jeg viser videre til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, med ikrafttredelse 1.1.2018 hvor det er gitt krav om at referat fra oppstartsmøte skal 
gjøres tilgjengelig ved varsling (§5), og ber om å få tilsendt referat fra oppstartmøte med kommune. 

Vår kommentar: Merknad tas til etterretning. 

8.2.3 Troms fylkeskommune (12.01.18) 

Viser til varslet oppstart for «Hansvoll Gnr/Bnr 12/5 og 12/6». Har forslagsstiller eller kommunen 
mulighet til å oversende digitalt planomriss i SOSI-format til Kartverket Tromsø 
(plantromso@kartverket.no) for innlegging i regional høringsbase for arealplaner? Dette vil gjøre 
digital planavgrensning tilgjengelig for høringspartene. SOSI bør helst inneholde påkrevde 
egenskaper deriblant planidentifikasjon.  

Vår kommentar: Merknad tas til etterretning.  

8.2.4 Troms Fylkeskommune (06.02.18) 

Universell utforming 

Det følger av formålsparagrafen til plan- og bygningsloven (§1-1) at prinsippet om universell 
utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Vi ber om at 
utforming av ny bebyggelse, uteoppholdsområder og veiareal legger til rette for tilgjengelighet for 
alle brukergrupper. 

Barn og unge 

 Fylkeskommunen er opptatt av at hensynet til barn og unges interesser vies oppmerksomhet i det 
videre planarbeidet. Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og ungens interesser i 
planleggingen, der det går frem at konsekvenser for barn og unge skal vurderes i all plan- og 
byggesaksbehandling (jf. pkt. 4a). Det må i planbeskrivelsen gjøres rede for muligheten for utendørs 
lek og opphold, og hvordan lekeplass/uteoppholdsareal oppfyller kvalitets- og funksjonskrav som 
fastsatt i nevnte retningslinjer og kommunens egne normer. Lekeplasser skal være sikret mot støy, 
forurensning, trafikkfare og annen helsefare. 

Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging  

Sentrumsnær fortetting med boliger er i tråd med Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Sykkel, kollektiv og gange må tilrettelegges for, og prioriteres i det videre 
planarbeidet.  

Bebyggelsesmønster  

Gode omgivelser gir folkehelse og trivsel. I følge plan- og bygningslovens § 1, 5. ledd, skal estetisk 
utforming av omgivelsene ivaretas. Planen innebærer en utbygging nært eksisterende bebyggelse. 
Det er viktig å ta hensyn til hvordan nye bygg på en best mulig måte kan spille sammen med det 
eksisterende miljøet når man fastsetter bestemmelser for utforming, utnyttelsesgrad og plassering.  

Vannkvalitet  

Tiltak som kan medføre forringelse av vannkvalitet skal vurderes med tanke på eventuelle tiltak for å 
begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand.  
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Vi ber om at forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) og Regional 
forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 legges til grunn i planarbeidet og at vannmiljø tas 
inn som utredningstema.» 

Vår kommentar: Merknader tas til etterretning. 

8.2.5 Fylkesmannen i Troms (05.02.18) 

«Av hensyn til samfunnssikkerhet viser vi til at planområdet ligger innenfor kartlagt område for 
elveflom. Boligbebyggelsen må tilfredsstille krav til flom jfr. Byggeteknisk forskrift § 7-2 med 
sannsynlighet for flom mindre enn 1/200 pr. år. Det vises for øvrig til kommunenes egen kartlegging i 
ROS-analysen til kommuneplanens arealdel, herunder særlig side 200-201 og planbestemmelse 
1.5.14 bokstav a). Videre ligger området på avsetninger under marin grense og det vises for ordens 
skyld til kommuneplanens arealdel planbestemmelse 1.5.14 bokstav d) og g). Disse momentene må 
følges opp slik at ny bebyggelse ikke øker risiko- og sårbarhet i området. 

Hensynet til friluftsliv og naturmangfold tilknyttet nærheten til Reisaelva forutsettes også å ivaretas i 
tråd med kommuneplanens arealdel. 

Fylkesmannen registrer at området i dag leies ut som dyrka mark, men anser at området kan 
omdisponeres til boligbebyggelse grunnet fortettingshensyn. 

Fylkesmannen i Troms har ingen ytterlige merknader til detaljreguleringen for gnr 12 bnr 5 og gnr 12 
bnr 6 ved Hansvoll i Nordreisa kommune» 

Vår kommentar: Merknader tas til etterretning. 

8.2.6 Sametinget (12.02.18) 

«Vi viser til deres brev av 04.01.18 mottatt her 15.01.18.  
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har 
som kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planen.  

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene i den 
endelige reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:  

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi 
forutsetter at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet.  

Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. Vi minner også om at 
alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange er 
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et 
automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  

Vi gjør oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms fylkeskommune.» 

Vår kommentar: Merknader tas til etterretning. 
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9 Avsluttende kommentar 
Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med bakgrunn i tilgjengelig, kjent og relevant kunnskap for å 
kunne følge opp kommuneplanens arealdel.
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Denne rapporten er utarbeidet av Arktisk Geotek på oppdrag fra kunde. 

Oppdragsavtalen regulerer kundens rettigheter til rapporten. Det er Arktisk Geotek og 

kunden som har rett til å anvende hele eller deler av denne rapporten. Tredjepart har 

ikke rett uten skriftlig samtykke fra Arktisk Geotek. 

Arktisk Geotek har ingen ansvar dersom hele eller deler av rapporten brukes til andre 

formål, eller av andre enn det Arktisk Geotek har gitt skriftlig samtykke til. Deler av 

rapportens innhold er beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, 

bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Arktisk 

Geotek eller eventuell annen opphavsrettshaver.  
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SAMMENDRAG 

Sandøy Bygg Eiendom AS planlegger oppføring av boliger på eiendom gbnr. 12/5 på Storslett 

i Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk 

utredning og har i den forbindelse utført grunnundersøkelse med innleid borerigg fra 

GeoNord AS. 

Det er gjennomført 3 totalsonderinger. Grunnen består av dominerende sand og grusig 

materiale med innhold av større klaster. Det ble ikke påtruffet fjell og sonderingene ble 

avsluttet i faste masser på 20-22m dyp. Sonderingene viser høy til meget høy 

sonderingsmotstand. 

Det er ikke påvist sprøbruddmateriale og/eller kvikkleire i det undersøkte område. 

Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende.  
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Dato: 30.01.2018 Prosjekt gbnr. 12/5 Storslett Side 1 
 

1. Innledning 

Sandøy Bygg Eiendom AS planlegger oppføring av boliger på eiendom gbnr. 12/5 på Storslett 

i Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk 

utredning av eiendommen og har i den forbindelse utført grunnundersøkelse med innleid 

borerigg fra GeoNord AS.  

Foreliggende rapport inneholder resultater fra grunnundersøkelsen med en orienterende 

geoteknisk vurdering. Rapporten vil vurdere om eiendommen er trygg og tilfredsstiller 

kravene i TEK-17.  

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført 17.01.2018. 

Det ble gjennomført 3 totalsonderinger og forsøk på opptak av en uforstyrret prøveserie. En 

samlet oversikt over boreplan og boreprofiler fremgår av bilag 2 og 3. Det vises for øvrig til 

rapportens geotekniske bilag for tegnforklaring av felt- og laboratorieundersøkelser (bilag 1).  

 

3. Grunnforhold 

3.1. Områdebeskrivelse 

Eiendommen er lokalisert nord for Storslett sentrum, like sør for Lilleslett (figur 1). Terrenget 

i området er plant og eiendommen er før regulering blitt benyttet som dyrket mark. 

Eiendommen grenser til Reisaelva i vest og E6 i øst. Det er oppført boliger like nord og sør 

for planlagt byggeområde.   

Undersøkt område ligger ca. 3 moh., og er dermed under marin grense som i området er på ca. 

60 moh. 
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3.2. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er tidligere blitt utført flere geotekniske grunnundersøkelser i områder på Storslett og i 

Sørkjosen. Rambøll har i 2013 utført grunnundersøkelser i forbindelse med oppføring av nye 

omsorgsboliger ved Guleng på Storslett (oppdrag 6130632). I 2015 utførte Multiconsult 

geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med et boligprosjekt under utvikling ved 

Betesda, på oppdrag fra Nordreisa kommune (71293-RIG-RAP-001).   

Andre undersøkelser som kan nevnes: steindeponi i Sørkjosen (Multiconsult rapport 712293-

RIG-RAP-001) og Saga skistadion (Statens vegvesen rapport nr. 2014002624-44). 

 

 

Figur 1: Oversiktskart over Storslett med undersøkt område (rød sirkel) i Nordreisa kommune 

(norgeskart.no).  
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3.3. Løsmasser 

Det ble forsøkt tatt opp prøveserie ved borehull A på 3,5m dyp, men ble avsluttet da store 

deler av materialet rant ut av prøvesylinderen under opptak. Kun deler av sylinderen ble fylt 

opp av sand og det ble ikke gjort noen visuell observasjon av finkornet materiale i form av 

leire eller silt. To sylindere ble deformert pga. grus og stein i grunnen. Prøvetakingen ble 

avsluttet.  

Dybden til fjell er ikke kjent, da totalsonderingene er avsluttet i faste masser på 20-22m dyp 

uten at fjell ble påvist. Tidligere boringer i området antyder at løsmassenes mektighet er stor 

og dybden til fast fjell er usikker. 

Sonderingene viser høy til meget høy sonderingsmotstand med bruk av økt rotasjon mot 

dypet. Det er generelt brukt lite slag og spyling med luft. De første 10m viser dominerende 

sandig materiale med innslag av grusige lag og enkelte steiner. Fra 10m ned til avsluttet 

sondering dominerer grusig materiale med innslag av sandige lag.  

I det undersøkte område er grunnen tolket å bestå av elve- og bekkeavsetning (fluvial 

avsetning) med stor mektighet.  

Grunnen består generelt av ikke til lite telefarlige masser (T1-T2) grunnet lite innhold av 

finkornet materiale i form av leire og silt. Lokale forskjeller kan forekomme.  

 

4. Geoteknisk vurdering 

Det er ikke påvist eller indikert materiale med sprøbruddegenskaper og/eller kvikkleire. Det 

undersøkte område er plant og det er dermed ingen skråninger som kan forverre stabiliteten 

ved et potensielt områdeskred. Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende.  

Med hensyn til skråningen ned mot Reisaelva er det potensielt mulig at lokale utglidninger av 

friksjonsmasser kan forekomme i fremtiden. Dette kan sees i sammenheng med tidligere 

sikkerhetstiltak rettet mot elveforebyggende tiltak.  

Innhold av organisk materiale (humus) i løsmassene på overflaten kan føre til volumreduksjon 

og med tiden gi setningsskader. Fundamentering på slike masser frarådes. Masser med 

organisk materiale bør erstattes med eksempelvis godt komprimerte steinmasser.  
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Dato: 30.01.2018 Prosjekt gbnr. 12/5 Storslett Side 4 
 

Under boring ble det registrert tele i bakken ned til ca. 0,5m dyp. Generelt er løsmassene i 

område ikke telefarlig, men dersom det under grunnarbeidet påtreffes finkornet materiale eller 

lokale teleforskjeller som ikke fremkommer av sonderingene, bør dette tas hensyn til ved 

prosjektering av nødvendig frost- og markisolasjon.  

Det ble påtruffet grunnvann på ca. 3m dyp noe som kan relateres til dagens nivå på Reisaelva. 

Det gjøres oppmerksom på at drenering må tilrettelegges ved behov for å redusere 

porevann/grunnvann. Dette for å unngå at grunnarbeid med konstruksjoner blir anbrakt på 

oppbløtte og omrørte masser. De identifiserte løsmassene anses som tilfredsstillende til bruk 

som grunnfundamentering, da de er relativt faste og stabile friksjonsmasser.  

Det gjøres oppmerksom på at deler av eiendommen vendt mot Reisaelva ligger innenfor 

kartlagte flomsoner for forventet vannstand ved en potensiell 50-, 100-, 200- og 500års flom 

(NVE, flomsonekart nr. 7/2002-delprosjekt Storslett).  
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Bilag 2 av 3 
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Vedlegg 
1 Plankart: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, Sappen - Nasjonal plan ID: 

19422015_003 
2 Planbestemmelser: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, Sappen - Nasjonal plan ID: 

19422015_003 
3 Planbeskrivelse: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, Sappen - Nasjonal plan ID: 

19422015_003 
4 ROS-analyse: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, Sappen - Nasjonal plan ID: 

19422015_003 
5 Vedlegg til planbeskrivelse/ROS-analyse: Rapport - Geologiske grunnforhold og naturfarer 

- Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, Sappen - Nasjonal plan ID: 19422015_003 
6 Merknadsbehandling: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, Sappen - Nasjonal plan ID: 

19422015_003 
7 Illustrasjonskart 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5 i Sappen med plan ID 
19422015_003 med plankart sist revidert 10.6.2016, samt bestemmelser sist revidert 3.6.2018 
og planbeskrivelse sist revidert 3.6.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-
12 med forbehold om at Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- og energidirektorat 
trekker sine innsigelser til planen slik plandokumentene fremstår til sluttbehandling. 
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Rådmannens innstilling 
Forslag til detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt, GBR 30/5 i Sappen med plan ID 
19422015_003 med plankart sist revidert 10.6.2016, samt bestemmelser sist revidert 3.6.2018 
og planbeskrivelse sist revidert 3.6.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-
12 med forbehold om at Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- og energidirektorat 
trekker sine innsigelser til planen slik plandokumentene fremstår til sluttbehandling. 
 
 

Saksopplysninger 
Formål med reguleringen 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av frittliggende 
fritidsbebyggelse med høy standard. Det er planlagt 8 hyttetomter i feltet. 
 
Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg (MPU) i 
møte den 3.3.2016 som sak 10/16. MPU vedtok å fremme planen og sende den på høring og 
offentlig ettersyn i seks uker. 
 
Forslagsstiller, plankonsulent og grunneiere 
Forslagsstiller, tiltakshaver og grunneier: Tore Elvestad, Sappen, 9151 Storslett. 
 
Plankonsulent er: KONZEPT arkitektur bygg og plan, 9151 Storslett med sivilarkitekt Geir 
Lyngsmark som faglig planlegger. 
 
Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 
Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 
utviklingsutvalg den 3. mars 2016 i sak 79/17. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige 
myndigheter, grunneiere og naboer den 18. mars 2016. Høring og offentlig ettersyn ble også 
annonsert i Framtid i Nord, samt på kommunens hjemmeside. 
 
Høringsfristen var satt til den 30.4.2016.  
 
Etter høringsfristens utløp har det kommet inn tre høringsuttalelser til planen fra hhv. 
Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Tilsammen er det fremmet 
seks innsigelser til planforslaget.  
 
Et sammendrag av alle innkomne innsigelser og merknader fremgår av sakens vedlegg 6 
Merknadsbehandling: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt, Sappen - Nasjonal plan ID: 
19422015_003 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er gjort flere endringer av plandokumentene etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Plankart: 

 Faresone H 340 har økt bredde fra 12 til 30 meter. 
 Sikttriangler er tegnet inn. 
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Planbestemmelsene: 

 § 3, 2. ledd – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Bro over Ämmenniemi elva – 
har fått tilføyd nytt 2. avsnitt. 

 § 5 Rekkefølgebestemmelser, har fått nytt innledende avsnitt. I tillegg er alt under 
overskriftene «Sikring mot flomfare» og «adkomst» nytt. 

 
Planbeskrivelsen: 

 Kapittel 4.1.1 er tilføyd i sin helhet. 
 Kapittel 7.3 er tilføyd et nytt siste avsnitt. 
 Kapittel 7.5 er tilføyd ett nytt tredje avsnitt. 
 Kapittel 7.6 har fått ny tittel, samt tilføyd et nytt siste avsnitt. 
 Kapittel 8.5 er tilføyd i sin helhet. 

 
ROS-analysen: 

 ROS-analysen er revidert i henhold til Fylkesmannens og NVE’s innsigelser. Spesielt 
tema som befører flomfare og grunnforhold er utvidet, men også andre tema som er 
relevante for planforslaget. 

 
I tillegg er det utarbeidet en egen rapport om Geologiske grunnforhold og naturfarer av Arktisk 
Geotek. Denne er vedlagt saksfremlegget som vedlegg 5, og den er grunnlag for de endringer 
som er gjort i planbeskrivelsen og ROS-analysen. 
 
Økonomi 
Planforslaget anses ikke å inneholde forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til 
Nordreisa kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte 
tiltakets utgifter. 
 
Detaljregulering 
Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet 
arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse 
at detaljregulering utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens 
arealdel, og der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. 
Kommunestyret kan også i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere 
kommunens planbehov, innbefattet behovet for kommunal detaljregulering. 
 
Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 
Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern 
av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter 
tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. 
 

Vurdering 
Landbruksmessige forhold 
Planområdet ligger innenfor et utmarksareal på 600 km2 benyttet av Nordreisa Sankelag. I 2014 
ble det sluppet ca. 5000 sau/lam og ca.200 geit på beite. Når planområdet bygges ut vil denne 
beiteressursen i stor grad falle bort, selv om planbestemmelsene tillater beite innenfor 
planområdet. 
 
Naturmangfold 
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Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 
kapittel 4.1-4.4. Planområdet består av skogdekt mark med lav og middels bonitet. Området er 
dekket av variert lauvskog, med innslag av plantet granskog. Feltsjiktet/skogbunnen er dominert 
av lyngarter, i fuktige partier er gress og urter representert.  
 
Planområdet grenser til Joselva og Pihkahistamaelva som begge er en del av det varig verna 
Reisavassdraget.  
 
Planområdet berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte kulturlandskap. Området ligger innenfor et areal som er registrert 
som yngleområde for tretåspett, og den nær trua (NT) billearten Bembidion mckinleyi er 
registrert innenfor planområdet. Ingen andre trua eller sårbare arter er registrert innenfor 
områdene. 
 
En utbygging av området til fritidsboliger og fritids- og turistformål vil føre til noe økt aktivitet 
og støy i området, men isolert sett antas det at en utbygging ikke vil ha store negative 
konsekvenser. Området ligger i umiddelbar nærhet av allerede utbygget areal i Sappen, og fører 
således til en mindre arealmessig utvidelse av grenda. Det nære landskapet vil påvirkes noe ved 
utbygging av hyttefelt, og denne påvirkningen vil være sterkest for de som er direkte naboer til 
planområdet. Avhengig av hvem man spør vil denne endringen kunne virke både positivt og 
negativt for dagens beboere og brukere i området. 
 
Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 
naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 
 
Føre-var-prinsippet i nml § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging 
ikke antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 
Kommunen vektlegger at arealet er satt av til formålet i kommuneplanens arealdel. Da 
begrunnet med ønske om utvikling av grenda i Sappen og grunneiers ønske om utvikling av 
egen eiendom. Føre-var-prinsippet ble benyttet under utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 
da opprinnelig foreslått areal ble redusert betydelig til fordel for naturmangfoldet og 
landbruksinteressene. 
 
Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, 
ved utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. Vi har vektlagt at 
planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget ligger nært 
eksisterende bebyggelse og infrastruktur i Sappen, og således er en mer kompakt utvidelse av 
denne. 
 
Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av 
sentrumsområdene er kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil 
gi det beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. Eventuelle kostnader for 
å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør nml § 11, samt bruk av miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder, jamfør nml § 12, er utbyggers ansvar. 
 
Risiko- og sårbarhet 
For detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt vil der ikke tilføres vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Den foreslåtte detaljreguleringen er blitt vurdert i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning, og Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn 
under vilkårene for en slik utredning. 
 

530



Deler av planområdet kan være utsatt for flom og erosjon. Forebyggende tiltak er derfor 
nødvendig for å sikre planområdet før utbygging av fritidsbebyggelse foretas. 
 
Planområdet vil fortsatt være utsatt for flom, men etter flom- og erosjonssikring på de mest 
utsatte stedene så er det vurdert slik at både sannsynlighet og konsekvens vil reduseres. Det bør 
fortsatt ikke tillates kjeller i bygninger innenfor planområdet pga. gjenværende flomfare og høyt 
grunnvann.  
 
Før det gis byggetillatelser innenfor planområdet, må det foreligge en prosjektering av flom- og 
erosjonssikring som godtgjør tilstrekkelig flomsikring for planlagte tiltak innenfor planområdet 
jf. TEK 17 § 7.2. 
 
Etter en samlet vurdering mener Nordreisa kommune at det ikke er samfunnssikkerhetsmessige 
forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for den foreslåtte 
detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse dersom tiltakene i 
planbestemmelsene følges opp. 
 
Trafikksikkerhet  
Planforslaget vil tilføre én ny avkjørsel til fylkesveien, samt gi økt bruk av én eksisterende 
avkjørsel. Vi antar at dette ikke vil gi en forverring av trafikksikkerheten i området dersom 
avkjørslene utformes i henhold til Statens vegvesens handbøker.  
 
Kulturminner  
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet, og det er heller ikke funnet 
kulturminner innenfor planområdet under kulturminnebefaring utført av Sametinget i 2015. Vi 
mener at planforslaget ikke vil virke negativt på områdets kulturhistoriske verdi, og ingen kjente 
kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. 
 
Oppsummering  
Planforslaget for detaljregulering av Ämmenämmi hyttefelt ansees for å gi en planmessig god 
løsning i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil gi et hyttefelt med tilhørende 
grøntarealer og enkel adkomst. Planarbeidet legger til rette for å ivareta og styrke 
lokalsamfunnet samtidig som dette vil ha en trivselsbringende og utviklende effekt for Nordreisa 
kommunes befolkning, i tråd med overordnet plan.  
 
På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget, og planen 
kan legges frem for sluttbehandling og endelig vedtak slik den er utformet ved siste 
revisjon. Dette under forutsetning av at Fylkesmannen i Troms og Norges vassdrags- og 
energidirektorat trekker sine innsigelser til planforslaget slik det fremstår til 
sluttbehandling.. 
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PLANBESTEMMELSER FOR  
REGULERINGSPLAN FOR GBNR. 30/5 
FOR ÄMMENÄMMI HYTTEFELT I 
SAPPEN I NORDREISA KOMMUNE 
Nasjonal plan ID: 19422015_003 

Dato: 10.06.2016 

Sist revidert: 3.6.2018 (av Nordreisa kommune) 

 
Saksbehandling: 
 

Dato 

1.gangs behandling i miljø-, plan og 
utviklingsutvalget  
 

3. mars 2016 

Offentlig ettersyn i perioden  
 

18. mars – 30. april 2016 

2.gangs behandling i miljø-, plan og 
utviklingsutvalget 
 

8. juni 2018 

Sluttvedtak Nordreisa kommunestyre 21. juni 2018 
Revisjoner: 
 

   

 

§ 1 Hensikt 

Planens hensikt er å legge tilrette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av 
fritidsboliger med tilhørende anlegg. 

Planen skal ivareta og styrke lokalsamfunnets helse, miljø og trivsel i et langsiktig 
bærekraftig perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.  

Planområdets areal er ca. 16,6 daa.  

Planen skal gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven av 2008. 

§ 2 Fellesbestemmelser 

Planbestemmelsene gjelder for hele planområdet.  

Plankartet Reguleringsplan Ämmenniemi hyttefelt datert 10.6.2016 med tilhørende 
bestemmelser sist revidert 3.6.2018 gjelder for hele planområdet. 
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Bestemmelser som kun gjelder for ett eller flere delfelt, står under 
arealformålene/hensynssonene til disse. 

Etter PBLs § 12-7 gis følgende bestemmelser om: 

1. Bebyggelsens utforming, estetiske krav/bygninger (bestemmelser)og arealers bruk (krav 
om utomhusplan). 

 Hyttene skal plasseres innfor regulert byggegrense. Hyttene skal innpasses best mulig 
i landskapet. 

 Utstikking av tomtene og plassering bygg gjøres i samråd med grunneier. 

 Bebyggelsen innfor planområdet skal ha saltak melleom15 og 35 grader. Taktekking 
skal ikke være av material som gir refleks.  

 Utforming, materialvalg og fargebruk skal mest mulig tilpasses naturpreget i 
området. Fargevalg skal være beskrevet og vedlagt i byggesøknaden. 

 Vegetasjon på ubebygd areal skal bevares mest mulig. Ubebygde deler av 
byggeområder skal bevares mest mulig med stedegen vegetasjon. 

2. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og areal (helse, miljø, sikkerhet, universell 
utforming og barns behov for leke- og uteoppholdsareal) 

Vann:  

Det anlegges privat eller felles vannanlegg som anvist på plankart. Det er 
tilkoplingsplikt. 

Avløp/avtrede: 

Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede. 

Det skal etableres felles avløpsanlegg med tilknytningsplikt. 

Kjemikalietoalett tillates ikke. 

Renovasjon: 

Avfall skal bringes til godkjent avfallsdeponi. 

Fast eller flytende avfall må ikke jordslås, henlegges eller ledes slik at det blir til 
sjenanse for andre. 

Strøm. 

I henhold til orientering fra kraftleverandør Ymber AS er det tilfredsstillende 
kapasitet på 22kV-linje som hovedtilførsel til området.  

3. Sikring av verneverdier 
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Dersom det under anleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet oppdages 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og fylkeskommunen og 
Sametinget varsles. Jf. Lov om kulturminner § 8 annet ledd. 

4. Universell utforming 
Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad utformes slik at 
disse kan brukes på like vilkår for flest mulig. 

5. Mindre vesentlige endringer fra planbestemmelsene kan, når særlig grunner taler for 
det, tillates av kommunen innfor rammen av bestemmelser i plan- og bygningsloven. 

6. Privatrettslige avtaler som er i strid med planen kan ikke inngås når planen er godkjent. 

§ 3 Arealformål PBL § 12-5, 1.-6. ledd 

Planen omfatter følgende planformål: 

Bebyggelse og anlegg 

 Fritidsbebyggelse frittliggende: områdene H1 til H8 

Samferdselsanlegg og infrastruktur 

 Veg Fv 865 

 Annen veggrunn- tekniske anlegg 

 Annen veggrunn - grøntareal 

 Parkeringsplasser 

Grønnstruktur 

 Friområde 

1.ledd – Bebyggelse og anlegg 

H1 til H8 - Fritidsbebyggelse frittliggende 

 Det tillates oppført 1 hytte og 1 uthus på tomten. Maks. BRA= 150m2. 

 Hovedhytte kan ikke overstige BRA=125m2 

 Det skal avsettes 1 parkeringsplass på hver hyttetomt. 

 3,5 meter er maks gesimshøyde fra gjennomsnittlig diagonal av eksisterende 
bakkenivå  

 Takoppløft tillates 

 Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader 

 Det tillates ikke oppført gjerder rundt tomta. 
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 Ved søknad om tiltak skal plassering av hytte, parkeringsplasser, uthus, 
terrenginngrep, murer og fyllinger vises på situasjonsplan som skal vedlegges 
søknaden. 

 Fritidsboligen hoved-møneretning skal følge terrengets høydekoter. 

 Bruk av fyllinger, skjæringer, støttemurer skal begrenses i størst mulig grad.  

 

2. ledd – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 

Kjøreveg Veg A - Intern veg i hyttefeltet: 

Regulert vegbredde er 5 meter inkl. skulder og grøft. 

Byggeavstand fra senter veg skal være min. 15 meter. 

Kjøreveg er i privat eie og benyttes som adkomst til hytteområder. 

Parkering 

Det skal avsettes minimum to HC- parkeringsplasser på felles parkeringsplass P. 

Bro over Ämmenniemi elva. 

Bro eller kulvert skal utføres iht. kommunens krav til teknisk utførelse av kommunale veger. 

Bro eller kulverter må ha tilstrekkelig kapasitet og dimensjoneres i samsvar med krav i TEK 
17. Bro/kulvert må sikres slik at en eventuell overflom og tilhørende erosjon ikke påvirker 
den eller påfører skade på omkringliggende områder. 

 

3.ledd – Grønnstruktur 

Naturområder  

I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som redusere 
området verdi som naturområder. Det kan likevel gjøres mindre terrengarbeider for å legge 
tilrette for allmennhetens ferdsel i området som rydding av enkle stier. 

 

§ 4 Hensynssone PBL § 11-8 jf §12-6 

Hensynssoner 

Stedegen beite for rein og andre frittgående beitedyr tillates innenfor hensynssonene. 

Hensynssone frisikt (H 140)  
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Innenfor hensynssone frisikt skal det ikke være vegetasjon eller annet som kan være til 
sikthinder med høyde på mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

Hensynssone fareområder høyspenningsanlegg og høyspent kabler (H 370) 

Innenfor hensynssonen   er det ikke tillatt med etablering av bygg for varig opphold. 

 

§ 5 Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10 

Geoteknisk vurdering utført av Arktisk Geotek, datert 27.2.17 legges til grunn for planlagte 
tiltak innenfor planområdet jf. TEK 17 § 7-3. 

Sikring mot flomfare 

Før det gis byggetillatelser til øvrige tiltak innenfor planområdet, må det foreligge en 
prosjektering av flom- og erosjonssikring som godtgjør tilstrekkelig flomsikring for planlagte 
tiltak innenfor planområdet jf. TEK 17 § 7.2. 

Gamle bekke- og elveløp må opprettholdes og ikke innsnevres.  

Kantsonen ut mot elver/bekker skal bevares, også i anleggsperioden. Dette gjelder også for 
den naturlige vegetasjonen langs kantsonen. 

Broer, kulverter og rør må ha tilstrekkelig kapasitet og dimensjoneres i samsvar med krav i 
TEK 17. Disse må sikres slik at en eventuell overflom og tilhørende erosjon ikke påvirker disse 
kritiske punktene i planområdet eller påfører skade på omkringliggende områder. 

Erosjonssikring/forhøyning langs bekkeløpsystemet som omkranser hyttefeltet er nødvendig 
for å hindre at en ev. 200 års flom kan gi skade. Det er av sikkerhetshensyn ikke nødvendig 
med slike tiltak mot Joselva. 

Sikring mot drukningsfare i Pihkahistamaelva 

Før brukstillatelse / ferdigattest kan gis skal det settes opp skilt på begge sider av 
Pihkahistamaelva som informere om fare for drukning ved stor vannføring i elva. 

Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 

Før nye hytter for privat bruk eller leie tas i bruk, skal felles adkomst og parkering på egen 
tomt være ferdig opparbeidet.  

Vannforsyning, avløp og elektrisitet skal være tilfredsstillende etablert før hytter tas i bruk.  

Avløp skal føres til lukket kum.  

Adkomst 

Adkomst til hyttefeltet skal være godkjent av Statens vegvesen før byggetillatelser i 
hyttefeltet kan gis.
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Sammendrag 

En begrenset del av eiendommen GBR. 30/5 i Sappen i Nordreisa kommune skal utvikles til et 
hyttefelt for 8 frittliggende hyttetomter iht. frigitt areal til fritidsboliger i kommunens arealdel. 

Området ligger ca. 35 km fra regionsenteret Storslett/ Sørkjosen. 

Planlagt hyttefelt ligger åpent i bygda Sappen med gode sol forhold, god utsikt og tilgjengelighet. 
Arealet er ikke tidligere regulert, men er i kommuneplanens arealplan avsatt til hytter /fritidsformål. 

Planarbeidet er foretatt i perioden høste 2015 til høsten 2015. 

Planarbeidet skjer i forhold til plan- og bygningsloven av 2008 og utarbeides som en 
detaljreguleringsplan med plannavn " Detaljreguleringsplan Ämmenämmi hyttefelt i Sappen GBR 
30/5 i Nordreisa kommune" 

Forslagstiller er grunneier Tore Elvestad, Sappen, 9151 Storslett. 

Plandokumentasjon omfatter følgende dokumenter: 

1. Planbeskrivelse 
2. Plankart 
3. Planbestemmelser 
4. ROS-analyse 
5. Illustrasjonskart Ämmenämmi hytteområde 
6. Rapport: Hyttefelt Ämmenniemie, Sappen, Nordreisa kommune – Geologiske grunnforhold 

og naturfarer (Arktisk Geotek, 27.2.2017) 
7. Merknadsbehandling 
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1. Bakgrunn 
1.1. Forslagstiller 

Forslagsstiller og tiltakshaver er grunneier Tore Elvestad, Sappen, 9151 Storslett. 

Detaljplanen er utarbeidet av KONZEPT arkitektur bygg og plan, 9151 Storslett med sivilarkitekt Geir 
Lyngsmark som faglig planlegger. 

1.2. Hensikten med planen 

Planen skal legge til rette utbygging av frittliggende fritidsbebyggelse med høy standard. Det er 
planlagt 8 hyttetomter i feltet. 

 

2. Planstatus 
2.1. Overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune for perioden 2014-2026 vedtatt 20.3.2014 er 
området avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Området er ca. 9 dekar og har betegnelsen BFR 04. 
Utover areal for fritidsbebyggelse er det med i planen tatt med veg for adkomst til området og felles 
parkering i tilknytning til FV 865. 

 

 Utsnitt av arealplanen for Nordreisa kommune 
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2.2. Overordnete føringer 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune inneholder bestemmelser 

og retningslinjer for byggeområder: 

 Generelle bestemmelser for byggeområder om blant annet infrastruktur inkl. 
parkering og energiforsyning (hovedregel: jordkabel). 

 Bestemmelser for størrelse og utforming på fritidsbebyggelse, standardklasse 1 
(høy standard): 

o Maks tillatt bruksareal er 150m2BRA. Hovedhytte skal ikke overstige 125m2 BRA.  
o På hver tomt tillates maksimalt 2 bygg: en hytte og ett uthus (inkl. vedbod, anneks 

m.m.). 

 

3. Planområdet 
3.1. Beliggenhet, størrelse og avgrensning 

Planområdet ligger i bygda Sappen i Reisadalen og omfatter deler av 

eiendommen gnr. 35 bnr. 1 i Nordreisa kommune. 

 

Avstanden fra Storslett er ca. 35 km og til Saraelv ca. 12 km. Området ligger ca. 210 km fra Alta, ca. 
85 km fra Skjervøy og ca. 150 km fra Skibotn. Nærmeste butikk, bensinstasjon og annet servicetilbud 
er på tettstedet Storslett. 

Sappen

Alta

Tromsø
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Kartutsnitt fra kommunens nettkart med planområde markert 

Planområdet er på 16,6 dekar, inkludert felles parkering, adkomstvei og friareal.  

Hyttetomtene ligger i hovedsak mellom 82 m.o.h. og 87 m.o.h. I nord avgrenses området av Joselva. 
Mot øst følger plangrensa fylkesveien FV865. Mot sør er skogsbil veg inn mot Josdalen og 
hovedgårdens jordbruksareal, en grense. Mot vest avgrense området av landbruksområdet på 
eiendommen GBR. 35/1. 

Planlagt hyttefelt er sørvestvendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og 

tilgjengelighet. Området er naturtomt og har nærhet til parkering og FV865.  
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Illustrasjon planforslaget sett i forhold til arealplanen 

3.2. Adkomst 

Adkomst til området er etter fylkesvei FV865 inn Reisadalen fra Storslett. Hyttefeltet ligger i 
nærheten av Sappen leirskole og fritidssenter. Herfra går det snøskuterløype forbi hyttefeltet på 
sørlig side med tilknytning til scooterløypen ved Gahperus og tilknytningsløypen til Svartfoss. 

3.3. Eiendomsforhold 

Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen gnr. 30 bnr. 5 utenom adkomst over elveløp i sørlig 
del av planområdet til eiendommen GBR. 30/11. Adkomsten er etablert basert på egen avtale 
mellom tiltakshaver Tore Elvestad som eier av regulert område og eier av GBR. 30/11. 

Følgende er naboer til eiendommen: 
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Naboliste utgitt av Nordreisa kommune 
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4. Naturgrunnlag 
4.1.  Geologi 

Grunnen består av breavsetninger og breelvavsetninger. 

 

Kartutsnitt. Løsmassekart fra Troms atlas / Fylkesmannen i Troms. 

4.1.1. Geoteknisk vurdering av planområdet 

Det er utført en geoteknisk vurdering for planområdet av Arktisk Geotek, datert 27.2.2017. 
Rapporten konkluderer med at det innenfor foreslåtte byggegrenser og med bakgrunn i de tiltak som 
anbefales utført, så vurderes planlagt reguleringsområde for hyttefeltet Ämmenämmi som egnet til 
bebyggelse. 

Deler av området er å anse som en del av et aktsomhetsområde for en potensiell 200 års flom. 
Anbefalte tiltak er: 

1) Erosjonssikring/forhøyning langs bekkeløp-systemet som omkranser hyttefeltet. 
2) Bruer og eventuelle rørsystemer må dimensjoners og utformes i samsvar med kravene i TEK 

17. Disse «kritiske» punkter i planområdet må sikres for at en mulig overflom, som medfører 
erosjon og eventuell lokal utglidning ikke påvirker eller påfører skade på hyttefeltet og 
omkringliggende områder. 

På bakgrunn av Arktisk Geotek’s resultater er det ikke fare for noen form for skred innenfor foreslått 
planområde. Sett fra et faglig perspektiv i sikkerhets- og økonomisk sammenheng, anser de at det 
ikke er nødvendig med mer omfattende grunnundersøkelser. 

Se vedlagt rapport med geoteknisk vurdering utført av Arktisk Geotek, datert 27.2.2017. 

  

547



11 
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Ämmenämmi hyttefelt. 

4.2. Topografi og landskap 

Planområdet ligger i hovedsak mellom 82 m.o.h. og 87 m.o.h. Karakteristisk trekk med området er en 
åsrygg som går i nord-sørlig retning. Hyttefeltet ligger i et relativt flatt skoglandskap med variert 
vegetasjon. Arealet er lokalt kupert med flatere partier innimellom. Adkomst til området etableres 
med ny veg fra eksiterende avkjøring fra FV 865 med bru over bielv til Joselva som går forbi 
hytteområdet på østlig side. 

4.3. Vegetasjon 

Planområdet består av skogdekt mark med lav og middels bonitet. Området er dekket av variert 
lauvskog, med innslag av plantet granskog. 

Feltsjiktet/skogbunnen er dominert av lyngarter, i fuktige partier er gress og urter representert. 

4.4.  Naturmangfold 

Ved kontroll 02.02.2016 på Miljødepartementets nettside vedr. inngrepsfrie områder (INON), vises 
det at planforslaget ikke berører inngrepsfrie naturområder (INON). Arealet ligger i sin helhet mer 
enn 1 km eller mer fra nærmeste grense til inngrepsfrie naturområder (MD, INON 
/Artsdatabanken/Artskart 02.02.2016). 

 

Utsnitt av Miljødirektoratets kart over inngrepsfrie områder i Norge 

Planområdet ligger i nedbørsfeltet til Reisavassdraget, som er et vernet vassdrag. Vernegrunnlaget er 
vassdragets størrelse, beliggenhet og mangfold. 

Sommeren 2009 ble det gjennomført ei kartlegging av verdifulle naturtyper i Nordreisa (Ecofact 
rapport: 15-2010).  

Basert på søk i kunnskapsbasen Tromsatlas og allmenn kunnskap om området så er det ikke påvist at 
tiltaket truer vernet naturmangfold, arter, naturtyper eller inngrepsfrie områder. 

Det er ingen registreringer i naturbase eller artskart som tilsier at det omsøkte tiltaket vil komme i 
konflikt med trua eller sårbare arter og/ eller naturtyper. Vi anser vår kunnskap på området jamfør 
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NML § 8 å være god. Kunnskap er hentet fra naturbase (Artsdatabanken) og artskart datert den 
15.07.2015. 

Den samlede belastningen jamfør NML § 10 på de berørte økosystemene er vurdert til å være liten. 
Tiltakshaver er i likhet med Nordreisa komme opptatt av å ivareta stedlig vegetasjon og 
kulturlandskapet innenfor tiltenkte reguleringsplan.  

Tiltakshaver er således klar over ansvaret i forhold til å unngå å begrense skade på naturmangfoldet, 
dette i tråd med NML § 12. NML §§ 9 og 11 vurderes til å ikke være relevante for saken. 

Det kan for øvrig tilføyes at den stedlige ROS- analysen for tiltenkte reguleringsplan er svært detaljert 
med hensyn på risikomomenter knyttet til natur- og miljøforhold generelt.  

4.5. Bruk av området 

4.5.1. Skogsdrift 

Det foregår ikke kommersiell skogdrift innen planområdet. Planområdet berører ikke utbygde 
skogsbilveier. Skogen i planområdet består i hovedsak av lauvskog. På den omkringliggende 
eiendommen tas det ut brensel og tømmer kun til egen bruk.  

4.6. Reindrift 

Planområdet ligger innenfor Cohkolat reinbeitedistrikt nr. 36. Grensa for reinbeitedistriktet er trukket 
i Reisaelva. Planområdet berører ikke flyttleier eller trekkleier. Det er ikke gjerder eller andre 
reindriftsanlegg innenfor arealet. Cohkolat reinbeitedistrikt nr. 36 har sommerbeite i området hvor 
hyttefeltet et planlagt. 

 

Utsnitt av nettstedet Reindrift. Sommerbeite markert 
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4.7. Jordbruk/beite 

Planområdet ligger innenfor et utmarksareal på 600 km2 benyttet av Nordreisa Sankelag. I 2014 ble 
det sluppet ca. 5000 sau/lam og ca.200 geit på beite. Tettheten av dyr er 9 sauer per km2 (Skog og 
landskap 2011). 

4.8. Rekreasjon 

Det går ei rekreasjonsløype for scooter opp langs skogsbilveien sør i planområdet. Området er noe 
benyttet av lokalbefolkningen til sanking av bær og sopp. 

 

5. Planprosess 
5.1. Forhåndskonferanse.  

Avgrensing av planområdet, innhold i planen og krav fra kommunen er avklart i forhåndskonferanse 
avholdt 28.05.2015. I planprosessen har forslagsstiller vært i flere møter og i dialog med Nordreisa 
kommune for å få klarert forhold i detaljplanarbeidet, senest med Nord-Troms plankontor. 

5.2. KU-konsekvensutredning. 

Etter kommunens og forslagstillers vurdering er det ikke behov for konsekvensutredning av 
planforslaget. Begrunnelsen er at området er med nylig vedtatt arealplan og planforslaget er i 
henhold til arealplanen. 

5.3. Forhåndsvarsling 

Oppstart av detaljreguleringen ble kunngjort i Framtid i Nord 9.juni 2015 og på Nordreisa kommunes 
internettsider den med frist for merknader satt til 17.august 2015. Offentlige instanser, naboer og 
rettighetshavere er tilskrevet i brev datert 09.06.2015. Naboer ble varslet iht. til understående liste 
fra Nordreisa kommune. 
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Følgende offentlige instanser er varslet iht. liste i referat fra forhåndskonferansen: 

 Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 Tromsø 
 Troms fylkeskommune, Strandvegen 13, 9007 Tromsø 
 NVE-Norges vassdrags- og energidirektorat - region nord, Postboks 394, 8505 Narvik 
 Statens vegvesen region nord, Dreyfushammaren 31, 8012 Bodø 
 Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50 ,9730 KARASJOK  
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 Tromsø Museum, Lars Thørings veg 10, 9006 Tromsø 
 Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, Postboks 1104 Sentrum, 9504 Alta 
 D-36 Cohkolat reinbeitedirstikt v/ Johan Aslak Logje, Mattaluoppal, 9520 Kautokeino 
 Kraftleverandør Ymber AS, Bjørklysvingen 3 /7, 9152 Sørkjosen 
 Representant for barn og unge, Nordreisa kommune, 9151 Storslett 
 Eldrerådet, Nordreisa kommune, 9151 Storslett 
 Øvre Reisadalen grendelag og idrettslag, Lilandveien 112, 9151 Storslett 

6. Innkomne forhåndsmerknader 
Som følge av varsel om oppstart av detaljreguleringen i brev av 09.06 2015, mottok forslagsstiller 
følgende antall uttalelser.  

Oversikt over disse: 

Merknad nr. Avsender Dato 

1 Direktoratet for mineralforvaltning. 

Uttalelse: Ingen merknader til varsel om oppstart. 

 

Plankonsulentens merknad: Orienteringen tas til 
etterretning. 

24.06.2015 

2 Statens vegvesen 

Uttalelse: Innspill til oppstartsvarsel. 

Infrastruktur - planlegging og opparbeidelse av veger og 
krysstilknytninger. 

Universell utforming 

Plankonsulentens merknad: Orienteringen tas til 
etterretning. 

24.06.2015 

3 Sametinget. Varsel om befaring 

Uttalelse: Varsel om befaring. 

 

Plankonsulentens merknad: Orienteringen tas til 
etterretning. Befaring ble gjennomført i september 2015 
uten at noen kulturminner ble registrert. Befaringen 
medførte ingen endring av planforslaget.   

07.07.2015 

4 Fylkesmannen i Troms 

Uttalelse: Ingen innsigelser eller merknader til planen. 

11.08.2015 
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Plankonsulentens merknad: Orienteringen tas til 
etterretning. 

5 Troms fylkeskommune 

Uttalelse: Hensyn til følgende forhold ved regulering: 

Kulturminner- aktsomhet. Varslingsplikt 

Byggeskikk - bebyggelse -landskap. 

Universell utforming. 

Ingen øvrige merknader til planvarslet. 

 

Plankonsulentens merknad: Planbeskrivelse og 
planbestemmelsene er utarbeidet med hensyn til forhold 
påpekt av Troms fylkeskommune. 

20.08.2015 

 

6.1. Kulturminner. Samiske kulturminner 

Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet ved søk i Troms Atlas - 
Troms Fylkeskommunes nettside for kartbasert informasjon, utført den 18.08.2015. Dette gjelder 
både området for fritidsbebyggelse og området for parkering og avløpsanlegg.  

Sametingets fagleder for samiske kulturminner opplyser i brev av 13.10.2015 at det er foretatt 
befaring av planområdet uten at det ble registrert automatiske fredete samiske kulturminner i 
planområdet og har eller ingen merknader til planforslaget.  

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må arbeidet stanses straks og kulturminnemyndighetene varsles, jf. lov om 
kulturminner § 8 annet ledd. 
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7. Beskrivelse av planforslaget 
 

 

Plankart Ämmenämmi hyttefelt 

7.1. Plannavn og innhold 

Navn: Detaljregulering Ämmenämmi hyttefelt 

Nasjonal plan ID: 19422015_003  

Detaljplanen består av følgende planmateriale: 

 Plankart, målestokk: 1:500, datert 20.10.2015, sist revidert 10.6.2016 
 Planbestemmelser, datert 20.10.2015, sist revidert 3.6.2018 
 Planbeskrivelse, datert 20.10.2015, sist revidert 3.6.2018 
 ROS-analyse, datert 9.6.2016, sist revidert 3.6.2018 
 Rapport: Hyttefelt Ämmenniemie, Sappen, Nordreisa kommune – Geologiske grunnforhold 

og naturfarer (Arktisk Geotek, 27.2.2017) 
 Merknadsbehandling 

7.2. Avgrensing og arealfordeling 

Planområdet ligger mellom ca. 82m.o.h. og ca. 87 m.o.h. I nord avgrenses området av Joselva. I sør 
følger grensa eksisterende skogsbilvei. Mot øst er FV 865 plangrense. Mot vest er plangrensa trukket 
gjennom LNFR-område. Felles parkering ligger på østlig side av planområder ved siden av FV865. 
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Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Ämmenämmi hyttefelt. 

Planområdet er på 16,6 dekar totalt. Arealet fordeler seg på: 

 

7.3. Plassering av hyttebebyggelsen 

Det er planlagt totalt 8 hytter i planområdet. Planområdet er relativt flatt med en åsrygg sentralt i 
området i nord-sørlig retning. Hyttene er planlagt plassert på vestlig siden av åsryggen. Det vektlagt å 
få best mulig sol og utsiktsforhold. Utnyttelsesgrad er i overensstemmelse med retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel. 

Det tillates ikke kjeller i hyttene. Eventuell lokal drenering skal utøves uten fare for erosjon eller 
konsekvens for annen part. 
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Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Ämmenämmi hyttefelt. 

 

Illustrasjon Ämmenämmi hyttefelt med kultursti og grillplass 

7.4.  Byggegrenser 

Byggegrenser er i henhold pbl. § 29-4. 

7.5.  Veier og adkomst til hyttene. Bru. HC-parkering 

Adkomst til området skjer fra ny adkomstveg i sørkanten av planområdet. Terrengets beskaffenhet 
medfører ingen stigningen på veien. Regulert formål til veg skal være 5 meter bredde inkludert 
vegskulder og grøft. Vegbredde skal være 3,5 meter.  Senterlinje i vei er vist på plankartet. Det kan 
foretas mindre justeringer ved bygging av veien, for å oppnå best mulig terrengtilpasning og 
eventuelt bevare vegetasjon i området. 

Adkomst til planområdet i sør over elv forbi Ämmenämmi forutsetter bru eller kulvert over elva. 
Elvas bredde er ca. 6 meter. Det forutsettes utbygd en bru med begrenset bærekapasitet av tre eller 
betong. Tyngre transporter forutsettes foretatt på eksisterende jordbruksveg på vestlig side av 
planområdet med innkjøring fra FV865 ved bru over Joselva.  

Det må tas hensyn til og gjennomføres tiltak som sikrer planområdets adkomst. Broer og rørsystemer 
må dimensjoneres og utformes i samsvar med kravene i TEK 17, og må sikres slik at ikke overflom og 

Grillplass
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medførende erosjon påvirker disse «kritiske» punkter i planområdet eller påfører skade på 
omkringliggende områder. 

Det er planlagt 1 parkeringsplass i tilknytning til hver tomt. I tillegg er det lagt inn parkering i 
utkanten av hyttefeltet.  

Adkomstveien definert som privat vei   vedlikeholdes av hytteeierne. 

Vinterbrøyting bekostes av hytteeierne. Grunneier kan pålegge festerne avgift for vedlikehold av 
slitasje eller selvforskyldt skade på vei inn til hyttefeltet dersom det skulle oppstå behov for dette. All 
kjøring på veien skjer på eget ansvar. Grunneier har intet ansvar for problemer som måtte oppstå på 
grunn av skade på vei eller om hytteeier snør inne på hytta. 

All motorisert ferdsel utenom de anlagte veier og parkeringsplasser skal skje iht. Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, med tilhørende forskrift. Eventuell 
transport på barmark må skje etter søknad om dispensasjon til kommunen. 

Adkomstvei til hytteområdet forutsetter kjørbar bru over Pikhahistama-elva som renner forbi 
hyttefeltet på østlig side. Bru over elva vurderes utført som Kulvert/ Vegrør alternativ som trebru. 

Det anlegges/avsettes inntil 2 parkeringsplasser for rullestolbrukere på felles parkeringsplass ved 
FV865. 

7.6. Grønnstruktur  

Det er satt av areal til grønnstruktur innenfor planen. Innenfor området kan det eventuelt med enkle 
tiltak tilrettelegges for mer aktiv bruk for allmennheten. Dette kan eksempelvis være opparbeidelse 
av bålplasser og oppføring av gapahuk etter nærmere avtale med grunneieren. 

Det opparbeidet kultursti fra planlagt felles parkering til snuplass for intern veg innen hyttefeltet med 
mulighet for lokalisering av grillplass som vist på illustrasjonstegning vist under pkt. 7.3. 

Formålsflatene omfatter også kantsone mot elver/bekker. Det er viktig å bevare denne kantsonen så 
uberørt som mulig. Kantsoner har en viktig egenskap som flomdemper og med tanke på 
erosjonssikring. I tillegg vil de være viktige for naturmangfoldet. Det tillates derfor kun enkel 
tilrettelegging for allmenheten her som beskrevet over. For å ivareta de positive egenskapene til 
kantsonen langs elv/bekk er det også viktig at disse ikke ødelegges i anleggsfasen.  

7.7. Vann og avløp 

Vannforsyning til hyttene etableres med et grunnvannsanlegg med vannforsyning i nedgravd rør til 
hver enkelt hytte. Plassering av grunnvannsanlegget avhenger av grunnvannsforekomstene, men det 
tas sikte på å etablere grunnvannsbrønnene i sørvestlige del av planområdet. Nøyaktig plassering 
avgjøres i prosessen med brønnboringen. 

Grunnvannsanlegget dimensjoneres med en kapasitet på 0,3 l/s i gjennomsnitt over døgnet, og et 
maksimal timesforbruk på 0,6 l/s. 

Grunnvannsbrønner bores i løsmassene på egnet sted innenfor planområdet.  I forhold til det 
beskjedne vannuttaket og avstanden til vassdrag vurderes grunnvannsuttaket å ikke ha noen form 
for påvirkning på vassdrag i området. Tiltaket vurderes heller ikke å ha noen innvirkning på det 
biologiske mangfoldet i området. 

557



21 
Planbeskrivelse detaljreguleringsplan Ämmenämmi hyttefelt. 

Det etableres et felles avløpsanlegg fra hver enkelt hytte. Innenfor planområdet etableres nødvendig 
renseanlegg for avløpet. Det søkes utslippstillatelse for avløp i henhold til Forurensingsloven. 
Nærmere detaljer omkring renseløsning avklares i forbindelse med detaljprosjekteringen og søknad 
om utslippstillatelse. 

Hytteeierne ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg for vann og avløp. 

Det forutsettes at vann og avløpsledninger legges mest mulig skånsomt i forhold til terrenget og 
vegetasjon. Så langt som mulig legges det opp til at det etableres felles grøfter for vann, avløp, strøm 
og fiberkabel, og at dette etableres i forbindelse med veier slik at inngrep i terreng og vegetasjon 
begrenses i størst mulig grad. 

7.8. Strømforsyning og fiberkabel 

Det tillates strøm innlagt i hyttene. Luftspenn fram til hyttefeltet tillates. Luftspenn inne i hyttefeltet 
tillates ikke. Fordeling av strøm og fiberkabel i hyttefeltet skal skje ved jordkabel. Jordkablene skal så 
lang som mulig følge adkomsttraseene. 

Planforslaget er forelagt strømleverandøren Ymber AS i epost av 12.02.105 og svar mottatt samme 
dag. Her informerer Ymber AS om at: 

lavspentforsyning fra eksisterende transformator ved brua har tilfredsstillende kapasitet for planlagt 
utbygging. Det vil ikke tilkomme anleggsbidrag, kun tilknytningsgebyr etter gjeldene satser. Det er 
mulig å strekke luftledning til feltet og fordele det ut i jordkabel med fiberrør til hyttene. Det gjøres 
oppmerksom på at det går en 22 kV linje mellom hyttene og vegen. 

7.9. Renovasjon 

Det er hytteeiernes ansvar å ta vare på sitt eget avfall etter følgende retningslinjer: 

Hyttene er underlagt felles kommunal renovasjonsordning. Hytteeierne plikter å delta i slik 
renovasjonsordning. Utgifter med slik ordning bæres av hytteeierne. Kommunen plasserer ut en 
felles avfallscontainer i området, hver hytteabonnent får nøkkel til disse containerne og legger selv 
avfallet i containerne. 

7.10.  Nye tiltak og hyttevelforening 

Bebyggelse og anlegg i planområdet utover det som er angitt i detaljplanen er ikke tillatt med mindre 
detaljplanen blir endret. Etablering av nye anlegg krever grunneiers tillatelse. 

Festerne/eierne av hyttetomtene skal organiseres og blir automatisk medlemmer av ei (framtidig) 
hyttevelforening. Festerne/eierne kan ikke gjøre innsigelse mot nye anlegg i planområdet, når 
velforeningen har godkjent anleggene. 

Felling av trær utenfor egen hyttetomt skal kun skje ved grunneierens tillatelse. 
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8. Konsekvenser av planforslaget 
8.1. Buffersone for støy og innsyn 

Detaljreguleringen har ut fra det tildelte arealet i Nordreisa kommunes arealdel måtte tillegge en del 
areal til friområde som del av ivaretakelsen av eksisterende skog og grøntareal som naturlig 
eksisterende buffersone mot fylkesvei og parkering. 

8.2. Universell utforming. 

Ved utbygging av veier, turstier, fellesareal, grillplass mm. skal man i størst mulig grad utforme disse 
tiltakene iht. norsk standard for universell utforming. Bredde på kulturstier skal være slik at eventuelt 
to rullestolbrukere skal kunne møtes m dvs, min. 1,6 meter bredde.  

8.3. Allmenn adkomst 

Det forutsettes at reguleringsplanen for Ämmenämmi ivaretar hensyn til stedlig beite, reindrift og 
allmenn ferdsel. Det tillates derfor ikke inngjerding av enkelttomter. 

8.4. Teknisk infrastruktur 

Utbygging av vann- og avløpsanlegg skal skje iht. kommunens krav og retningslinjer. Det anlegges 
felles avløp til lukket kum som tømmes ved behov. 

8.5. Flom- og erosjonssikring 

Det vil være behov for flom- og erosjonssikring av planlagt bebyggelse i hyttefeltet. Dette fremgår av 
rapport om geologiske grunnforhold og naturfarer innenfor planområdet utført av Arktisk Geotek 
(rapporten er vedlagt). Rapporten sier at: 

Erosjonen i området er minimal, men ved flom vil det kunne erodere, transportere og avsette 
løsmasser lokalt i området. Pihkahistamaelva fremstår som svært kanalisert og ved flom vil 
elven kunne få stor vannføringshastighet. Et kritisk punkt i hyttefeltsområdet vil derfor være 
ved lokalitet 7 (figur 2 og 7), hvor Pihkahistamaelva svinger brått nordover og erosjon vil 
kunne oppstå i et større omfang. l dette området er det planlagt en bru inn til hyttefeltet, som 
er beregnet for kjøretøy. 

Anbefalte tiltak mot en potensiell 200-års flom er erosjonssikring/forhøyning langs 
bekkeløpsystemet som omkranser hyttefeltet. Dette for å hindre at vannet kan sige eller 
grave seg inn mot hyttefeltet, eller tar nye løp som kan føre til overflom. Av sikkerhetssyn er 
det ikke nødvendig å utarbeide hovedløpet for Joselva. Dette er også gunstig med tanke på 
miljøhensynet som er satt for elva. 

Det må derimot tas hensyn til og gjennomføres tiltak som sikrer planområdets tilknytning av 
bruer/rørsystemer, da de må dimensjoneres og utformes i samsvar med kravene i TEK 10. De 
må sikres for at ikke en eventuell overflom og medførende erosjon ikke påvirker disse 
«kritiske» punkter i planområdet eller påfører skade på omkringliggende områder. Sett i 
sammenheng med en potensiell 200-års flom så vil ikke hyttefeltet bli så kraftig berørt som 
andre deler av Sappen. 
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For å ivareta dette må det, før det gis byggetillatelser til øvrige tiltak innenfor planområdet, foreligge 
en prosjektering for tiltak mot flom- og erosjonssikring som godtgjør tilstrekkelig flomsikring for 
planlagte tiltak innenfor planområdet jf. TEK 17 § 7.2.  

Det er også viktig for erosjonssikring og flomdemping å bevare naturlig vegetasjon i kantsonen til 
elver/bekker innenfor og i nærheten av planområdet. Dette gjelder også for anleggsfasen, da 
effekten vegetasjonen har faller bort om den ødelegges. I tilfeller der kantvegetasjon er ødelagt, 
anbefales det at den reetableres med stedegne arter. 

8.6. Økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Planforslaget anses ikke å inneholde forhold eller elementer som tilsier utgifter knyttet til Nordreisa 
kommune. Tiltakshaver har med dette det fulle ansvar hva angår det planlagte tiltakets utgifter. 

9. Samlet vurdering. 
Etter en helhetlig vurdering anses planlagt utbygging samlet sett å ha en positiv betydning for natur 
og miljø for Sappenområdet spesielt og Nordreisa kommune generelt. 

Beskrivelse slutt.
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1. Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) 
Det er i det følgende gitt en vurdering av risiko og sikkerhet tilknyttet forslaget på reguleringsplan for 
Ämmenämmi hyttefelt i Sappen i Nordreisa kommune.  

I samsvar med ny plan- og bygningslov § 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, er 
alle risiko- og sårbarhetsforhold vurdert som har betydning for om området er egnet til 
utbyggingsformål og hvilke eventuelle tiltak som må gjennomføres for å oppnå akseptabel risiko.  

1.1. Formålet med planen  

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av inntil 8 frittliggende hyttetomter.  

1.2. Metode 

I arbeidet er det gjort bruk av kart- og landskapsverktøy som finnes tilgjengelig på Internett i den 
innledningsvise fasen av arbeidet, samt kartutsnitt for planområdet.  

Adresse: Type:  Referanse:  

tromsatlas.no Temakart på internett fra Troms 
Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Troms 

Verktøy for oversiktsvurdering 
av lokaliteter 

www.skrednett.no  Aktsomhetskart for snøskred, 
steinsprang. Risikokart 
kvikkleire. Hendelser.  

Verktøy for oversiktsvurdering 
av lokaliteter  

www.norgei3d.no  Virtuelt nettsted som gir 3 
dimensjonale bilder av 
landskapet.  

Oversiktsbilder, grov kartlegging 
av vann, vassdrag og 
terrengformasjoner  

www.nordreisa.kommune.no  Kart på Internett  Planlegging, oversikt og utsnitt i 
ulike målestokker  

www.dsb.no  Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap  

Veiledere for ROS analyser  

www.ngu.no  Norges geologiske undersøkelser  Diverse kilder og karttjenester 
for geofaglige tema  

www.nve.no  Flomsonekart  Kart som viser utbredelse av 
flom i Reisavassdraget  

NGU  

Norges geologiske undersøkelse  

Papirkart  Oversiktskart for  
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I tillegg er rapport fra Arktisk geotek om geologiske grunnforhold og naturfarer, datert 27.2.2017, 
benyttet. 

De aktuelle risiko- og sikkerhetsforholdene er kategorisert i 3 hovedkategorier: 1) Naturgitte forhold, 
2) Infrastruktur og 3) Prosjektgitte forhold.  

For å gi en visuell og kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en risikomatrise.  

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder  

Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul 
eller grønn  

 

Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen   

Grønt indikerer akseptabel risiko 
 

 

 

1.3. Risikomatrise 

Konsekvens 
Sannsynlighet  

1. Ubetydelig  2. Mindre 
alvorlig/ en viss 
fare  

3. Betydelig/ 
kritisk  

4 Alvorlig/ 
farlig  

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt  

5. Svært 
sannsynlig 
/kontinuerlig  

5  10  15  20  25  

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 
lengre varighet  

4  8  12  16  20  

3. Sannsynlig 
/flere 
enkelttilfeller  

3  6  9  12  15  

2. Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner tilfeller  

2  4  6  8  10  

1. Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller  

1 2 3 4 5 

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt  
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 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.  
 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes  
 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene  

Under er verdiene i matrisen definert. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området  

Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre 
perioder, flere måneder  

Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet  

Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode  

Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre 
områder  

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:  

Ubetydelig/ ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.  

Mindre alvorlig/ en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 
enkeltpersoner.  

Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.  

Alvorlig/ farlig (4): (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner  

Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 
langvarige miljøskader.  
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2. Identifikasjon av uønskede hendelser 
For reguleringsområdet er det vurdert tre hendelser som de mest relevante risikoene. Disse er listet i 
tabellen nedenfor i en ikke prioritert rekkefølge. 

Hendelsene og bakgrunnen for valg av disse, er mer detaljert beskrevet i etterfølgende avsnitt. 

 Trafikkulykke (kjøretøy - kjøretøy).  
o Hytteområdet ligger på vestlig side av FV865. På østlig side ligger Reisadalen 

villmarksenter og mulig et service -senter i butikklokaler som i dag er nedlagt. Det 
kan her forventes en del kryssende trafikk over FV865. 

 Sikkerhet under utbygging og drift. Tiltransport av byggematerialer og maskiner. 
 Flomfare. Ved vårsmeltingen og stor vannføring i Pihkahistamaelva og Joselva. 

o Drukningsfare ved stor vannføring i Pihkahistamaelva og Joselva.  

  

566



ROS-analyse. Reguleringsplan Ämmenämmi hyttefelt - Nordreisa kommune 6 

3. Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.  

Hendelse/ Situasjon Aktuelt? Sann- 
synlighet 

Konse
kvens 

Risiko Kommentar/Tiltak 

Ras/skred/flom/grunn 

Planlagt område befinner seg i all hovedsak mellom 82 m.o.h og 89 moh.  Grunnen består av bre- og 
breelvavsetninger. Planområdet anses å ligger utenfor flomfare vedr. Reisaelva. 

Området anses ikke å bli påvirket av framtidig havnivåstigning.  En mindre elv, Pihkahistamaelva renner på 
hytteområdets østlige side og gjennom planområdet.  

Elvene har betydelig vannføring ved snøsmeltingen i perioden april-juni. 

Elveløpet er i store perioder vannfritt og tilnærmet tørt. 

Masseras/-skred Nei 1 3 3 Fare for skred, ref. TEK10 
§7-3 

Basert på NGUs løsmassekart 
og avdekking av masser i 
grustak i nordlig del av 
planområde anses det ikke å 
være fare for skred i eller nært 
planområdet. Grunnforholdene 
anses som gode for utbygging 
av fritidsboliger med 
tilhørende veger og anlegg. 

Det er ikke påvist fare for 
kvikkleir innenfor planområdet. 

Jf. geoteknisk vurdering av 
planområdet. 

Snø-/isskred Nei 1 3 3 Planområdet ligger utenfor 
fareområde for snø- og isskred. 

Flomskred Nei 1 3 3 Geoteknisk vurdering av 
planområdet konkluderer med 
at det ikke er fare for 
flomskred i planområdet. 

Elveflom Ja 2 3 6 Fare for elveflom, ref. 
TEK10 § 7-2.  
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Sikkerhetsklassen for bygg i 
planområde er F2 med ref. til 
TEK 17 §7-2, her fritidsboliger. 

Det er ikke kjennskap til 
flomhendelse eller 
skredhendelse i eller nært 
planområdet de siste 10 årene. 

Både Pihkahistamaelva og 
Joselva er begge forbygd og 
regulert mht. flom. 

Sannsynligheten for en 
flomhendelse anses å være 
mindre en øvre grense på 
1/200 dels sannsynlighet 
(mindre en 5 promille 
sannsynlighet for en 
flomhendelse) 

Tiltak 

Gamle bekke- og elveløp må 
opprettholdes og ikke 
innsnevres.  

Broer, kulverter og rør må ha 
tilstrekkelig kapasitet og 
dimensjoneres i samsvar med 
krav i TEK 17. Disse må sikres 
slik at en eventuell overflom og 
tilhørende erosjon ikke 
påvirker disse kritiske 
punktene i planområdet eller 
påfører skade på 
omkringliggende områder. 

Erosjonssikring/forhøyning 
langs bekkeløpsystemet som 
omkranser hyttefeltet er 
nødvendig for å hindre at en 
ev. 200 års flom kan gi skade. 
Det er av sikkerhetshensyn ikke 
nødvendig med slike tiltak mot 
Joselva. 
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Kantsonen og kantvegetasjon 
langs elver/bekker bør bevares 
i størst mulig grad, da den 
bidrar til flomdemping og 
erosjonssikring. Man må sikre 
seg mot at den ødelegges i 
anleggsperioden. 

Personsikkerhet, fare for 
drukning. 

Ved stor snøsmelting i 
perioden april-juni har både 
Pihkahistamaelva og Joselva 
vannføring som kan være fare 
for barn ved lek og opphold 
nær elvene. 

Tiltak for å redusere risikoen er 
informasjon i form av skilting 
og informasjon til hytte- eiere 
og befolkningen i nærområdet.    

Tidevannsflom Nei 1 1 1 Ikke aktuelt. 

Radongass Nei 1 1 1 Etter det kommunen kjenner til 
er det ikke radonforekomster i 
området som medfører risiko. 

Vindutsatte områder Ja 1 1 1 Gjennom året er det en 
sørøstlig vindretning som 
dominerer, men i månedene 
mai-august er den dominante 
vindretningen fra nordvest. 

Den sørøstlige vinden som 
kommer ned Reisadalen er kald 
og tidvis sterk. 

Tiltak som er spesielt sårbare 
for vind og kulde bør 
planlegges slik at det skapes le 
for sørøstlig vind.  

Skog/trær innenfor 
planområdet bør bevares i 
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størst mulig grad da de er 
effektive vinddempere. 

Nedbørutsatte områder Ja 1 1 1 En forventet økning i nedbørs-
mengde og -intensitet må tas 
hensyn til ved utforming av 
terreng, tomt og bygg gjennom 
god drenering og 
byggetekniske løsninger. 

Natur- og kulturområder Ja 1 1 1  

Sårbar flora Nei 1 1 1  

Sårbar fauna/fisk Ja  1 2 2 Joselva og Pihkahistamaelva er 
en del av det varig verna 
Reisavassdraget. Kantsone ut 
mot elv og bekker må ivaretas 
for å redusere sannsynligheten 
for skade på naturmangfoldet i 
vassdraget. 

Verneområder Nei  1 1 1  

Vassdragsområder Ja 1 1 1 Joselva og Pihkahistamaelva er 
en del av det varig verna 
Reisavassdraget og grenser 
direkte til planområdet.  

Kantsonen langs elver og 
bekker må bevares. Disse må 
også ivaretas i anleggsperioden 
slik at unødvendig skade ikke 
oppstår. 

Fornminner (afk) Nei 1 1 1  

Kulturminne/-miljø nei 1 1 1 Det er ikke registret automatisk 
fredete kulturminner innenfor 
planområdet ved søk i Troms 
Atlas - Troms Fylkeskommunes 
nettside for kartbasert 
informasjon, utført den 
18.08.2015. Dette gjelder både 
området for fritidsbebyggelse 
og området for parkering og 
avløpsanlegg.  
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Sametingets fagleder for 
samiske kulturminner opplyser 
i brev av 13.10.2015 at det er 
foretatt befaring av 
planområdet uten at det ble 
registrert automatiske fredete 
samiske kulturminner i 
planområdet. 

Dersom det under 
anleggsarbeid eller annen 
virksomhet i planområdet 
framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må 
arbeidet stanses straks og 
kulturminnemyndighetene 
varsles, jf. lov om kulturminner 
§ 8 annet ledd. 

Område for idrett/lek Nei 1 1 1  

Park; rekreasjonsområder Ja 1 1 1  

Vannområde for friluftsliv Ja 1 1 1  

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder Ja 1 1 1 Vegkryss. 

Må utformes ihht. Statens 
vegvesens håndbok V121 
Geometrisk utforming av veg 
og gatekryss. 

Vei, bru, knutepunkt Ja 1 1 1 Ny bru over Pihkahistamaelva. 

Veier må utformes ihht. 
Statens vegvesens håndbok 
N100 Veg- og gateutforming. 

Havn, kaianlegg Nei 1 1 1  

Sykehus/-hjem, kirke Ja 1 1 1  

Brann/politi/SF Nei 1 1 1  

Forsyning kraft, vann Nei 1 1 1  

Forsvarsområde Nei 1 1 1  
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Tilfluktsrom Nei 1 1 1  

Forurensningskilder Nei 1 1 1 Etter det kommunen kjenner til 
er det ikke forurensningskilder 
i området som medfører risiko. 

Industri Nei 1 1 1  

Bolig Ja 1 1 1  

Landbruk Ja 1 1 1  

Akutt forurensning Ja  1 4 4 Det vil alltid være en mulighet 
for at akutt forurensning vil 
kunne oppstå. F.eks. som følge 
av en trafikkulykke, brann e.l. 
Det er ingen grunn til å tro at 
det vil være en økt fare for 
akutt forurensning innenfor 
planområdet sammenliknet 
med tilsvarende områder 
andre steder i kommunen.  

Støv og støy; industri Nei 1 1 1  

Støv og støy; trafikk Ja 1 1 1  

Støy; andre kilder  Nei 1 1 1  

Forurensning i sjø Nei 1 1 1  

Forurenset grunn  Nei 1 1 1  

Elforsyning  Ja 1 1 1  

Andre områder/forhold farlige/spesielle  

Industriområde Nei 1 1 1  

Høyspentlinje (ems) Høyspentlinje 
på 22 kV og 30 amper og 
trafostasjon ca. 40 meter fra 
hyttefelt. 

Ja 1 4 4 Krav om hensynsone 
/faresone. 

Iht. til krav og orientering fra 
kraftleverandør Ymber AS er 
det krav til en sikkerhetssone, i 
planen markert som en 
hensynsone på 15 meter fra 
ytterste kraftlinje for linjer med 
22kV kraftlinje. I arealplanen 
for kommunen er krav til 
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avstand fra nærmeste linje 15 
meter.  

Risiko er ivaretatt i planen ved 
hjelp av hensynsone/ faresone 
som strekker seg 15 meter 
utenfor ytterste kraftlinje, også 
markert på plankart. 

Tiltak: HMS-tiltak hos 
anleggseiere. Informasjon og 
skilting til hytteeiere og 
lokalbefolkningen. 

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

nei 1 1 1  

Avfallsbehandling Ja 1 1 1  

Oljekatastrofeområde Nei 1 1 1  

Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Ja 1 1 1 Kantsone mot elver og bekker 
må ivaretas og beskyttes mot 
inngrep både før, under og 
etter anleggsperioden. 

Transport 

Ulykke med farlig gods  Nei 1 1 1  

Vær/føre begrenser tilgjengelighet 
til området. 

Ja 1 1 1 Det kan være enkeltepisoder 
om vinter pga. uvær og ved 
flom som kan medføre at 
planområdet (og Reisadalen for 
øvrig) får redusert 
tilgjengelighet langs vei. 

Trafikksikkerhet 

Ulykke ved inn- og utkjøring. 

Trafikk i byggeperioden. 

Barn ferdes i området både fra 
lokalbefolkning og elever og gjester 
på Reisadalen fritidssenter, 
tidligere Sappen leirskole 

Ja 1 2 2 Tiltak: Oversiktlige 
trafikkforhold, informasjon og 
skilting. Informasjon til 
lokalbefolkningen. 
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Ulykke med gående/syklende  Ja 1 1 1  

Andre ulykkespunkter Nei 1 1 1  

 

4. Konklusjon 
Gjennom ROS-analysen er det ikke påvist forhold som medfører at planframlegget bør endres i 
forhold til det utkastet som nå foreligger. 

Resultatene av analysen og en samlet vurdering viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til 
eventuelle farer og risiko som kan oppstå i eller som et resultat av utbyggingen, vil ikke tiltaket 
representere høyere risiko for mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. 
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Denne rapporten er utarbeidet av Arktisk Geotek på oppdrag fra kunde.

Oppdragsavtalen regulerer kundens rettigheter til rapporten. Det er Arktisk Geotek og

kunden som har rett til å anvende hele eller deler av denne rapporten. Tredjepart har

ikke rett uten skriftlig samtykke fra Arktisk Geotek.

Arktisk Geotek har ingen ansvar dersom hele eller deler av rapporten brukes til andre

formål, eller av andre enn det Arktisk Geotek har gitt skriftlig samtykke til. Deler av

rapportens innhold er beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring,

bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Arktisk

Geotek eller eventuell annen opphavsrettshaver.
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SAMMENDRAG

Innenfor foreslåtte byggegrenser og anbefalte tiltak gitt  i  denne rapporten, så vurderes

planlagt reguleringsområde for hyttefeltet Åmmenniemie som egnet til bebyggelse.

Deler av området er å anse som en del av et aktsomhetsområde for en potensiell ZOO—års

flom. Anbefalte tiltak er:

1) Erosjonssikring/forhøyning langs bekkeløp-systemet som omkranser hyttefeltet.

2) Bruer og eventuelle rørsystemer må dimensjoners og utformes i samsvar med

kravene iTEK 10. Disse «kritiske» punkter i planområdet må sikres for at en mulig

overflom, som medfører erosjon og eventuell lokal utglidning ikke påvirker eller

påfører skade på hyttefeltet og omkringliggende områder.

På bakgrunn av våre resultater er det ikke fare for noen form for skred innenfor foreslått

planområde. Sett fra et faglig perspektiv i sikkerhets- og økonomisk sammenheng, anser vi

det ikke som nødvendig med mer omfattende grunnundersøkelser.

Dato: 27.02.2017 Side 3
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1. Innledning

Tiltakshaver Tore Elvestad har  i  samarbeid med Geir Lyngsmark ved KONZEPT arkitektur bygg

og plan utarbeidet forslag på reguleringsplan for Åmmenniemie hyttefelt i Sappen, Nordreisa

kommune.

Arktisk Geotek er engasjert som en rådgivende instans innen geoteknisk utredning og

kartlegging av geologiske aspekter. Rapporten kan benyttes som en del av

kunnskapsgrunnlaget i en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til krav gitt i plan- og

bygningsloven (pbl.).

1.1. Formål og metode

Arktisk Geotek vil utføre en geologisk kartlegging av området, som tilfredsstiller de satte krav

i byggeteknisk forskrift 2010 og NVEs retningslinjer. Den geologiske kartleggingen tar

utgangspunkt i bruk av ulike kartdatatyper (som NVE og NGU), tidligere forskningsartikler og

kvartærgeologiske rapporter. Befaring (inkl. feltundersøkelser) og lokalkunnskap fra område

vil også bli vektlagt. Rapportens faginnhold dekker de geologiske temaer relatert til

samfunnssikkerhet i en ROS-analyse.

1.2. Områdebeskrivelse

Åmmenniemie hyttefelt liggeri »  ;  1 . '

Sappen, Nordreisa kommune Kaye?! " Ok.!jor-i ». ;?Bmw'l

(figur 1). Planområdet ligger på 18-"? .hm" . KV .nangen

mellom 82 og 85 moh., og er -   , . » >   .. )

totalt 16,6 dekar. ”‘7’“ '. '  " hmmm" '  —

i nord avgrenses området av _, _  .  .,

Jose/va, og i sør følger grensen 5  , " '5'"*"g;;”;g,e,,é , mammas». ' "Néill-sm
en eksisterende skogsbilvei WW" ‘ '  ' m ' (

adskilt med Pihkahistamae/va.

Mot vest er plangrensen trukket

gjennom LNF (landbruks-, natur- ;  '  gick-(dalen . .  _  ,

og fritidsområder) området. løst '  '  I  _ , U ”?), [Eurasia.—31531.

er det FV 865 som utgjør %"N '  __\‘ :  "

plangrensen. Hyttefeltområdet '( —  ”  .1: W“ ""”

består av skogdekt mark, variert ., 1 Y

dekke av lauvskog med innslag av EGIL—:F; ;  .

plantet granskog. '

3365

':

Figur 1: Blå firkant markerer prosjektets område,

Sappen i Nordreisa kommune (NVE Atlas).
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1.3.  Historiske  hendelser og data

lhyttefeltområdet Åmmenniemie er det ikke gjort tidligere detaljert kartlegging av

geologiske forhold. Likevel er det gjort kartlegging av hensyn til flom i Reisavassdraget og

skred i nedre del av Reisadalen.

l nedre del av Reisavassdraget er det kartlagt flomfare til bruk i arealplanlegging og

byggesaksbehandling (faresonekart). Kartleggingen er også viktig i forhold til beredskapen

mot flom, som gir bedre grunnlag for flomvarsling og planlegging av flomsikringstiltak

(Flomsonekart 7/2002 Delprosjekt Storslett, NVE).

Reisadalsområdet er kjent for flere store leirskred i historisk tid. l1886 gikk et større skred

ved Styggøybekken og i 1959 gikk det et skred ved Sokkelvik. Dette ga økt fokus på geologisk

kartlegging av løsmassene i utvalgte kystsoner og langs vassdrag som regnes som særlig

utsatte for leirskred. lden forbindelse har NGU utført en kvartærgeologisk kartlegging i

nedre del av Reisadalen (Hansen et al. 2005). Senest 10. mai 2015, gikk det et skred i

Sørkjosen (Nordal et al. 2016). Historien representerer altså hyppige skredhendelser i form

av løsmasser.

2. L¢smasser

.  .

——J éäqä—l— ;.grusom./& »: s,.” gi

&

HESTEBRwäN

, ,-.-;'-"-
r/

,.;--"

 

SKJELLKANTINE

-3“- l".—
.  Lokalitet og bilde ‘7 [fø "å: 2);

QBefaringspunkter O"

Figur 2: Oversikt over befart område i Soppen. Blå sirkel med nummer indikerer lokalitetspost

med nærmere beskrivelser. Hvit sirkel indikerer observasjonsposter. Modifisert fra NVE Atlas.
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Befaring av området ble gjennomført 14.02.2017  i  lett overskyet vær med en temperatur på

2 grader. Store deler av området var snødekt med tele  i  øvre del av løsmassene. Langs

elvekanter og terrengskråninger var området delvis fri for snø.

Terrenget  i  foreslått hyttefelt er tilnærmet flatt med noen lokale høydeforskjeller  i  form av

en uregelmessig rygg (ca. 170 meter lang og ca. 55 meter på sitt bredeste nord i hyttefeltet).

Denne ryggen går fra 82 til 85 moh., i en nord—sør gående retning sentralt  i  hyttefeltet (figur

3). Dalbunnen ved Sappen- området er over 2 km på sitt bredeste og består stort sett av

løsmasser. Det ble identifisert to ulike typer avsetninger.

S N
Høyspentledning
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«& ,. .

"* '  .. , . fnr.”,
:  ' '  .:. — .. '.5 . l , ' i" ,' a.L‘, 3.x .. .  ;  s  »  .  , [l .  .  ,  .  » . . i,
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\ f ' .-
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Figur 3:  Terrenganalyse over deler  av åsryggen  i hyttefeltet.  Øverste bilde er tatt fra Fv 865

og retning vestover (lokalitet 3). Bilde som viser ryggens sørlige del er fra lokalitet  4  og den

nordlige fra lokalitet 2. Se figur 2 for Iokalitetenes posisjoner. Rød stiplet linje: toppen av

ryggen. Svart stiplet linje: bunnen av ryggen.

Sør for hyttefeltet trer det fram et tydelig skille mellom det flate terrenget i hyttefeltet og en

større lokal høydeforskjell (figur 4). Denne markante høydeforskjellen danner en terrasse.

Fra lokalitet 5 (figur 4), kan man følge terrassekanten i en øst-vestlig retning. Langs denne

terrassekanten er det flere fritids-/boliger. Terrassekanten danner et naturlig snitt i

avsetningene og kan sees i sammenheng terrengmessig med åsryggen i hyttefeltet (figur 3).

Undersøkelser viser at avsetningen består hovedsakelig av sand og grus, med en god del

innslag av stein og blokk. Materialet virker å være dårlig sortert, der grus og grovere partikler

er middels godt til dårlig rundet (figur 5). Avsetningen består altså av forskjellige
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kornstørrelser, men ingen identifisering av leire eller silt. Avsetningen anslås å ha relativt

stor mektighet. Ut fra våre vurderinger er denne avsetningen tolket til å være en glasifluvial

avsetning, der materialet er transportert og avsatt av breelver. Dårlig sortering og

rundingsgrad kan indikere kort breelvtransport. Fra denne avsetningen ble det utført en

litologisk logg med et snitt på 1.80 m (se vedlegg 1).

f.", _. . = ;.

! - {1.

«: .)

C

I

.  _ ,  ..; ," ro, ,4 .  . -
—.  .  .. , r  '  .» .'  .

"  »  .. X Y  J.. ...d .: ‘h ) 71,11:

r  '  ' ._.' fl  'v  .  :- IJ.., . -, ._. :.

nemi-n  '  u  = " - ' ”* 4‘“
'  , s ' ' -  '. _ ".

:..”. s .' '
..'— Lg.- ‘_ .:: , .,

* '”.vl

'  at. *. ..
i l

.  .; .,.

' "‘1‘ — — ‘. .: l '
.,».  '  ' " d . —'

. \ j '  —
Lokalitet 5

Figur  4:  Terrengskillet  mellom den flate delen av hyttefeltområdet og den sørlige terrassen.

Blå firkant indikerer studert utsnitt gitt i figur 5.
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Figur 5: A: 80 cm snitt fra humuslag og ned til glasifluvia/ avsetning. B: Nærmere utsnitt.
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Ved det flate terrenget like ved lokalitet 5, ble det gjort nye undersøkelser (omtalt som

lokalitet 6). Avsetningen  i  dette området kan sees i et naturlig snitt ved Pihkahistmaelva,

langs den sørlige delen av hyttefeltet (figur 6). Fra denne lokaliteten ble det foretatt en

utgravning (prøvegrop) fra elve-/bekkekanten og ca. 2 meter ned i grunnen.

Materialet i avsetningen besto hovedsakelig av sand og noe grus. Det ble også identifisert

noen større klaster i form av steiner, som var godt rundet (figur 6 B). Avsetningen virker å

være godt sortert. Det flate terrenget i hyttefeltområdet består av slikt materiale og det

anslås at denne avsetningen har noe mindre mektighet enn det glasifluviale. Ut fra våre

vurderinger tolkes denne avsetningen til å være en fluvial avsetning, der materialet er blitt

avsatt og dannet av elver. Det flate terrenget representerer med stor sannsynlighet gamle

elvesletter (figur 7, lokalitet 7). Fra denne avsetningen ble det utført en litologisk logg med et

snitt på 2.10 m (se vedlegg 2).

Sappens to nærliggende og nedlagte massetak ble også befart (en sør og en nord for

hyttefeltområdet). Avsetningene ble konkludert med samme materiale som det glasifluviale.

 

..  .  f ‘v.
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Figur 6: A: Pihkahistmae/va langs den sørlige delen av hyttefeltområdet. Lilla stiplet linje

markerer bekkekanten B: Området langs Pihkahistmaelva, som ble nærmere undersøkt ved

lokalitet 6. C: Nærmere utsnitt av rød markering i figur B.
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2.1.  Flom- og erosjonsfare

Aktsomhetskartet utarbeidet for øvre del av Reisadalen, viser en potensiell fare for flom i

deler av det planlagte hyttefeltet. Dette er modellert som en potensiell ZOO-års flom og må

bemerkes at modelleringen av et slikt kart gjerne har større utstrekning enn en nøyere

kartlegging (figur 8).

 Sikringstiltak mot flom og erosjon

Figur 8: Kart over aktsomhetsområde for ZOO-års flom i Soppen. Hyttefeltet er skissert inn.

Modifisert fra NVE Atlas.
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l korrespondanse med senioringeniør Anders Bjordal (NVE) og lokale personer fra Sappen,

fikk vi opplyst om at sikringstiltak ved Jose/va ble utført på 1960-tallet (figur 8 og 9). Anlegget

var finansiert av Landbruks- og matdepartementet med den hensikt å tilrettelegge for

landbruk. Elva fremstår som svært kanalisert på grunn av elveforbygning på begge sider

(erosjonssikring). NVE opplyser at elva står oppført på den nasjonale vanndirektivlista for

vassdrag hvor det bør gjennomføres miljøtiltak. Pihkahistamaelva er også svært kanalisert

som følge av elveforbygning på begge sider og er tiltaksført som flomsikring (figur 8).
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Figur 9: Bildet viser største bru over Pihkahistamaelva ved lokalitet 1, hvor elva møter

Jose/va. Lilla stiplet linje: sikringstiltak/elveforbygning ved Jose/va. Rød stiplet linje: toppen av

den nordlige del av hyttefeltets rygg. Svart stiplet linje: bunnen av ryggen.

Dato: 27.02.2017 Side 11

586



Arktisk Geotek
2.1.1.  Vurdering

l små elver vil flom utvikle seg raskere enn store elver, som kan oppstå ved store

nedbørsmengder slik vi i dag stadig opplever. Vi gjør oppmerksom på at dersom kulverter

eller rør har for liten kapasitet og blir tettet, vil det kunne oppstå skader og overflom. Ved

smelting av is og snø på vårparten kan disse rørsystemene bli demmet opp. Det er også viktig

å opprettholde gamle bekke- og elveløp slik at disse ikke blir innsnevret ved et

byggeprosjekt.

Erosjonen i området er minimal, men ved flom vil det kunne erodere, transportere og

avsette løsmasser lokalt  i  området. Pihkahistamaelva fremstår som svært kanalisert og ved

flom vil elven kunne få stor vannføringshastighet. Et kritisk punkt i hyttefeltsområdet vil

derfor være ved lokalitet 7 (figur 2 og 7), hvor Pihkahistamaelva svinger brått nordover og

erosjon vil kunne oppstå  i  et større omfang. l dette området er det planlagt en bru inn til

hyttefeltet, som er beregnet for kjøretøy.

Området klassifiseres som sikkerhetsklasse F2  (nominell  årlig sannsynlighet 1/200):

«Oversvømmelse har middels konsekvens. Sikkerhetsklassen omfatter de fleste byggverk

beregnet for personopphold. De økonomiske konsekvensene for byggverk kan være stor,

men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke ut av spill».

Anbefalte tiltak mot en potensiell ZOO—års flom er erosjonssikring/forhøyning langs bekkeløp-

systemet som omkranser hyttefeltet. Dette for å hindre at vannet kan sige eller grave seg inn

mot hyttefeltet, eller tar nye løp som kan føre til overflom. Av sikkerhetssyn er det ikke

nødvendig å utarbeide hovedløpet for Joselva. Dette er også gunstig med tanke på

miljøhensynet som er satt for elva.

Det må derimot tas hensyn til og gjennomføres tiltak som sikrer planområdets tilknytning av

bruer/rørsystemer, da de må dimensjoneres og utformes i samsvar med kravene i TEK 10. De

må sikres for at ikke en eventuell overflom og medførende erosjon ikke påvirker disse

«kritiske» punkter i planområdet eller påfører skade på omkringliggende områder. Sett i

sammenheng med en potensiell ZOO-års flom så vil ikke hyttefeltet bli så kraftig berørt som

andre deler av Sappen.

Overflatevann og mengde vanninntrenging i grunnen avhenger av teleforhold og den

sesongmessige variasjonen i bekkens vannføring. Under befaring ble ingen overflatevann

observert i hyttefeltområdet. I området er det begrenset telefarlighet grunnet områdets

sand og grusforhold. Men man må være oppmerksom på at lokale forskjeller kan

forekomme. Det tas høyde for at det ikke bygges kjeller i hyttene og at en eventuell lokal

drenering utøves uten fare for erosjon eller konsekvens for annen part.

Fare for skredgenererte flodbølge vurderes som ikke relevant for området.
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2.2.  Ulike  skred

Basert på feltobservasjoner og aktsomhetskart er det vurdert at faren for: løsmasseskred

(jordskred og flomskred), skred fra fjell (steinsprang, stein- og fjellskred) og snøskred (flak,

sørpe— og løssnøskred) ikke er sannsynlig for prosjektets hyttefelt og omkringliggende

område på grunn av gradient av terrengforhold, grunnforhold og avstanden til fjellsidene i

dalføret (figur 10). Faren for kvikkleire blir omtalt i eget underkapittel nedenfor.

Terrenget i hyttefeltområdet gir ingen tegn på renner, sig eller glidninger. Det finnes heller

ingen karakteristiske raviner eller skredformer, som er vanlig å finne i leirrike områder.

Eneste terrengforskjeller i området er den faste friksjonsmassen av glasifluvialt materiale i

forhold til de flate partier av fluvialt materiale.
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Figur 10: 1: Oversikt over avstand til den vestlige  fie/lside  fra hyttefeltsområde. 2:  Aktsomhetskart

over  stein- og snøskred. 3: Aktsomhetskart over jord- og flomskred. 4: Aktsomhetskart over

steinsprang. Blå firkant markerer hyttefe/tsområde. Modifisert fra NVE  Atlas.
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2.2.1. Tilstedeværelse av marin leire og faren for kvikkleireskred

Marin grense i Sappen-området er satt til ca. 75  moh., men er  i karttjenesten modellert  til  å

være 80  moh.  Grunnen til at NGU har modellert aktsomhetskartet med en  slik

sikkerhetsmargin, er fordi høyden på marin grense er vanskelig å  vite helt nøyaktig. Deler av

området i Sappen blir berørt av marin grense og ligger under. Hyttefeltområdet ligger

teoretisk over marin grense (figur 11).

Det er ikke identifisert eller kartlagt marine avsetninger i hyttefeltområdet eller området

rundt Sappen. Nærmeste kartlagte område er ca. 18 km i luftlinje nordover (nedre del) av

Reisadalen (Røyelen-området).

Feltundersøkelsene under befaringen ga ingen identifisering av leire og/eller silt, materiale

som kjennetegnes med sprøbruddegenskaper. Heller ikke i de to nedlagte massetakene ble

det identifisert leire og/eller silt. Befaringen ga ingen indikasjon på lokale forhold som er

knyttet til mulige løsneområderi hyttefeltområdet.

lsamme type avsetninger som ble funnet  i Sappen, er det utført grunnboringer og seismikk

på Tørrfosskogen (ca. 10 km nord for hyttefeltet) av  NGU.  Løsmassene har en mektighet på

opptil 200 meter og boringer ned til over 30 meters dyp viser gradvis overgang til mer

finkornet sand mot dypet. Grunnundersøkelsene viser ingen tegn til leire.

NGU har også gjennomført en prøvetaking og grunnundersøkelse i Sappen, øst for Josvannet

(i underkant av  1  km  nord  for hyttefeltet). En prøvegrop på 2.3  meter  ble undersøkt.

Materialet er dominert av sand og grus, med en del stein og inneholder ikke finmateriale.

Figur 11: Aktsomhetskart over

8° moh marin grense iSappen (A) med
NOK.!

LE  % ) Dåmdäåä'lf" skissert hyttefelt  (B).  Maskermgen
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2.2.2. Geoteknisk  vurdering

i samråd med senior  geolog og førsteamanuensis ved institutt for geovitenskap (UiT),

Geoffrey Corner (spesialist innenfor kvartær sedimentologi og geomorfologi), er det

vanskelig å vite med sikkerhet om marin leire finnes i Sappen-området fordi:

1) Nøyaktig høyde på marin grense (i moh.) er vanskelig å beregne (innen 5-10 meter).

2) Avgrensning av marin grense på kartet vil ikke være helt riktig, fordi fjordbassenget i

nærheten av marin grense trolig var større før det ble fylt med sedimenter.

3) Fjordbassenget kan ha blitt fylt opp hurtig av sandige-grusige sedimenter under den

hurtige breavsmeltingen i disse øvre delene av Reisadalen.

Vår vurdering er at marin grense i det tidligere fjordbassenget var noe større enn indikert på

aktsomhetskartet, før det ble fylt med de glasifluviale og bearbeidede fluviale sedimentene

som vi ser i dag. Det betyr at det kan potensielt være marin leire under de glasifluviale og

fluviale avsetningene et stykke innover dalen iforhold til den avtegnende MG-linjen. Men vil

trolig være tynt og usammenhengende i forhold til de overliggende massene, fordi

bassenget ble fylt opp hurtig av et prograderende sandurdelta (leira ble fraktet lengre uti

bassenget). De blir også gjerne mer konsentrert langs dalsidene. Sappen ligger midt i

dalføret.

Georadarprofilering vil være best egnet for å bestemme bassengdyp og tolke opphavet til

sedimentene. Boring blir i større grad prøving (for å finne dypeste punkt og eventuell

tilstedeværelse av leire). Samlet sett vurderer vi at faren er liten av overnevnte grunner,

men det blir vanskelig å påvise dette bestemt uten georadar med eller uten boringer.

På bakgrunn av vår terrenganalyse og datagrunnlag av grunnforhold, så er det ingen

indikasjon på tidligere tilstedeværelse eller potensiell utvikling av lokal skred og/eller

områdeskred i det planlagte hyttefeltområdet. Det er heller ikke identifisert leire og/eller silt

materiale som kjennetegnes med sprøbruddegenskaper.

Området vurderes ikke som en fare for ulike typer skred, inkludert sensitiv leire eller

kvikkleire. Dermed klassifiserer ikke denne rapporten med faregrad og tilhørende

områdestabilitet. Vi vurderer grunnforholdene i området som tilfredsstillende med de

forholdregler og informasjon vi står ovenfor. Hovedgrunnen til denne vurderingen er at:

1) Hyttefeltområdet er teoretisk over marin grense.

2) ingen identifiserte eller tidligere kartlagte avsetninger med grunnundersøkelser

påviser silt og/eller leire (marine avsetninger).

3) Terrengforhold tilsier ingen direkte «trigger-punkter» for skred.

4) Geologisk sett er sjansene for å påtreffe marin leire helt opp under MG ikke så vanlig,

da breavsmeltingen har vært hurtig i slike daler og har avsatt store mengder

løsmasser av de vi ser i dag. Marine avsetninger ble fraktet lengere ut (nordover).
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Bekkeløpets «skråninger», som består av sand- og grus, er friksjonsmateriale og dermed kan

lokale utglidninger forekomme langs grunne bruddflater. Slike initialskred (lokalskred) kan

utløses av både menneskelige inngrep og naturlige prosesser. Faktorer som kan føre til

utløsning av et lokalskred med eventuell påfølgende områdeskred er; grave eller

fyllingsarbeid, pelearbeid, endring av poretrykk, grunnvannsstrømning og erosjon fra

overvann eller vassdrag, samt rystelser.

Belastning av flom og medførende erosjon kan eventuelt påvirke området i større grad enn

antatt, som øker sjansen for lokale utglidninger (lokalstabilitet). Normalt vil områdets

materiale begrense seg til lokale utglidninger langs aktuell skråning. Et anbefalt tiltak kan

være å bevare noen trær/røtter langs «kantene» av hyttefeltområdet, da skogen «binder

sammen» jorda. Store skogsbilveier er heller ikke å foretrekke. En bør også sette sine

begrensninger på hvor langt ut bebyggelsen skal være iforhold til bekkeløpene. Foreslåtte

byggegrenser er å anse som sikker grunn.

Dersom større utgravninger eller fyllinger skal gjøres i området utenom det som

fremkommer av planforslaget, så anbefales ytterligere og mer omfattende geologiske og

geotekniske grunnundersøkelser.

Planlagt reguleringsområde vurderes som egnet til bebyggelse og vi anser det ikke som

nødvending med mer omfattende grunnundersøkelser på bakgrunn av våre gitte resultater.

3. Konklusjon

Deler av området er å anse som en del av et aktsomhetsområde for en potensiell ZOO-års

flom. Anbefalte tiltak er:

1) Erosjonssikring/forhøyning langs bekkeløp-systemet som omkranser hyttefeltet.

2) Bruer og eventuelle rørsystemer må dimensjoners og utformes i samsvar med

kravene iTEK 10. Disse «kritiske» punkter i planområdet må sikres for at en mulig

overflom, som medfører erosjon og eventuell lokal utglidning ikke påvirker eller

påfører skade på hyttefeltet og omkringliggende områder.

På bakgrunn av våre resultater er det ikke fare for noen form for skred innenfor foreslått

planområde. Sett fra et faglig perspektiv i en sikkerhets— og økonomisk sammenheng anser vi

det ikke som nødvendig med mer omfattende grunnundersøkelser.

Innenfor foreslåtte byggegrenser og anbefalte tiltak gitt i denne rapporten, så vurderes

planlagt reguleringsområde for hyttefeltet Åmmenniemie som egnet til bebyggelse.
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4. Terminologi

Aktsomhetskart: viser potensielle fareområder. Faregraden er ikke tallfestet og kartet gir derfor

ingen opplysninger om sannsynligheten eller gjentaksintervallet for den eller de fare typene som

kartet omhandler. Aktsomhetskart kan ha ulik detaljeringsgrad, avhengig av hvilke metoder og

ressurser som er brukt i arbeidet.

Faresonekart: viser områder med ulike årlige gjenntaksintervall for den aktuelle faren, oftest med de

sannsynligheter som er gitt i de ulike trygghetsklassene i byggteknisk forskrift. På faresonekart er

faren undersøkt nøyere enn for aktsomhetskart, ved hjelp av blant annet feltarbeid, modelleringer og

målinger.

Initialskred initial ut lidnin :et lokalt skred som utløser et større skred (områdeskred) itilstøtende

sprøbruddmaterialer. Kan utløses av både menneskelig inngrep og naturlige prosesser.

Kvikkleire: leire som i omrørt tilstand har omrørt skjærfasthet cu,r 5 0,5 kPa. Begrepet kvikkleire

defineres som jordarter med sprøbruddegenskaper.

Lokalskred: et lokalt rotasjonskred eller overflateutglidning som kan skje i alle materialtyper, men

som ikke utvikler seg til områdeskred.

Leka/stabilitet: betegnelsen på et lokalt avgrenset stabilitetstilstand med mulighet for brudd

(utglidning) i grunnen.

Marin grense: det høyeste nivået havet nådde etter siste istid.

Områdeskred: betegnes som framover- eller bakoverrettede skred med progressiv bruddutvikling i

områder med sprøbruddmateriale (i motsetning til lokalskred). Et områdeskred kan ha stor

utbredelse. Kvikkleireskred er et eksempel på områdeskred.

Områdestabilitet: en stabilitetstilstand der et initialt brudd kan igangsette en progressiv fram- eller

bakoverrettet bruddutvikling i tilstøtende sprøbruddmaterialer (typisk for leire). Skredet kan bli

omfattende dersom det omrørte sprøbruddmateriale får fritt utløp i fallende terreng.

5  r bruddmateriale 'ordarter med 5 r brudde enska er  :  i en geoteknisk sammenheng er dette

definert som løsmasser (leire og silt) som utviser en utpreget sprøbruddoppførsel, dvs. en betydelig

reduksjon i fasthet ved tøyninger utover tøyning med maksimal fasthet.

Tele: betegnelsen på frosset jordlag og oppstår når vannet ijorden fryser til is. Ved frysning utvider

vannet seg 10  %  og fører til telehiv, en ujevn oppbulning ijordlaget. Graden av tele avhenger av

tilgangen på vann.

Teletarlighet: den type materiale/jord som ved kapillære krefter trekker grunnvannet opp mot

frysesonen. Vannet fryser til, mer vann trekkes opp og det oppstår telehiv. Graden av telefarlighet

varierer som følge av ulik materialsammensetning. Grus og sand er lite telefarlig ettersom

kapillærkreftene ikke klarer å heve grunnvannet noe særlig. Silt derimot er veldig telefarlig, da

grunnvannet blir trukket opp mellom 2-15 meter over grunnvannstand. Leire er også telefarlig.
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1. Merknadsbehandling etter første gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

1.1. Innkomne merknader/innspill til høring og offentlig ettersyn 

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 
utviklingsutvalg den 3. mars 2016 i sak 79/17. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, 
grunneiere og naboer den 18. mars 2016. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i Framtid i 
Nord, samt på kommunens hjemmeside. 

Høringsfristen var satt til den 30.4.2016.  

Etter høringsfristens utløp har det kommet inn tre høringsuttalelser, herav 2 innsigelser, til planen fra 
hhv. Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Ett sammendrag av 
uttalelsene kan leses under. 

I brev datert 24.5.2016 sendte vi en oppsummering av høringsuttalelsene til tiltakshaver og 
plankonsulent og ba om at de kommenterte merknadene. Kommunen har etter dette ikke mottatt de 
kommentarene til merknadene som vi ba om, kun oppdaterte høringsdokumenter.  

1.1.1. Fylkesmannen i Troms (27.4.2016) 

Fylkesmannen samordner alle statlige uttalelser. Deres uttalelse gjelder for Fylkesmannen i Troms, 
Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Direktoratet for mineralforvaltning. 

Innsigelser: 

 Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse av 
samfunnssikkerhet. 

o Innsigelsen fremmes da planen er i strid med kommuneplanens arealdels 
bestemmelser 1.5.14 som omhandler samfunnssikkerhet.  

o Planforslaget har vesentlige mangler nå det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.  
o ROS-analysen ivaretar ikke i tilstrekkelig grad forhold av vesentlig betydning for 

samfunnssikkerheten. Dette gjelder bl.a. elveflom, elektromagnetisk stråling, trafikk, 
grunnforhold. 

 NVE fremmer innsigelse til planforslaget for manglende avklaring av faren for mulig 
kvikkleireskred i eller utenom planområdet. 

o NVE mener det ikke fremgår av ROS-analysen at det er fare for skred eller dårlige 
grunnforhold i planområdet.  

o Det mangler grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering av planområdet. Området 
ligger under marin grense. 

o Det må vurderes om området kan være utsatt for erosjon og skred utenfor 
planområdet. 

Merknader: 

 Statens vegvesen ber om at: 
o Det tegnes inn frisiktsoner i avkjørslene på plankartet. 
o Byggegrensen endres fra 8 til 15 meter. 
o Det vedtas rekkefølgebestemmelser knyttet til atkomst i hyttefeltet. 

 NVE ber kommunen om at det gjennomføres en vurdering av flomfaren i planområdet. 
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Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens samordnede høringsuttalelse tas til etterretning. Plandokumentene er oppdatert i 
henhold til krav i innsigelser og merknader.  

1.1.2. Troms fylkeskommune (27.4.2016) 

Fylkeskommunens kommentarer til varsel om oppstart er ivaretatt. Ingen ytterligere merknader. 

Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens kommentar tas til orientering. 

1.1.3. Statens vegvesen (6.4.2016) 

• Frisiktsoner må tegnes inn på avkjørsler. 
• Byggegrense fra fylkesveg må endres til 15 meter (8 meter i høringsforslag) i 

planbestemmelsene.  
• I rekkefølgebestemmelsene må det fremkomme at adkomsten skal være kontrollert og 

godkjent av Vegvesenet før det kan gis byggetillatelse i hyttefeltet. 

Kommunens kommentar: 

Statens vegvesens merknader tas til etterretning. Frisiktsoner er tegnet inn, og planbestemmelsene 
er oppdatert. 
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 14.06.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune betaler et anleggsbidrag begrenset til kr 800.000 for komplett 
avløpspumpestasjon Hansvoll-Lilleslett klargjort for drift. 

 Kommunal avløpsledning bygges for inntil kr 100.000. 
 Tiltaket finansieres gjennom bruk av inntil kr 900.000 av bundet avløpsfond.   

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune betaler et anleggsbidrag begrenset til kr 800.000 for komplett 
avløpspumpestasjon Hansvoll-Lilleslett klargjort for drift. 

 Kommunal avløpsledning bygges for inntil kr 100.000. 
 Tiltaket finansieres gjennom bruk av inntil kr 900.000 av bundet avløpsfond.   
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Avløp Hansvoll - Lilleslett, anleggsbidrag 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune betaler et anleggsbidrag begrenset til kr 800.000 for komplett 
avløpspumpestasjon Hansvoll-Lilleslett klargjort for drift. 

 Kommunal avløpsledning bygges for inntil kr 100.000. 
 Tiltaket finansieres gjennom bruk av inntil kr 900.000 av bundet avløpsfond.   

 
 
 

Saksopplysninger 
I løpet av siste år har kommunen fått flere henvendelser om dårlige avløpsforhold fra 
innbyggere i området Lilleslett.  Grunnvannsnivået gjør at infiltrasjonen for separate 
avløpsanlegg ikke fungerer som det skal. 
Hansvoll boligfelt er under etablering i privat regi. Utbygger har bedt om at Nordreisa kommune 
overtar drift og vedlikeholdsansvar for ferdig utbygd kommunaltekniske anlegg.  Dette er 
akseptert under forutsetning av at anleggene bygges etter kommunens krav (VA-norm og 
veinormalene). Alle kostnader for utbygging av Hansvoll boligfelt dekkes av utbygger, også 
påkrevet avløpspumpestasjon grunnet manglende fall til eksisterende kommunale 
selvfallsledninger. 
 

Vurdering 
Innkomne henvendelser om manglende funksjon på eksisterende separate avløpsanlegg for deler 
av Lilleslett er vurdert. Mulige løsninger for området er også vurdert.  Området ligger 
høydemessig slik til at det ikke vil være mulig å få selvfall til eksisterende kommunale 
avløpsledninger.  Det kreves derfor pumping av avløpsvannet fra området til eksisterende nett. 
 
Den samme situasjonen gjelder også for Hansvoll boligfelt. Avløpsvannet fra feltet må samles 
for påfølgende pumping til eksisterende ledningsnett. Nødvendig teknisk anlegg for pumping fra 
Hansvoll kan ikke løse behovet fra Lilleslett.  
Om man ønsker å løse avløpsproblemet for Lilleslett, må det etableres avløpspumping. Det vil 
derfor være samfunnsøkonomisk og avløpsmessig klokt å se Lilleslett i sammenheng med 
pågående utbygging av Hansvoll. 
Ved å vurdere mulig utvikling i Storslett sentrum 10-20 år fram i tid, er det ikke usannsynlig at 
grunneier på Lilleslett vil ønske flere boligtomter på sin eiendom. Samtidig skal man ikke 
utelukke mulig framtidig utbygging for del av sørlige Olderskogen. Pr i dag er det ingen 
utbyggingsplaner for disse områdene. 
Dersom avløpspumpestasjonen for Hansvoll plasseres strategisk og dimensjoneres opp til å 
ivareta framtidig avløp fra hele området Hansvoll – Lilleslett, vil behovet løses med bare en 
avløpspumpestasjon. Ved en slik oppdimensjonering vil stasjonen også ha teknisk utforming for 
å dekke sørlig del av Olderskogen.  Om man velger å se Hansvoll og Lilleslett hver for seg, er 
det behov for to separate avløpspumpestasjoner. 
 
Kostnader for en komplett ferdig bygget avløpspumpestasjon klargjort for drift, er beregnet til 
1,6 mill kroner.  
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I stedet for å bygge to slike stasjoner til en sum av 3,2 mill kroner, vurderes det som 
samfunnsmessig økonomisk at kommunen kan betale anleggsbidrag for å løse avløpssituasjonen 
for eksisterende bebyggelse for Lilleslett og for eventuell framtidig utvikling av området 
Lilleslett- sørlig del av Olderskogen. 
I tillegg til stasjonen vil det være nødvendig med kommunal ledning på ca 100 meter for 
Lilleslett, kostnadsberegnet til kr 100.000.  
 
Kommunens anleggsbidrag foreslås til 50 % av dokumenterte kostnader for komplett 
avløpspumpestasjon klargjort for drift. Kostnadene for tiltaket dekkes av bundet fond avløp. Pr 
2018 er avløpsfondet på 3,823 mill kroner. 
 
Kartutsnitt over området: 
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Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa kommune - 
Ungdomsrådet 

Dokumenter: 
Reglement for ungdomsrådet i Nordreisa kommune 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune 
 

Vedlegg 
1 Forslag til revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa kommune 

Rådmannens innstilling 
Det foreslås følgende endring av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune: 
1.3 Hvem reglementet gjelder for: 
Andre setning i første avsnitt slettes. 
 
5 Politisk organisering: 
Ungdomsrådet legges inn på politisk kart til venstre under kommunestyret 
 
13 Godtgjørelse til faste underutvalg, styrer og råd: 
Nytt avsnitt: 
13.3 Møtegodtgjørelse ungdomsrådet 
Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer for deltakelse i ungdomsrådet og 
utvalgsmøter: 

 Kr 200,- pr. møte  
 I tillegg mottar leder en årlig godtgjørelse på kr 3.000 for det merarbeid ledervervet 

medfører samt til dekking av telefonutgifter o.a. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er uavklart hvor budsjettansvaret for møtegodtgjørelse til ungdomsrådets møter og deres 
deltakelser i politiske utvalg skal ligge. 
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http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-ungdomsraadet-i-nordreisa-kommune.6119474-166507.html
http://www.nordreisa.kommune.no/reglement-for-folkevalgtes-arbeidsvilkaar-i-nordreisa-kommune-gjelde-fra-1-1-2018.6048763-150562.html


26.10.2017 ble revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune 
vedtatt av kommunestyret.  Der står det hvem reglementet gjelder for i 1.3: 
«Reglementet gjelder for kommunens folkevalgte – medlemmer og varamedlemmer, samt 
medlemmer i særskilte organ opprettet i henhold til kommuneloven. Reglementet gjelder likevel 
ikke for ungdomsrådet da ungdomsrådet har eget reglement som regulerer deres arbeidsvilkår.» 
 
Ungdomsrådet er oppnevnt av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til §10 i 
kommuneloven. I reglementet for ungdomsrådet i §5 står det følgende om bl.a økonomi: 
«ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon, opplæringstiltak og for ellers å fungere 
i henhold til målsettingen. Disse midlene disponeres i henhold til egne vedtak.» 
I §6 i samme reglement: 

 Medlemmene i ungdomsrådet får samme møtegodtgjørelse som andre politikere. Dette 
gjelder både for møtene i ungdomsrådet og når de møter i politiske utvalg. Godtgjørelsen 
for møtene i ungdomsrådet utbetales hvert kvartal, mens godtgjørelsen for de politiske 
utvalgene utbetales hvert halvår. 

 Leder i ungdomsrådet får kr 100 mer enn de andre medlemmene for møtene i 
ungdomsrådet. Dette fordi det faller mer arbeid på lederen enn på andre medlemmer, 
bl.a. planleggingsmøter, BUK-møter som ikke er betalt + større telefonutgifter og mer 
ansvar. 

 
Ungdomsrådets møtegodtgjørelser har i alle år av sedvane blitt utbetalt fra ansvar 170 – Politisk, 
men denne kostnaden har ikke vært tatt med som en kostnad i budsjettarbeidet. 
 
Ungdomsrådet har egen budsjett – ansvar 288 – men her har kostnader til møtevirksomhet ikke 
blitt tatt med i budsjettarbeidet, mens kostnader til bevertning til møter er tatt med. 
 

Vurdering 
Ungdomsrådet skal være et høringsorgan for kommunen i saker som kan ha konsekvenser for 
barn og unges hverdag. Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er 
aktuelle for barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene 
i Nordreisa mer innflytelse og øke samfunnsengasjementet. Rådet skal være partipolitisk 
uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Nordreisa kommune. Slik vil Nordreisa 
kommunes ungdom sikres muligheter til medvirkning og innflytelse i lokaldemokratiet 
 
I vedtatte reglement for ungdomsrådet står det at rådet skal ha møter hver 6. uke, dvs. ca 8-9 
møter i året. I tillegg har de møte- og talerett i kommunestyret med 2 representanter, og 1 
representant i hovedutvalgene. Det er totalt ca 125 møtegodtgjørelser til 
ungdomsrådsrepresentanter.  
9 møter i ungdomsrådet x 8 medlemmer = 72 møtegodtgjørelser 
6 møter i kommunestyret x 2 medlemmer = 12 møtegodtgjørelser 
41 møter i hovedutvalg x 1 representant = 41 møtegodtgjørelser 
 
I dagens vedtatte reglement for folkevalgte mottar politikere i komitè og råd kr 400,- for møter 
under 5 timer og kr 800,- for møter som varer over 5 timer. Kjøregodtgjøring anses dekket av 
denne godtgjøringen, og det gis ikke kostgodtgjøring ved deltakelse på møter i kommunen. 
 
Tatt i betraktning forskjellen på ansvaret som medlemmer i byggekomitè/klagenemnd mfl. Har 
og ungdomsrådet vil det ikke være riktig å gi samme møtegodtgjørelse til medlem i 
ungdomsrådet som medlemmer av byggekomitè.  
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Budsjettansvaret for ungdomsrådets møtevirksomhet kan ligge under ansvar 170. Det fordrer at 
møteprotokoller sendes inn fortløpende til servicetorget som da vil foreta utbetalinger.  
Det vil hvert år utarbeides møteplan for ungdomsrådet som blir vedtatt sammen med møteplan 
for Nordreisa kommune, men inntil 9 møter i året. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for møter 
i barn- og unges kommunestyre jf. reglement til ungdomsrådet.  
 
Det foreslås at det ytes en godtgjørelse for deltakelse i ungdomsrådet og utvalgsmøter med kr 
200,- pr. møte for alle representanter. I tillegg mottar leder en godtgjørelse på kr 3.000 for det 
merarbeid ledervervet medfører samt til dekking av telefonutgifter o.a. 
De samme ytelser har medlemmer i ungdomsrådet i Steinkjer kommune med 21 972 
innbyggere. 
 
Økonomisk konsekvens: 
Det vil ikke få noen økonomisk konsekvens for ansvar 170 da denne kostnaden kan dekkes 
innenfor eksisterende budsjett for ansvar 170. Totalt er det en kostnad på kr 28.000,- som kan 
belastes innenfor eksisterende budsjett for ansvar 170 – politisk uten noen tilleggsbevilgning.  
125 møter i året x 200,- = kr 25.000,- + kr 3.000,- i ledergodtgjøring = totalt kr 28.000,-.  
9 møter x 8 medlemmer = kr 14.400,- Ungdomsrådsmøter 
6 møter x 2 medlemmer = kr 2.400,- Kommunestyret 
41 møter x 1 medlem = kr 8.200,- Andre hovedutvalgsmøter 
  
Det foreslås å endre reglement for ungdomsrådet slik at det er samsvar mellom reglementene.  
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1 Reglementets virkeområde 
1.1 Hensikten med reglementet 
Hensikten med reglementet er å regulere rettigheter og plikter som vedrører arbeidsvilkårene for 
de folkevalgte i Nordreisa kommune. 
 
1.2 Omfanget av det som reguleres 
Dette reglementet inneholder retningslinjer og arbeidsgodtgjøring, dekning av økonomiske tap og 
påførte, samt andre rettigheter. 
 
1.3 Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for kommunens folkevalgte – medlemmer og varamedlemmer, samt 
medlemmer i særskilte organ opprettet i henhold til kommuneloven. Reglementet gjelder likevel 
ikke for ungdomsrådet da ungdomsrådet har eget reglement som regulerer deres arbeidsvilkår.   
 
Reglementet gjelder ikke for folkevalgte som deltar som medlem i organ som er opprettet av andre 
enn Nordreisa kommune eller som ikke er opprettet i henhold til kommuneloven. 
 
Kommunalt ansatte som deltar i kommunale møter i kraft av sin stilling eller arbeidsområde for 
denne har ikke krav på møtegodtgjøring etter dette reglement. Der hvor ansatte møter i møter ut 
fra et partsforhold som er hjemlet i lover og/eller avtaler, kan det tilstås møtegodtgjøring som for 
de folkevalgte medlemmene, når deltakelse ikke kan ansees å være dekket av den faste lønn de 
mottar fra kommunen. Rådmannen kan avgjøre. 

2 Hjemmel og gyldighet 
2.1. Hjemmel 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 nr. 107, kapittel 
7. 
 
2.2 gyldighet 
Reglementet gjelder fra og med kommunestyrets vedtak og frem til et nytt vedtak fra 
kommunestyret måtte foreligge. Reglementet revideres ved behov og minst en gang i løpet av 
valgperioden. Ved særlige tilfeller som ikke er fanget opp av reglementet avgjøres dette av 
formannskapet. 

3. Folkevalgtes rettigheter og plikter 
3.1 rettigheter 
Den folkevalgte har rett til: 

a) Å få fri fra sitt arbeid i det omfang det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale 
organer 

b) Å få innvilget permisjon fra sitt arbeid i valgperioden for å utføre hel- eller delvis 
kommunalt verv 

c) Å søke om fritak fra vervet, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, dersom 
vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belasting kan skjøtte sine 
plikter i vervet 

d) Å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser 
e) Å be om fritak fra å delta i behandlingen av en sak når vektige personlige grunner tilsier 

dette 
f) Å få innsyn i saksdokumenter og informasjon om saker som er under behandling 
g) Å få dekket utgifter og økonomisk tap som følger av vervet 
h) Å få godtgjøring for arbeidet som folkevalgt 
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3.2 Plikter 
Den folkevalgte har plikt til: 

a) Å ta imot valg i kommunale organer, med mindre man kan kreve seg fritatt fordi man har 
tjenestegjort som medlem av vedkommende organ de siste fire år 

b) Å delta i møter i kommunale organer hvor man er valgt medlem med mindre man har 
gyldig forfall 

c) Å si ifra i god tid om forhold som gjør, eller kan gjøre vedkommende inhabil 
d) Å avgi stemme når en sak tas opp til avstemming (kun ved valg og ansettelser er det 

adgang å stemme blankt) 
 
Folkevalgte plikter ellers lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for 
folkevalgt virksomhet i kommunen. 
 
Folkevalgte plikter å sette seg inn i og gjøre seg kjent med Nordreisa kommunes etiske 
retningslinjer.  
 
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen må 
respekteres og ikke brukes til personlig vinning. For alle saker som er unntatt offentlighet 
gjelder absolutt taushetsplikt. Fra møter i lukkede fora (kl §31) er det ikke anleding til å 
referere fra debatten og de drøftinger som har funnet sted.  
 
Alle folkevalgte anmodes om å registrere sine roller i styreverv registeret. Det føres 
styrevervregister for medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret, fagutvalgene og 
kontrollutvalget. Registeringen her foretas i løpet av første kvartal etter at kommunestyret har 
konstituert seg og valgt medlemmer til utvalg. Registrertingen skal foretas av servicetorget som er 
ansvarlig for å sende inn nødvendige meldinger til Datatilsynet. Registeret skal ajourføres hvert år, 
slik at det oppdaterte registeret skal foreligge pr 1. februar.  

4 Habilitet 
4.1 Formål 
De alminnelige reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for kommunal forvaltning. I 
kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte og ansatte i 
kommuner. Det er presisert i kommuneloven § 59 nr. 1 at det kan fremmes krav om statlig 
lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser om inhabilitet.  
 
Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven og kommuneloven har som formål å sikre at det ikke 
tas utenforliggende eller usaklige hensyn i saksforberedelse og avgjørelse i saker som er til 
behandling i de kommunale organer. Reglene skal dessuten fremme tilliten til forvaltningen. 
 
Reglene om inhabilitet skal ivaretas ved behandling av saker i kommunestyret og utvalg, råd og 
nemnder. Partiene skal følge prinsippene i forvaltningslovens og kommunelovens 
inhabilitetsregler ved behandling, f eks i gruppemøter, av saker, som skal behandles i kommunale 
organer. 
 
4.2 Melde seg inhabil 
Medlem av folkevalgte organ skal i god tid før møtet si ifra om forhold som gjør eller kan gjøre 
vedkommende inhabil. Det samme gjelder varamedlem som er innkalt til møtet. 
For kommunestyremøtene bør varslingen senest gjøres før gruppemøtene avholdes. Av de 
tilsendte sakspapirene vil det fremgå hvilke saker som foreligger til behandling. Saksbeskrivelsen 
vil vanligvis angi hvem som er sakens parter og beskrive sakens gjenstand. Spørsmål om 
inhabilitet skal rettes til møtesekretæren eller møteleder. 
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4.3 Behandling av spørsmål om inhabilitet 
Når møtelederen i møte har redegjort for hvilken sak som skal behandles, skal det redegjøres for 
innkomne inhabilitetshenvendelser. Ved behandling av spørsmålet om inhabilitet skal den som 
spørsmålet gjelder, gis adgang til å uttale seg om spørsmålet. Deretter må vedkommende fratre. I 
åpent møte er det tilstrekkelig å ta plass blant tilhørerne. I lukket møte må vedkommende forlate 
møtet. Møtende varamedlem skal delta ved avgjørelsen av habilitetsspørsmålet. Organet 
avgjør spørsmålet om inhabilitet. Er det åpenbart at den som forespør ikke er inhabil, er det ikke 
nødvendig å legge spørsmålet frem for organet. Er spørsmålet tvilsomt eller er det sikkert at 
vedkommende må fratre på grunn av inhabilitet, skal organet behandle og avgjøre spørsmålet. 
 
4.4 Behandling av spørsmål om inhabilitet til flere representanter 
Ved behandling av spørsmål om inhabilitet til flere i samme sak, må de alle fratre. Ingen av dem 
kan delta i behandlingen av spørsmål om inhabilitet for de andre. Reises det i samme sak spørsmål 
om inhabilitet for så mange medlemmer eller møtende varamedlemmer at organet ikke vil være 
vedtaksført, skal alle delta i behandlingen og avgjørelsen av spørsmålene om inhabilitet. 
 
Møtesekretæren skal svare på spørsmål om habilitet. Møtesekretæren skal varsle møteleder om 
mulige inhabilitetsgrunner. Møtesekretæren skal innkalle varamedlemmer. Ved behandling av 
spørsmål om habilitet i organet skal dette protokolleres. Ved fratredelse på grunn av inhabilitet 
skal inhabilitetsgrunn og hjemmel protokolleres. 
 
4.4 Når inntrer inhabilitet 
Inhabilitet inntrer når den folkevalgte selv er «part» i saken. En «part» er den en avgjørelse «retter seg 
mot», f. eks. den som får tilbakekalt en skjenkebevilling, eller den som saken ellers «direkte gjelder». 
Eksempler er den som søker om en tillatelse eller om en stilling, den som fremsetter et krav overfor 
kommunen f.eks. om erstatning, eller den som forhandler med kommunen om inngåelse av en avtale. 
En reguleringsplan og alle grunneiere som har eiendom innenfor planens område blir ikke 
nødvendigvis parter og dermed inhabil. Planen må få en viss praktisk og økonomisk betydning for 
grunneieren for at grunneieren blir part og dermed inhabil. 
  
For det andre blir en folkevalgt inhabil hvis det består et bestemt slektskapsforhold mellom den 
folkevalgte og parten. Regelen omfatter barn og barnebarn m. v. ('"nedsigende linje") og foreldre, 
besteforeldre m.v. ("oppstigende linje"). Inhabilitet inntrer også ved svogerskap til en part. På den 
annen side blir en normalt ikke inhabil hvis fetter eller kusine er part i saken. 
  
For det tredje inntrer inhabilitet naturlig nok hvis den folkevalgte er gift med en part. Regelen dekker 
også tilfelle hvor en er fraskilt eller separert fra en part. Likeledes blir en inhabil hvis en er forlovet 
med parten. 
  
For det fjerde omfatter inhabilitetsreglene den som er ”fullmektig” for en part, f.eks. en advokat som 
representerer en grunneier i en reguleringssak. 
  
Inhabilitet inntrer videre når den folkevalgte er leder eller har ledende stilling eller medlem av styret 
eller bedriftsforsamlingen i et selskap. Politikere som er styremedlemmer i en helt privat bedrift, f.eks. 
bank, forsikring, industri, handel el. l., blir dermed inhabil når bedriften er part i en sak. Folkevalgte 
som er styremedlemmer i selskaper hvor kommunen ikke eier 100 % av aksjene blir også inhabile. 
Inhabilitet oppstår også når den folkevalgte er styremedlem i en forening, f.eks. et idrettslag, som 
søker om støtte fra kommunen. 
  
Inhabilitet er normalt bare aktuelt hvis den folkevalgte er styremedlem. adm. dir. eller "ledende ansatt" 
i bedriften. Dette omfatter daglig leder samt høyere funksjonærer med selvstendig 
avgjørelsesmyndighet. 
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Ingen folkevalgt blir inhabil hvis vedkommende er kandidat til et tillitsverv og ingen er inhabil til å 
fastsette egen godtgjøring.  
  
 
 
Det er også spesielt for kommunesektoren at kommunestyret og formannskapet kan, uten at et medlem 
er inhabil, som det heter i kommuneloven § 15, "frita et medlem for å være med i en sak når 
medlemmet ber om det og sier fra på forhånd at det av personlige grunner ikke finner det riktig å ta del 
i behandlingen av saken". Denne regelen bør ikke misbrukes ved at en i tide og utide ber seg fritatt 
hvis en sak er vanskelig. 
  
En folkevalgt som kan være inhabil skal si fra i god tid slik at vararepresentant kan innkalles. Dette er 
særlig viktig hvis det kan bli avstemning i saken etter partipolitiske skillelinjer. Hvis det er tvil om det 
foreligger inhabilitet, treffer vedkommende styre eller utvalg avgjørelse i inhabilitetsspørsmålet med 
simpelt flertall. 
  
Virkningen av inhabilitet er at vedkommende overhodet ikke kan delta i saksbehandlingen. Hvis den 
inhabile likevel deltar, kan avgjørelsen bli ugyldig hvis det er en rimelig mulighet for at den inhabiles 
medvirkning påvirket vedtakets innhold. I graverende tilfelle kan den inhabile bli straffet for brudd på 
straffelovens regler om forseelser i offentlig tjeneste. 
 
Se forøvrig veileder om habilitetsreglene i kommuneloven 
 

5 Politisk organisering 
Nordreisa kommunestyre har 21 representanter, jfr. Kommunelova § 7 pkt. 2.  
Om plikt til å ta mot valg og å delta i kommunestyret o.a. kommunale organ, gjelder reglene i 
Kommunelova § 14 pkt. 1 a-c m.m.  
 
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens 
virksomhet, og skal treffe vedtak på vegne av kommunen i alle saker så langt ikke annet følger av 
lov eller delegasjonsvedtak jf. Kommunelova § 6.  
Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:  

- Politisk organisering  
- Budsjett og økonomiplaner  
- Planstrategi, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv.  
- Regnskap og årsmeldinger/ tertialrapporter  
- Kommunestyrets egen saksbehandling  
- Godtgjørelse til folkevalgte  
- Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv   
- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter  
- Tilsetting av rådmann  

 
Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret,  
samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til  
formannskapet. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.  
Formannskapet er:  
- valgstyre etter valglovens § 4-1 og samevalgstyre etter Forskrift om valg til Sametinget, §17. 
Samevalgstyre.  
- økonomiutvalg  
- planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel 
 
Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, administrasjonsordninger, 
likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs forholdet mellom Nordreisa 
kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere. 
 

611

http://www.nordreisa.kommune.no/veileder-om-habilitetsreglene-i-kommuneloven.6035143-150562.html


7 

 
 
 
 
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver innenfor miljø, plan og 
utvikling som kommunen har ansvaret for, og behandler saker etter særlover innenfor 
tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap.  
 
Næringsutvalget 
Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens 
ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging og bistand for 
næringslivet, samferdsel og infrastruktur. 
 
Oppvekst og kulturutvalget 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har som arbeidsområde å ivareta tilbudet for barn,  
ungdom, flyktningetjeneste, helsestasjon og kultur i kommunen innen sitt ansvarsområde og for all 
opplæring, både for barn og voksne. 
 
Helse og omsorgsutvalget 
Hovedutvalget for helse- og omsorg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor  
tjenesteområdet helse- og omsorg, som kommunen har ansvaret for. 
 
Politisk organisering 2015-2019: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Saksforbereding  
Med unntak av de saker som gjennom særregler skal behandles på en annen måte, jfr. bl.a. 
kontrollutvalget sine oppgaver, skal rådmannen sørge for at saker som skal opp i kommunestyret, er 
forberedt på forsvarlig måte slik det er krav i lov, reglement og andre bindende regler, jfr. 
Kommunelova § 23 pkt. 2.  
 
Rådmannen fremmer som hovedregel innstilling i saker som skal til politisk behandling. I tillegg kan 
ordfører stå for saksutredning og innstilling i overordna politiske høringssaker.  
 
 
Der saker har vært behandlet i formannskapet, hovedutvalg eller kontrollutvalget før de kommer til 
behandling i kommunestyret er det i disse tilfeller utvalgene som innstiller til kommunestyret.  
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Nordreisa eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og arbeidsmiljøutvalget kan også fremme uttalelser i 
saker innenfor deres arbeidsområdet. I den grad saksgangen til en sak ikke er klarlagt gjennom 
kommuneloven eller delegasjonsreglementet til Nordreisa kommune, avgjør ordfører saksgangen. 
 

7 Møter i kommunale organer 
Kommunestyret fatter sine vedtak i møter jfr. kommunelovens § 30. Møtene avholdes i henhold til 
vedtatt møteplan og ellers når ordføreren finner det påkrevd eller når minst 1/3 av medlemmene 
krever det.  
 
Møter i kommunale organer holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. Personalsaker skal alltid behandles for 
lukkede dører.  
Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, plikter medlemmer og de kommunale 
tjenestemenn som måtte være til stede, så langt annet ikke blir vedtatt, å bevare taushet om 
forhandlingene.  
 
Rådmannen, eller den som møter i rådmannens sted, deltar i møtet med talerett men uten forslags- 
og stemmerett. Andre kommunale tjenestemenn, og særlig sakkyndige, deltar når ordfører, 
kommunestyret eller hovedutvalgsleder kaller dem inn. Disse kan gi opplysninger men har for 
øvrig ikke mulighet til å ta del i forhandlingene.  
 
Rådmannen eller den rådmannen bestemmer er sekretær for folkevalgte organer. 
 
Kommunestyrets møter sendes direkte på kommunens webTV og vil være tilgjengelig i ettertid på 
kommunens hjemmeside. 
 
7.1 Møteplan 
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene 
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte etter 
behandling i alle hovedutvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis 
med dag og dato. Perioden 01.07 - 15.08 skal så vidt mulig være møte fri.  
 
Som hovedregel avholdes møtene slik: 

- Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag  
- Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned 
- Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året 
- Miljø,- plan og utviklingsutvalget avholder møter hver 6. uke 
- Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året 

 
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme.  
 
 
7.2 Møteinnkallinger 
Alle møteinnkallinger foretas fra servicetorget som er politisk sekretariat, og innkalling foretas i 
henhold til det saksbehandlersystem og digitale verktøy kommunen til enhver tid bruker.  
For kontrollutvalget tilligger ansvaret for møteinnkallinger K-Sekretariatet IKS. 
 
Rådmannen sørger for sekretariatsfunksjoner for møtene.  
 
Alle møtene protokolleres i saksbehandlersystemet og protokoll oppbevares på en forsvarlig måte. 
Protokollering skjer elektronisk under møteavvikling, og møteleder må tilrettelegge og strukturere 
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møtene slik at sekretariatet får anledning til å fullføre protokollen under møtet. Protokollen bør 
skrives under før møtet avsluttes under forutsetning at det er teknisk mulig.  
 
Folkevalgte skal som hovedregel senest 8 dager før møtedag ha saksdokumentene tilgjengelig.        
For behandling av økonomiplan og årsbudsjett følges bestemmelsene i kommunelovens §§ 44 og 
45. Forøvrig henvises til kommunelovens bestemmelser § 32,pkt 2.  
 
Møtet skal gjøres kjent på en hensiktsmessig måte jfr. kommunelovens § 32.2. Innkallingen skal 
inneholde opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker som skal behandles, og 
opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut.  
 
Innkallingen sendes til medlemmene og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere 
saker. Innkallingen sendes elektronisk og sakspapirene legges ut på kommunens hjemmeside og 
politikerportalen.  
 
Saker som i medhold i lov om offentlighet i forvaltningen er unntatt offentlighet utleveres kun 
møtende medlemmer/varamedlemmer. Disse sakspapirene skal tilbakeleveres møtesekretær for 
makulering når møtet er slutt. 
 
7.3 Møterom  
Faste kommunestyrerepresentanter og partigruppene kan benytte møterom i rådhuset vederlagsfritt 
til partimøter som holdes i sammenheng med forberedelse til møter og annet politisk arbeid i 
organer hvor partiet er representert. En forutsetning for gratis bruk er at lokalene er forhåndsbestilt 
og at de ikke er utleid til andre. Videre er det en forutsetning at lokalene blir brukt til 
møtevirksomhet og annet politisk arbeid som ikke er inntektsgivende. 
 
7.4 Møteplikt/ forfallsmelding (kommuneloven § 40 nr. 1)  
Medlemmer av kommunale organ har møteplikt. Gyldig forfall skal så vidt mulig meldes til 
servicetorget så snart som mulig før møtet. Forfallsgrunn skal oppgis uoppfordret. Det vises for 
øvrig til Kommunelovens § 15 om oppmøteplikt.  
 
Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre det 
foreligger gyldig forfall. Kriteriene for gyldig forfall er strenge. Gyldige forfallsgrunner er alvorlig 
sykdom, at man ikke kan sette til side viktig arbeid eller plikter, eller at man er fraværende på 
grunn av reise. Møter i andre utvalg er ikke godkjent forfallsgrunn til kommunestyret og 
hovedutvalgsmøter, unntaket er møter i utvalg på høyere nivå som Fylkestinget eller Stortinget.  
 
Forfall meldes skriftlig (e-post) eller pr. telefon med forfallsgrunn til servicetorget. Forfall bør 
meldes så raskt som mulig og innen kl 1200 siste arbeidsdag før møtedagen. Det er servicetorget 
som innkaller vararepresentanter til det aktuelle møtet, representanten skal ikke gjøre dette selv. 
Rekkefølgen vararepresentantene innkalles i bestemmes av valgresultatet og ligger fast for hele 
perioden.  
 
7.4 Bevertning på kommunale møter 
Ved alle møter i kommunestyret bekoster kommunen en enkel bevertning. På kommunestyrets 
møte i desember serveres varmrett. 
 

8 Opplæring  
Ved hver ny valgperiode skal det arrangeres et introduksjonsprogram for kommunestyrets 
medlemmer og inntil 50 % andel fra hvert partis varamedlemmer om de grunnleggende prinsipper 
for kommunal virksomhet, tilpasset de lokale forhold. 
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Intensjonen er at medlemmene/ varamedlemmene skal få opplæring slik at de kan ivareta sine 
oppgaver på en best mulig måte. Alle innkalte medlemmer og varamedlemmer har plikt til å delta i 
opplæringen. Gyldig forfall meddeles på vanlig måte.  
 
Ordfører har ansvaret for opplæringstiltakene. 
 
Hovedutvalgsledere har sammen med ordfører ansvar for at det gjennomføres nødvendig skolering 
av utvalgets medlemmer innenfor de aktuelle områdene. Alle de som møter har i denne 
sammenheng krav på møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 

9 Godtgjøring og dekning av utgifter og økonomisk tap 
9.1 Generelt  
Kommunestyret og bare det fastsetter godtgjørelser for kommunale verv/ombud. Kommunestyret 
kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjørelsens størrelse og eventuelt endre disse. Den som 
har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid med å utføre tillitsvervet, jfr. 
Kommunelovens §42. Folkevalgte har i tillegg rett til dekning av utgifter og økonomisk tap i 
forbindelse med vervet, jfr. Kommunelovens §41. Det er kommunestyret som fastsetter reglene. 
Myndighet til å fastsette godtgjørelsen kan ikke delegeres. Kommunestyret er i henhold til 
kommuneloven habilt til å fastsette alle godtgjørelser for folkevalgte/tillitsvalgte.  
 
Reglementet tar sikte på å gi en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats som ytes av 
folkevalgte representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt, samt å dekke reelle utgifter 
forbundet med tillitsvervet. 
 
Statlige, private og andre verv faller utenom reglene. Folkevalgte som er oppnevnt av 
kommunen i andre enn kommunale organer og som ikke mottar godtgjørelse fra 
vedkommende organ, har rett på godtgjørelse fra kommunen. Ingen kan ha godtgjørelse ut over 
100 % stilling. 

 
Folkevalgte har ikke noe tilsettingsforhold i kommunen. Godtgjøring er ikke å anse som lønn. 
Godtgjøring er kompensasjon for arbeid som folkevalgt og innrapporteres som skattepliktig 
inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med innlevert skattekort. 

 
Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til feriepenger. 
 
9.2 Deltakelse på kurs, konferanser og lignende 
Dersom medlemmer i folkevalgte utvalg blir oppnevnt til eller får aksept av ordfører til å delta på 
kurs eller konferanse, tilstås eventuelt tap i inntekt. Spørsmålet om dekning av reiseutgifter og 
møtegodtgjøring må vurderes spesielt i hvert tilfelle.  
 
9.3 Representasjon i eksterne møter 
Medlem som er bedt av ordfører om å representere kommunen i eksterne møter, kan få dekket tap 
av inntekt. Spørsmålet om dekning av reiseutgifter og møtegodtgjøring må vurderes spesielt i 
hvert tilfelle. 
 
9.4 Krav om tilstedeværelse  
For å oppebære godtgjørelse kreves tilstedeværelse. For å få møtegodtgjørelse per møte, kreves 
oppmøte.  
 
9.5 Varamedlemmer  
Møtegodtgjørelse tilfaller varamedlemmer når disse møter. 
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9.6 Reiseutgifter og kostgodtgjørelse 
Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som avholdes 
i kommunen (reiseutlegg og lignende), anses dekket av den alminnelige møtegodtgjøringen.  
 
For øvrig gis vederlag i henhold til det enhver tid gjeldene kommunale reiseregulativ. 
 
Det utbetales ikke kostgodtgjøring ved deltaking på møter internt i kommunen. 
 

10 Folkevalgtes godtgjøring 

10.1 Gjennomgående bestemmelser 
Godtgjørelsen gis for ordinære kommunale plenumsmøter og befaringer/seminarer som inngår i 
organets arbeids- og ansvarsområdet. 
 
Dersom en representant møter i flere møter på samme dag, gis bare èn møtegodtgjøring. Det gis 
ikke møtegodtgjøring for gruppemøter, fraksjonsmøter eller andre møter i partiene. 
 
Når en innkalt representant bare kan delta på halve møtet, vil godtgjøring reduseres tilsvarende. 
Dersom det møter vararepresentant for halve møtet, vil godtgjøring reduseres tilsvarende. 
 
10.2 Utbetaling av godtgjørelse   
Sekretær for hvert utvalg sender inn fortløpende oppgaver over antall møter for hvert av 
medlemmene. Møtegodtgjørelse utbetales i henhold til disse fortløpende. 

10.3 Forfall til deler av møte 
Dersom representanten har forfall til deler av et møte, deles godtgjørelsen for dette møtet 
forholdsmessig mellom representanten og vara.  
 
10.4 Forfall fra hele møtet 
Representanter og ledere som har forfall til et helt møte gis ingen ledergodtgjørelse eller 
møtegodtgjørelse for dette møtet.  
 
9.6.4 Flere møter samme dag 
Dersom representanter er innkalt til flere møter eller andre aktiviteter på samme dag, og det er 
mindre enn to timer mellom møtene/aktivitetene, gis kun godtgjørelse for det møtet som gir høyest 
godtgjørelse.  
 
10.6 Fast godtgjørelse til folkevalgte 

10.6.1 Godtgjørelse til ordfører 
Godtgjøringen omfatter alt arbeidet som tillegges vervet, og det gis ikke fast godtgjøring 
eller godtgjøring pr. møte for arbeid i organer som ordfører er medlem av. 
 Som hovedprinsipp gjelder følgende retningslinjer for godtgjørelse til ordfører: 

 Godtgjørelse ordfører settes til 80 % av godtgjøring for Stortingsrepresentanter, og justeres 
årlig i tråd med gjeldende satser. 

 Ordføreren gis samme sykelønns- og ferierettigheter som tjenestemennene.  
 Ordfører tilsluttes gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalen. 
 Legitimert tap av offentlig eller privat pensjonsordning godtgjøres fullt ut. Ordføreren 

tilknyttes kommunens pensjonsordning.  
 Etter endt tjeneste innrømmes ordføreren etterlønn etter følgende prinsipper:  

Det gis ettergodtgjøring ved valgperioden utløp inntil 3 måneder regnet fra dato for 
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uttreden av vervet. Dersom vedkommende går inn i nytt arbeid i løpet av denne perioden 
bortfaller etter godtgjørelsen fra tidspunktet for inntreden i den nye stillingen. 

 Kr 6000,- pr år i telefongodtgjøring dette inkluderer bredbånd/internett. 
 Det utbetales ikke møtegodtgjøring til ordfører. 

10.6.2 Godtgjørelse til varaordfører 
Godtgjørelse til varaordfører settes til 20 % av ordførerens godtgjørelse og dekker 
møtegodtgjøring. Godtgjøringen omfatter alt arbeid som tillegges vervet, og det gis ikke fast 
godtgjøring eller godtgjøring pr. møte for arbeid i organer som varaordfører er medlem av. 

 
Godtgjørelsen inkluderer stedfortreder for ordfører i ferier samt for representasjon og oppdrag 
på vegne av ordfører.  
 
Dersom varaordfører går inn som ordfører ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden gis 
godtgjøring som ordfører. 

 

11 Godtgjørelse til hovedutvalg 
11.1 Ledere av hovedutvalg (unntatt ordfører og varaordfører) 
Hovedutvalgsleders godtgjøring (formannskapet, kontrollutvalget, miljø, - plan og 
utviklingsutvalget, helse- og omsorgsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget, næringsutvalget, 
administrasjonsutvalget) settes 
til 3 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne. 
 
I godtgjørelsen til hovedutvalgsledere inngår i tillegg til møtegodtgjøring også dekning av utgifter 
for bruk av egen telefon og dekning av utgifter til bredbånd. Hovedutvalgsledere som velges inn i 
ad hoc utvalg gis ikke ekstra møtegodtgjøring. 

Fungerende møteleder dersom leder er fraværende, gis et tillegg på godtgjøring på kr 300,- pr 
møte. 

11.2 Møtegodtgjøring til medlemmer/varamedlemmer i hovedutvalg 
Møtegodtgjøring pr møte settes til 0,2 % av ordførerens godtgjørelse, og reguleres etter denne.  
gjelder møtende medlemmer/varamedlemmer i: 

- Kommunestyret 
- Formannskapet 
- Kontrollutvalget 
- Administrasjonsutvalget 
- Næringsutvalget 
- Miljø,- plan og utviklingsutvalget 
- Oppvekst,- og kulturutvalget 
- Helse- og omsorgsutvalget 

 
Kjøregodtgjøring (reiseutlegg og lignende), anses dekket av den alminnelige møtegodtgjøringen 

12 Godtgjøring stemmestyrer 
Godtgjørelse til leder av stemmestyre settes til kr 1.000,-  pr dag ( kr 2.000,- for begge dagene) 
Stemmestyrets nestleder godtgjøres med kr 800,- pr dag ( kr 1.600,- for begge dagene), og det 
utbetales i tillegg møtegodtgjøring for leders og nestleders deltaking i møter, opplæringssamling 
og kostgodtgjørelse.  
For å oppebære godtgjørelse kreves tilstedeværelse. For å få møtegodtgjørelse per møte, kreves 
oppmøte.  
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Godtgjørelse pr møtedag inntil 7 timer til møtende medlemmer/varamedlemmer settes til 0,2% av 
ordførers godtgjørelse, og reguleres etter denne.  Til møter som varer over 7 timer gis tillegg pr kr 
150,- pr time. 
 
Opplæringssamlingen for medlemmer og ledere av stemmestyre godtgjøres med kr 400,-. 
Kostgodtgjørelse utbetales fra og med 6 timer til og med 12 timer med kr 289,-. 
 
Kjøregodtgjøring (reiseutlegg og lignende), anses dekket av den alminnelige møtegodtgjøringen.  

13 Godtgjørelse til faste underutvalg, styrer og råd 

13.1 Ledere av faste underutvalg, styrer og råd 
Godtgjørelse til leder av faste underutvalg, styrer og råd settes til kr 200,- pr møte. 
Det utbetales i tillegg møtegodtgjøring for leders deltaking i utvalgene. 

13.2 Møtegodtgjøring - medlemmer i andre utvalg og AD hoc-utvalg 
Møtegodtgjøring for møtende medlemmer og varamedlemmer av andre utvalg, komiteer, Ad hoc-
utvalg nedsatt av kommunestyret eller formannskapet skal settes til: 

 Kr 800 for møter over 5 timer 
 Kr 400 for møter under 5 timer 

Kommunestyret vedtar ved oppretting av Ad hoc utvalg hvorvidt det skal betales ledergodtgjøring. 
Dette vurderes opp mot utvalgets arbeidsomfang. 

 

14 Tapt arbeidsfortjeneste 
  
Som hovedregel bør tapt arbeidsfortjeneste dekkes ved at arbeidsgiver fakturerer kommunen 
direkte for fravær, for å hindre at den folkevalgte taper pensjon.  
 
Ved tap av inntekt skilles det mellom:  
• legitimerte tap  
• ulegitimerte tap  
 
Krav om erstatning for tap i ordinær inntekt fremsettes på skjema ”SKJEMA – ERSTATNING FOR TAPT 
ARBEIDSFORTJENESTE – POLITIKERE» 
 
Reglene for tapt arbeidsfortjeneste gjelder for folkevalgte og omfatter innkalte politiske møter, 
samt innkalte orienteringsmøter og befaringer når disse ikke avvikles i forbindelse med møter. 
 
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes når ivaretakelsen av vervet medfører reelt tap i ordinær inntekt 
innenfor den enkeltes ordinære arbeidstid. Dette inkluderer tap av ubekvemstillegg og feriepenger. 
Overtidsgodtgjøring/ekstrafortjeneste for øvrig dekkes ikke. 
Ordfører skal godkjenne ordning for hver enkelt representant. Refusjon av tapt arbeidsfortjeneste 
kan godkjennes direkte til representanten, eller direkte til representantens arbeidsgiver. 
Dokumentasjon fra arbeidsgiver må framlegges. 
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes når ivaretakelsen av vervet medfører reelt tap i ordinær inntekt 
innenfor den enkeltes ordinære arbeidstid, dette inkluderer tap av ubekvemtstillegg og feriepenger.  
 
Tapt arbeidsfortjeneste bør dekkes ved at arbeidsgiver fakturerer kommunen direkte for fravær, for 
å hindre at folkevalgte taper pensjon. 
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Krav om tapt arbeidsfortjeneste skal sendes inn til kommunen fortløpende, og senest innen 15.01 
for krav som gjelder det foregående år. Tapt arbeidsfortjeneste utbetales fortløpende så snart krav 
er fremmet. 
 
14.1 Legitimert tap 
Så vidt mulig skal tapt arbeidsfortjeneste legitimeres skriftlig fra arbeidsgiver. Maksimal øvre 
grense settes tilsvarende ordførers godtgjøring. 
Det utbetales feriepenger for legitimerte inntektstap. Selvstendig næringsdrivende som klart kan 
dokumentere et tap i inntekt, kan etter godkjenning fra ordfører gis godtgjøring etter dette punkt. 
 
14.2 Ulegitimert tap 
Ulegitimert tap kan dekkes når det er forbundet med praktiske vanskeligheter å fremskaffe 
nødvendig dokumentasjon. Dette kan gjelde for selvstendig næringsdrivende, personer med 
omsorgsansvar (for barn under 12 år, eldre, funksjonshemmede, ved sykdom m.v.), personer under 
utdanning, pensjonister, frilansere mv. Ulegitimert tap innvilges etter en formalisert 
søknadsprosess hvor søknaden skal inneholde: 

 Sannsynligjøring av tapet, med en utdypende forklaring/begrunnelse 
 Avklare/beskrive om tapet vil være tap av inntekt i form av penger, eller i form av 

verdiskapende arbeid 
 Fremleggelse av ligningsattest eller annen erklæring som dokumenterer yrket/ 

livssituasjonen. 
 
Ulegitimert tap av arbeidsfortjeneste, pr møtedag, gis for møter over 4 timer kr 900,- og for under 
4 timer kr 150 pr time. 
 
Følgende inntekter er i utgangspunktet ikke å betrakte som grunnlag for beregning av tapt 
arbeidsfortjeneste: 
- renteinntekter 
- inntekt av prosentlignet bolig 
- møtegodtgjørelse 
 
Krav om ulegitimert tap godkjennes av ordfører. Tvilstilfeller legges fram for formannskapet for 
endelig godkjenning. 
 
14.3 Ulike bestemmelser 

 
     14.3.1 Utgiftsgodtgjørelse for omsorgsarbeid 

Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid for barn, syke eldre eller funksjonshemmede 
får dekket utgifter til tilsyn og pleie i den tid han/hun er fraværende for å ivareta 
kommunale verv. Kostnaden må være legitimert, og skal attesteres av den som har utført 
tjenesten. Ordfører får fullmakt til å avgjøre legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedr. 
utgiftsdekning. 
 
Ekstra kostnader til pass av barn for å skjøtte vervet som folkevalgt dekkes for den tiden en 
må leie inn slik hjelp. Kostnaden må være legitimert, og skal attesteres av den som har 
utført tjenesten. Det skal sannsynliggjøres at barnet ikke kan passes av annen 
forelder/foresatt med omsorgsansvar. Dekning gis for barn til og med 12 år med inntil kr 
750,-. Ordfører får fullmakt til å avgjøre legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedr. 
utgiftsdekning. 
 
Der det gis godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste gis ikke utgiftsgodtgjørelse for 
omsorgsarbeid. 
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14.3.2 Telefon,- SMS- og e-post møter 
Det gis ikke dekning for møtegodtgjøring ved telefonmøter, e-post og sms-møter. 

 
14.3.3 Godtgjøring for politikeropplæring 
Det gis møtegodtgjøring for politikeropplæringen. Dersom opplæringen gis i forbindelse 
med/i forkant av møter hvor representanten får godtgjørelse for å delta, gis det ingen egen 
godtgjørelse for opplæringen. 
 
14.3.4 Vararepresentant som møter til en bestemt sak 
Innkalt vararepresentant skal ha ½ møtegodtgjørelse selv om representanten bare møter for 
en enkelt sak. 

 
14.3.5 Folkevalgte som arbeider turnus 
Faller møtedager for folkevalgte som jobber turnus, på F1-dager, skal det gis ekstra 
godtgjøring på kr 900,- som må kreves særskilt. Dette skal være dokumentert og attestert 
av arbeidsgiver. 
14.3.6 Folkevalgte representanter i Nord-Troms Regionråd 
Nordreisa kommunes folkevalgte til representantskapet i Nord-Troms Regionråd dekkes 
etter de samme satser som for kommunestyret. 

 
14.3.7 Frist for å sende inn krav 
Krav om tapt arbeidsfortjeneste og andre utgiftsdekninger skal levers inn fortløpende. Siste 
frist for å sende inn slik krav er 15.01 for krav som gjelder foregående regnskapsår. 
 

15 Bruk av Ad hoc utvalg   

15.1 Definisjon 
Med begrepet «Ad hoc utvalg» menes et utvalg med avgrenset funksjonstid som skal arbeide med 
en konkret problemstilling. 

15.2 Oppnevning 
Kommunestyret og formannskapet kan oppnevne politiske ad hoc utvalg. Formannskapet kan 
oppnevne ad hoc utvalg med en begrenset varighet på 3 måneder. 

15.3 Bruk 
Politiske ad hoc utvalg kan oppnevnes i forbindelse med: 
• Konsekvensvurdering av større kompliserte saker 
• Saker som trenger en rask politisk vurdering og avgjørelse  
 
Bruk av politiske ad hoc utvalg skjer i de saker der utredningsansvaret ikke tillegges rådmann.  

15.4 Sammensetning 
Politiske ad hoc utvalg består av 3-7 medlemmer, avhengig av sakens art og kompleksitet. 
Leder i utvalget skal bestå av kommunestyrerepresentant. Ordfører har møte- og uttalerett i alle ad 
hoc utvalg.  
 
Øvrige medlemmer kan oppnevnes fra politiske partier, næringslivet, brukergrupper, 
organisasjoner ut fra kompetanse og interesse for sakens art. 
 
Sekretærfunksjon kan utøves av ett av medlemmene eller av rådmannen eller den han oppnevner. 
Sekretærfunksjonen avklares i forbindelse med oppnevning av utvalget. 
 
Kommunalt fagpersonell kan oppnevnes som konsultative medlemmer/rådgivere eller  
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referansegrupper for utvalget. 
 
Sammensetning av administrative ad hoc utvalg bestemmes av rådmannen. 

 

15.5 Mandat 
Ved oppnevning av et ad hoc utvalg skal det alltid utformes et klart mandat hvor følgende punkter 
fremgår: 
• Hva går oppdraget ut på  
• Tidsramme for arbeidet 
• Økonomiske rammer  
• Rapporteringer 
• Funksjonsfordeling – ( leder, sekretær, konsultative medlemmer, referansegruppe) 

15.6 Rapportering 
Ad hoc utvalgene skal ved avslutning utforme skriftlig rapport til oppdragsgiver med konklusjoner 
i henhold til mandat. 
Utvalget skal også skissere opplegg for videre saksgang/framdrift av den aktuelle saken. 
 
I de tilfeller der kommunestyret har oppnevnt utvalget fremlegger utvalget saken for 
formannskapet som innstiller for kommunestyret. Rapporten oversendes kommunestyrets 
medlemmer med møteinnkalling, og utvalgets leder gjør rede for saken i kommunestyremøtet.  
 
Det følges tilsvarende prosedyrer i de tilfeller der formannskapet har oppnevnt utvalget, og 
formannskapet tar stilling til den videre saksgang av den aktuelle saken. 
Ordføreren kan, dersom utvalgets leder ikke er medlem av formannskapet, innkalle lederen for å 
legge fram rapporten i formannskapet. 
 

7 Ikrafttredelse/justeringer 
Reglement for godtgjøringer for folkevalgte i Nordreisa kommune gjelder fom. 01.01.2018.  
 
Dette reglementet erstatter tidligere «arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordreisa kommune» vedtatt 
av kommunestyret 17.12.2009 sak 78/09. 
 
Det anbefales at reglementet evalueres/endres av det avtroppende kommunestyret og bekreftes av 
det påtroppende. 
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SKJEMA – ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE – 
POLITIKERE 
 
MND/ÅR  
Ressursnr: Navn: Adresse: 
   
Legitimert krav(dokumentasjon vedlagt) 
Dato Årsak Antall Sats Beløp 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Totalt    
 
Ulegitimerte krav: 
Dato Årsak Antall Sats Beløp 
     
     
     
     
     
     
     
     
 Totalt    
 
Dato – underskrift 
 
________________________________________________- 
 
 
For administrasjonen: 
Beløp Ansvar Konto Funksjon 
    
Attestert: 
Dato/sign. 

Anvist 
Dato/sign. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/687-2 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Øyvind 
Evanger 

 Dato:                 13.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Politisk rådgiver for ungdomsrådet 

Henvisning til lovverk: 

Ordførers innstilling 
Politisk rådgiver for ungdomsrådet for perioden 2018-2019: 
Forslag legges frem på kommunestyremøtet 
 
 

Saksopplysninger 
I møtet mellom RUST og Regionrådet på Skjervøy 7.mai ble sak om Politisk rådgiver for 
ungdomsråd i kommunene tatt opp.  
  
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Ramona Soleng Thomassen (Nordreisa), Anja 
Rognli (Storfjord), saksordfører Eirik L. Mevik og regional ungdomskonsulent Lise Jakobsen.  

Arbeidsgruppens mandat: 

 Lage forslag til innhold og beskrivelse av funksjonen 
 Oversendes ordførere som tar saken opp i kommunestyrene i juni. 

 

RUST har i sak 26/18 i møte med Regionrådet 7.mai 2018 lagt fram forslag om at 
ungdomsrådene i de seks Nord-Troms-kommunene skal ha en egen «Politiske rådgiver» i 
kommunestyret.  
 
Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at ungdomsrådene får 
mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere hører på ungdom og at deres 
meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å få på plass en ordning som øker 
involvering og medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.  
 
Det foreslås at når Kommunestyret velges bør ungdomsrådet får velge sin politisk rådgiver – 
gjerne fra Formannskapet. Personlig egnethet med interesse og engasjement for ungdom er 
viktig. 
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Mål:  
I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger 
tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og 
framtida. 
 
Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til 
ungdommens fylkesting. 
 
Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre 
ungdomsrådet mer attraktivt.  
 
Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk. 
En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare 
ifht voksenressurs.  
 
Oppgaver: 
Involvere ungdomsrådet i politiske saker. Støtte og sørge for at ungdom er med der beslutninger 
tas.  
 
Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak. 
 
Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i 
samfunnsutviklingen i kommunen. 
 
Ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og kommunestyret.  
 
Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til ungdomsrådet. 
 
Oversette «politikerspråk». 
 
Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere enn 
kommunestyret. 
 
Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferansen 25.-26.oktober 2018. 
 
Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med 
ungdomsrådet. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2018/221-7 

Arkiv:                C19  

Saksbehandler:  Silje Båtnes 

 Dato:                 30.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Valg av ungdomsråd 2018 

Henvisning til lovverk:  
Kommuneloven §10 
Reglement for ungdomsrådet:  
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår Nordreisa kommunestyre å fatte følgende vedtak: 
 
Nordreisa ungdomsråd for perioden 2018-2020: 
Skole:     Medlemmer: 
Nord-Troms Videregående skole Anna Elise Lund Henriksen, Leder 
     Hermod Bakken, nestleder 

Martin Årnes 
Storslett ungdomsskole  Oda Fossvoll 
     Scott Nordstrøm 
     Ramona Soleng Thomassen 
     Aragon Mikkelsen 
Reisa Montessoriskole  Alf Sindre Einevoll 
 
Skole:     Vara medlemmer: 
Storslett ungdomsskole  Oda Birkelund 
     Jonas Pedersen 
     Mathilde Eriksen 
     Isak Båtnes Lund 
     Leif-Adrian Mortensen 
Reisa Montessoriskole  Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik 
 
 
Følgende politikere velges som ungdomsrådets kontaktpersoner for perioden 2018-2019: 
Oppvekst- og kulturutvalget: Per Sverre Moen (H) 
Kommunestyret: Legges frem p¬ mßtet i kommunestyret 
Formannskapet:  Legges frem p¬ mßtet i kommunestyret 
Næringsutvalget:  Legges frem p¬ mßtet i kommunestyret 
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Miljø, - plan og utviklingsutvalget: legges frem p¬ mßtet i kommunestyret 
Helse- og omsorgsutvalget: legges frem på møtet i kommunestyret 
 
Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer. 
 
 

Saksopplysninger 
Valg av årets ungdomsråd ble utført av fjorårets leder og nestleder, Hermod Bakken og Anna 
Elisa Lund Henriksen. Valget ble utført noe forsinket da ungdomsrådet har vært lite aktivt siste 
halvår av 2017, og i påvente av ny ungdomskontakt som startet i stillingen i februar 2018.  
 
I forkant av valget har leder og nestleder forsøkt å få aktuelle kandidater fra alle skolene, men 
man har dessverre ikke lyktes med å få representant fra Strømfjordnes ungdomsskole.  
 
Valget på Storslett ungdomsskole foregikk på den måte at fjorårets leder og nestleder hadde valg 
i alle klassene. Elevene fikk stemme på de som stilte til valg. Lærer Merete Rasmussen var 
tilstede under valget.  
 
Fra Nord-Troms videregående skole var det kun to kandidater som stilte til valg, og det var 
derfor ikke nødvendig med en stemmerunde der.  
 
Det ble valgt inn 16 personer til ungdomsrådet fra Storslett ungdomsskole, Montessoriskolen og 
Nord-Troms videregående skole.  
 
Ved første møte i Ungdomsrådet 14.02.18 ble det gjort valg av hvem som skal være i rådet og 
hvem som skal være vara. Ved dette møte var ungdomskontakt Silje Båtnes og enhetsleder for 
Forebyggende tjenester Else Pettersen Elvestad tilstede.  
 
Medlemmer:       Vara-medlemmer:  
Leder: Anna Elisa Lund Henriksen Oda Birkelund 
Nestleder: Hermod Bakken Jonas Pedersen 
Oda Fossvoll Mathilde Eriksen 
Alf Sindre Einevoll Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik 
Martin Årnes Isak Båtnes Lund 
Scott Nordstrøm Leif-Adrian Mortensen 
Ramona Soleng Thomassen Mathilde Eriksen 
Aragorn Mikkelsen Leif-Adrian Mortensen 

 
Arbeidsområder:  
Kommunestyre: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  
Miljø, plan og utvikling:  Hermod Bakken.  
Helse og omsorg:  Alf Sindre Einevoll  
Oppvekst og kultur:  Oda Fossvoll.  
Formannskapet:  Martin Årnes. 
Næringsutvalget:  Scott Nordstrøm.  
Rust:  Anna Elisa Lund Henriksen og Ramona 

Soleng Thomassen.  
BUK:  Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/625-1 

Arkiv:                500  

Saksbehandler:  Aud Hamnvik 
Hanssen 

 Dato:                 31.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Nordreisa administrasjonsutvalg 31.05.2018 
58/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Forlengelse av virkningsperioden for lønnspolitiske retningslinjer 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Lønnspolitiske retningslinjer 

Saksprotokoll i Nordreisa administrasjonsutvalg - 31.05.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Virkningsperioden for kommunens lønnspolitiske retningslinjer forlenges fra og med 1.5.18 til 
og med 31.12.18.   
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Virkningsperioden for kommunens lønnspolitiske retningslinjer forlenges fra og med 1.5.18 til 
og med 31.12.18.   
 
 

Saksopplysninger 
Lønnspolitiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret den 20.12.16, sak 94/16, jfr. 
administrasjonsutvalgets vedtak 15/16 fra 1.12.16. 
Det ble lagt opp til at retningslinjene skal følge samme periode som Hovedtariffavtalen (HTA),  
1.1.17 (1.5.2016) – 30.4.2018, og at revisjon skal foregå i henhold til tariffperioden.  
 
Retningslinjene er ikke revidert i henhold til vedtak.  Saka ble drøftet med hovedtillitsvalgte i møte den 
30.5.  Partene var enige om at sak om forlengelse av perioden bør legges fram for 
administrasjonsutvalget/kommunestyret.  Videre var partene enige om at retningslinjene bør forlenges ut 
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2018, og at partssammensatt gruppe (3 representanter for arbeidstakere og 3 for arbeidsgiver) starter 
arbeidet med revisjon av lønnspolitiske retningslinjer til høsten. 
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INNHOLD 
           side 
1 innledning         2 
 
2 lønn          3 
 
3 mål for lokal lønnspolitikk       3 
 
4 lønnsfastsettelse        5 
 
5 forhandlingsbestemmelser       5 
 
 
 
 Vedlegg         7 
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1  INNLEDNING 
Lønnspolitiske retningslinjer utgjør sammen med permisjonsreglementet, kompetanseplaner, 
arbeidsreglement og økonomiplaner Nordreisa kommunes samla arbeidsgiverpolitikk.  Til sammen 
skal disse uttrykke kommunens målsetninger i forhold til kvalitet på tjenestetilbud, godt arbeidsmiljø, 
ressursbruk og evne til omstilling.  
 
Arbeidsgiverpolitikk kan defineres som de verdier, holdninger og handlinger arbeidsgiver har overfor 
arbeidstakerne.  Lokal lønnspolitikk er en del av dette helhetsbildet, og dermed både et strategisk 
verktøy og et konkret virkemiddel for Nordreisa kommune.  Den lokale lønnspolitikken må gjøres 
kjent for de ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte å innrette seg i 
henhold til lønnspolitikken.  Kommunesektoren er i endring, og det stilles større krav til hvilke 
tjenester som skal utføres og ikke minst hvilken kvalitet tjenesten skal ha.   
Et stramt arbeidsmarked, med mangel på kvalifisert arbeidskraft innen enkelte yrker, betyr at 
kommunen i sterkere grad må ta inn over seg at markedstilpasset lønn vil være viktigere i tiden som 
kommer. 
 
Lønnspolitikk og avlønning påvirkes/reguleres av flere ulike faktorer: 

 Lov og avtaleverk 
 Politiske føringer/vedtak, kommuneplanens samfunnsdel, arbeidsgiverpolitikk 
 Samfunnsmessige forhold, arbeidsmarkedet/konkurransesituasjonen 
 Generell lønns- og prisvekst, kommuneøkonomien, økonomiplan 

 
Hovedtariffavtalens (HTA) kap 3, pkt 3.2, sier noe om lokal lønnspolitikk: 
Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel. 
Lønnspolitikken skal blant annet bidra til å 

 Sikre kvalitativt gode tjenester 
 Beholde, utvikle og rekruttere 
 Motivere til kompetanseutvikling 
 Motivere til mer heltid 

 
Formålet med lønnspolitisk plan er å gi arbeidsgiver et styringsverktøy, for å bestemme hvilken 
lønnspolitikk som skal føres overfor kommunens arbeidstakere.  Planen skal være retningsgivende 
for de lokale forhandlingene.  Planen skal bidra til at kommunes lønnspolitikk er forutsigbar.   
Planen skal ikke være til hinder for å rette opp åpenbare skjevheter. 
 
HTA er lagt opp som et minstelønnssystem, og det er opp til kommunene å utforme en lokal 
lønnspolitisk plan, slik at stadig flere lønnsplasseringer kan skje på lokalt nivå.  Dette har ført til at 
betydningen av lokale lønnstillegg blir stadig viktigere for de ansatte.  En del grupper får ikke sentrale 
tillegg, men alt løses gjennom lokale forhandlinger. 
 
Ut fra de krav til omstilling og effektiv drift som stilles til kommunene i dag, må lønn sees som ett av 
flere virkemidler i en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. 
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2 LØNN 

Noen definisjoner av begrep relatert til lønn: 
 garantilønn: lønnsplassering i henhold til Hovedtariffavtalens minstelønnssystem (uten 

tillegg) 
 kompetansetillegg: lønnstillegg gitt på bakgrunn av dokumentert kompetanse.  Tillegget 

flyter oppå minstelønn 
 funksjonstillegg: lønnstillegg som ikke er personlig, men som gis ansatte med definerte 

funksjoner 
 personlig lønnstillegg: tillegg som følger personen, uavhengig av funksjon 
 turnustillegg: ekstra lønn for ubekvem arbeidstid 

 
 
3 MÅL FOR LOKAL LØNNSPOLITIKK 
Hovedmål: 
Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, 
effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig kompetanse. 
 
For å lykkes må Nordreisa kommune: 

 motivere ansatte til relevant kompetanseutvikling (pkt 3.1) 
 rekruttere og beholde gode ledere (pkt 3.2) 
 rekruttere og beholde arbeidskraft med etterspurt kompetanse og erfaring (pkt 3.3) 

 
Grunnprinsipp for all lønnsvurdering er at lønn skal baseres på kjente vurderingskriterier, slik som 
stillingstype, utdanningskrav, ansvar og oppgaver.  Det er også et kriterium at lønn skal fremme og 
ivareta likestilling mellom kjønnene. 
 
Som virkemiddel for å motivere arbeidstakere til å stå lengere i arbeid, gir Nordreisa kommune 
seniortillegg til fast ansatte fra og med måneden etter fylte 62 år. 
 
3.1 Kompetanse 
Det skal være en sammenheng mellom arbeidstakers lønnsutvikling og relevant kompetanseutvikling, 
jfr HTA kap 4.A.4: Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om 
endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. 
Også HTA kap 3.3 understreker betydninga av kompetanse for den enkelte, for kommunen og for 
lokalsamfunnet. 
Alle ansatte, unntatt ledere i HTA kap 3.4.1., kan gis kompetansetillegg. 
 
Nordreisa kommune ønsker å stimulere til kompetanseheving ved at medarbeidere som tar relevant 
etter-/videreutdanning gis følgende tillegg: 

 30 studiepoeng kr 10.000,- 
 60 studiepoeng kr 20.000,- 
 Det kan i særskilte tilfeller gis tillegg for 15 studiepoeng (kr 5.000,-). 

 
Forutsetning for kompetansetillegg er at utdanninga er relevant og i bruk i nåværende stilling.  Behov 
for slik kompetanseheving bør også være nedfelt i lokale kompetanseplaner. 
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Utbetaling av kompetansetillegg skjer ved første lønnskjøring etter at dokumentasjon på 
gjennomført og bestått eksamen er registrert levert arbeidsgiver. 
 
Kompetansetillegg gis ikke dersom videreutdanninga utløser endring innenfor 
kompetanselønnssystemet.1)  Kompetansetillegg flyter oppå grunnlønn.  Det gis ikke 
kompetansetillegg for ledere, da lederlønninger vurderes ut fra et helhetlig perspektiv.  
 
3.2 Ledere 
Ledere har en krevende jobb.  De skal sørge for at tjenestetilbudet har god kvalitet, at medarbeidere 
gis rom og utfordringer for å yte sitt beste, at virksomheten driver økonomisk forsvarlig og at 
virksomheten holder takt med stadige krav til endringer og omstillinger.  Det er derfor viktig at 
Nordreisa kommune gjennom sin lønnspolitikk motiverer ansatte til å ta på seg lederoppgaver. 
 
Ved fastsettelse av lønn for ledere gjelder følgende kriterier: 
En leder skal som hovedregel tjene mer enn dem hun/han er satt til å lede.  Unntak kan gjelde når en 
ansatt har spesialkompetanse vedkommende får lønnsmessig uttelling for. 
 
Andre kriterier for fastsettelse av lederlønn kan være  

 antall ansatte en er satt til å lede 
 kompleksitet i arbeidsoppgaver 
 personal (ulike yrkesgrupper) 
 krav til utviklingsarbeid 
 ledelseskompetanse (utdanning og praksis) 
 budsjettansvar 
 ressursdisponering 
 kontroll og resultatoppnåelse 

 
Det er ved tilsetting og ved lokale forhandlinger kriteriene for lederlønn for denne gruppen benyttes. 
Ledere under virksomhetsledernivå (fagledere og inspektører) tilhører lønnskapittel 4, og får sin lønn 
justert sentralt.   
Virksomhetsledere, sektorledere og rådmann får all lønn fastsatt lokalt.   
 
3.3 Rekruttering 
Lønn kan anvendes for å beholde og rekruttere kompetanse som kommunen har behov for.                 
I enkelte yrkesgrupper, særlig innenfor høgere utdanning, er det rift om kompetente arbeidstakere 
som ønsker å arbeide i små kommuner og små fagmiljø.  I slike tilfeller kan det ved tilsetting være 
nødvendig å gjøre særskilt vurdering av lønnstilbud, slik at det er konkurransedyktig i forhold til det 
regionale arbeidsmarkedet.  
Erfaring tilsier at det også kan være vanskelig å holde dyktige medarbeidere i nøkkelstillinger.  Også i 
slike tilfeller kan det forhandles om justering av lønn. 
 
 
_______________________________________ 

1) En adjunkt som tar 30 stp får 10.000 kr i kompetansetillegg.  Hvis vedkommende bygger ut kompetansen med 30 
nye stp, vil vedkommende bli plassert i stillingsgruppen «adjunkt med tilleggsutdanning», jfr minstelønnssystemet 
i HTA.  Da faller 10.000 kr bort, og erstattes av ny minstelønn på bakgrunn av ansiennitet. 
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Høgskoleutdannede starter med 8 års lønnsansiennitet i Nordreisa kommune. 
Når det gjelder rekruttering av arbeidstakere på fagarbeider nivå, ønsker Nordreisa kommune å 
fortsette en offensiv linje mht inntak av nye lærlinger hvert år.  Lærlinger i siste halvår av sin læretid 
kan tilsettes i fast stilling med forbehold om autorisasjon/godkjent fagbrev.  Nordreisa kommune har 
som mål at flest mulig assistentstillinger besettes av fagarbeidere.  Dette vil heve både yrkesgruppa 
sin status og kvaliteten på tjenesten. 
 
 
4 LØNNSFASTSETTELSE 
Lokal lønnsfastsettelse er aktuelt ved 

a) tilsetting 
b)  skifte av stilling/endring av stilling 
c) overgang til annen stilling i kommunen 

 
a) 
Lønnsplassering ved tilsetting: For tilsettinger innen kap. 4 danner garantilønnstabellen grunnlag for 
lønnsfastsettelse.  Dette gjelder ikke ansatte i kap. 4 med lederfunksjon.  Ved slike tilsettinger 
fastsetter rådmann lønn etter drøftinger med sektorleder.   
Tilsetting innenfor kap. 3.4.1 og 3.4.2: Rådmannen fastsetter lønn. 
 
b) 
Når en arbeidstaker får vesentlige endringer i sin stilling (ansvarsområde, personal, fagfelt oa), kan 
arbeidstaker be om lønnsvurdering.  Lønnskrav skal fremmes gjennom tillitsvalgt, som forhandler på 
vegne av arbeidstaker. 
 
c) 
Ved overgang til annen stilling (etter søknad) gis tilbud om lønn uavhengig av lønnen vedkommende 
hadde i tidligere stilling, med mindre det gjelder tilsvarende stilling.  Arbeidstakere som går over til 
lavere lønnet stilling (etter søknad), vil vanligvis ikke beholde sin tidligere stillings lønn.   
Unntak gjelder ved omplassering på grunn av overtallighet. 
 
 
5 FORHANDLINGSBESTEMMELSER 
5.1 Forhandlingskapitler 
Lønnsmottakere i Nordreisa kommune tilhører: 
HTA kap. 4-4.1, gruppe 1 og gruppe 2: alle ansatte unntatt ingeniører, leger, jordmødre, veterinærer, 
samfunnsvitere mm. og ledere på virksomhet-/sektornivå/rådmann 
HTA kap. 5-5.1: Akademikergruppen, med bla. ingeniører, leger, jordmødre, veterinærer, 
samfunnsvitere mm. 
HTA kap. 3-4.1: Ledere på sektornivå og rådmann 
HTA kap. 3-4.2: Virksomhetsledere 
HTA kap. 3-3.5: HTV 
 
For ansatte i HTA kap. 4, foregår lønnsforhandlingene i de sentrale tariffoppgjørene.  De kan vedtas 
at deler av lønnsoppgjøret skal skje på kommunenivå.   
For ansatte i HTA kap 5 og 3 gjelder kun lokal lønnsfastsetting. 
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5.2 Forhandlingsutvalg 
Lokale forhandlinger for kap. 4, 5 og 3.4.2 gjennomføres av et administrativt utvalg bestående av 
rådmann, service- og personalsjef og personalkonsulent.  De ulike organisasjonene møter med hver 
sin forhåndsinnmeldte forhandlingsdelegasjon på inntil tre personer. 
En politisk valgt gruppe fastsetter lønn for rådmann.  Rådmann kan la seg bistå av tillitsvalgt.   
 
Uorganiserte har ikke forhandlingsrett, men arbeidsgiver plikter å vurdere de uorganisertes lønns- og 
arbeidsvilkår i forhold til de organiserte i lokale forhandlinger, slik at det ikke blir usaklig 
forskjellsbehandling av tilsatte. 
 
5.3 Forhandlings- og virkningsdato 
Forhandlingsfrist og virkningsdato for forhandlinger etter HTA kap. 4 blir fastsatt av sentrale parter.  
Ellers gjennomføres de årlige forhandlingene for ansatte i HTA kap. 3 og 5 i løpet av høsten.  
Dersom ikke annet er fastsatt i HTA, settes virkningstidspunkt til samme dato som for kap. 4. 
 
 
 
 
Vedlegg – funksjonstillegg/andre tillegg 
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Funksjonstillegg 
Ansatte med visse funksjoner har faste tillegg til garantilønn.  Slike tillegg følger funksjon, ikke 
person.  Noen få tillegg er sentralt bestemt (kr 12.000 til rådgiver i grunnskole og kr 12.000 til 
kontaktlærer, grunnskole).  Oversikt over funksjonstillegg (inkludert sentrale tillegg) pr i dag: 
 
Pedagogisk leder        15.000 
Sosiallærer         12.000 
Kontaktlærer         20.000 
Rådgiver/sosiallærer        12.000 
Kroppsøving, samlingsstyrer* 
Musikk, samlingsstyrer* 
Naturfag, samlingsstyrer* 
Mat og helse, samlingsstyrer* 
Kunst- og handverk, samlingsstyrer* 
IKT* 
*i henhold til protokoll av 24.8.11, Utdanningsforbundet og rådmann: Fordelingen av 
funksjonstilleggene foregår på den enkelte skole v/rektor i samarbeid med tillitsvalgte. 
 
 
Arkivleder         15.000 
Valgmedarbeider, hvert annet år      15.000 
Renholder 1         15.000 
Hjelpepleier 1         15.000 
Sykepleier 1         20.000 
Profilansvarlig            5.000 
Medisinromansvarlig             5.000 
Brannvernleder             5.000 
Fagleder                varierer mellom 10.000 og 20.000 
 
 
Andre tillegg: 
Seniortillegg         10.000 
Kompetansetillegg       5.000 -  20.000 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1389-25 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 04.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 08.06.2018 
59/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Sluttbehandling: Detaljregulering Olsens verft - Nasjonal plan ID: 19422017_ 
002 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 

Vedlegg 
1 Planbeskrivelse 
2 Plankart 
3 Planbestemmelser 
4 Høringsuttalelser og vurderinger 
5 Geoteknisk rapport 
6 Kulturminner rapport 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 08.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av Olsens verft med plan ID 19422017_002 med plankart sist 
revidert 14.03.2018, samt bestemmelser sist revidert 14.03.2018 og planbeskrivelse sist revidert 
05.06.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til detaljregulering av Olsens verft med plan ID 19422017_002 med plankart sist 
revidert 14.03.2018, samt bestemmelser sist revidert 14.03.2018 og planbeskrivelse sist revidert 
05.06.2018, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
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Saksopplysninger 
Formål med reguleringen 
Formålet med planen er å regulere eksisterende verft i Bakkeby, og fremtidig industrihall for 
vedlikehold av båter. Målet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Olsens verft, samt å 
regulere de eksisterende forhold som ikke er blitt regulert tidligere gjennom en detaljregulering. 
 
Forhold til overordnete planer 
Innenfor planområdet til foreslått reguleringsplan er det i overordnede planer avsatt til følgende:  
  
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt 20.3.2014. Her er det avsatt et 
areal på 7,8 dekar til næringsbebyggelse. Områdenavnet er BN 02. Øvrig areal på land er avsatt 
til LNFR. Sjøarealene er i kystsoneplanen avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone – nåværende.  
  
Konklusjon: Planforslaget avviker en del i forhold til gjeldende planstatus. 
 
Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Nordreisa miljø-, plan- og utviklingsutvalg (MPU) i 
møte den 19.4.2018 som sak 32/18. MPU vedtok å fremme planen og sende den på høring og 
offentlig ettersyn i seks uker. 
 
Forslagsstiller, plankonsulent og grunneiere 
Forslagstiller er: Sweco Norge AS, på vegne av Olsens Verft AS.  
 
Plankonsulent er: Sweco Norge AS v/ areal- og samfunnsplanlegger Milan Dunđerović. 
 
Grunneiere: I planområdet inngår 2 eiendommer. 49/6 og 49/47 som er eid av eierne av Olsens 
Verft AS. 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Det er i planbeskrivelsen føyd til et nytt punkt 5.5 Forholdene til kravene i Vannforskriftens § 
12. 
 
Merknader til første gangs høring og offentlig ettersyn 
Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 
utviklingsutvalg den 19. april 2018 i sak 32/18. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige 
myndigheter, grunneiere og naboer den 20. april 2018. Plandokumentene ble også lagt ut på 
offentlig ettersyn. 
 
Høringsfristen var satt til den 3. juni 2018. 
 
Ved fristens utløp har det kommet inn 5 skriftlige innspill, herav ingen innsigelser fra offentlige 
myndigheter. 
 
Et sammendrag av alle innkomne merknader og kommunens vurdering av disse fremgår i eget 
vedlegg. 
 
Økonomi 
Planen vil ikke medføre økte økonomiske forpliktelser. 
 
Detaljregulering 
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Detaljregulering etter pbl. § 12-3 brukes for å følge opp og konkretisere overordnet 
arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Kommunestyret skal påse 
at detaljregulering utarbeides for de områder eller tiltak som er bestemt i kommuneplanens 
arealdel, og der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og plangjennomføring. 
Kommunestyret kan også i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi vurdere 
kommunens planbehov, innbefattet behovet for kommunal detaljregulering. 
 
Formål og virkemidler er i det vesentlige like for detaljregulering og områderegulering. 
Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern 
av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av 
utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter 
tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan. 
 

Vurdering 
Landbruksmessige forhold 
Det er helt marginale landbruksmessige interesser som blir påvirket. 
 
Naturmangfold 
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 
kapittel 3.7. Det er ingen naturtyper som er kartlagt på selve planområdet. Området berører ikke 
trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte 
kulturlandskap. Ingen trua eller sårbare arter er registrert innenfor områdene.  
 
 
Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 
naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 
 
Føre-var-prinsippet i nml § 9 tillegges mindre vekt i vurderingen av området da en utbygging 
ikke antas å forringe eller ødelegge leveområder for trua eller sårbare arter og naturtyper. 
Kommunen vektlegger at arealet er for det meste er satt av til formålet i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, 
ved utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. Vi har vektlagt at 
planforslaget er i stor grad i tråd med kommuneplanens. 
 
Gjennom planområdets lokalisering er kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og 
teknikk som vil gi det beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. 
Eventuelle kostnader for å begrense skade på naturmangfoldet, jamfør nml § 11, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jamfør nml § 12, er utbyggers ansvar. 
 
Risiko- og sårbarhet 
For detaljregulering Olsens verft vil det ikke tilføres vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Den foreslåtte detaljreguleringen er blitt vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. 
Nordreisa kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik 
utredning, jf. KU- forskriftens §§ 9 og 10. 
 
Etter en samlet vurdering mener Nordreisa kommune at det ikke er samfunnssikkerhetsmessige 
forhold eller andre risiko- og sårbarhetsforhold som vil utgjøre fare for den foreslåtte 
detaljreguleringen, og heller ikke for nærliggende eksisterende bebyggelse dersom tiltakene i 
planbestemmelsene følges opp. 

640



 
Trafikksikkerhet  
Trafikksikkerheten i området vil ikke påvirkes.  
 
Kulturminner  
Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor planområdet, og vi mener at planforslaget ikke 
vil virke negativt på områdets kulturhistoriske verdi. Ingen kjente kulturminner vil påvirkes 
negativt av planforslaget. 
 
Oppsummering  
Planforslaget for detaljregulering av Olsens verft ansees for å gi en planmessig god løsning i 
tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil være av samfunnsnytte ved å styrke 
eksisterende bedrift i et næringssvakt område av kommunen.  
 
På bakgrunn av dette stiller planmyndighetene seg positiv til at planforslaget, og planen 
kan legges frem for sluttbehandling og endelig vedtak slik den er utformet ved siste 
revisjon. 
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Sammendrag 
 

Formålet med planen er å regulere eksisterende verft i Bakkeby, og fremtidig industrihall 
for vedlikehold av båter. Målet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Olsens verft, samt 
å regulere de eksisterende forhold som ikke er blitt regulert tidligere gjennom en 
detaljregulering. 
 
 
Olsens verft vedlikeholder båter knyttet til den lokale fiske- og oppdrettsflåten i 
Reisafjorden, Kvænangen og andre steder i Nord-Tromsregionen.  
 
Planområdet omfatter eiendommene (gårdsnummer/bruksnummer) 49/6,49/9, og 49/47 i 
Nordreisa kommune. Området er ca. 48 daa stort hvor 15 daa er knyttet til industri/lager, 
2,7 daa er knyttet til veg, 1,3 til kaianlegg og et ca. 30 daa med tilhørende sjøareal.  
Olsens verft ligger ved Bakkebyfjorden på nedsiden av Latterveien, kommunal veg. Vegen 
er knyttet til Fv.866. Verftet ligger avsides og er kun omgitt av noen få bolighus som eies 
av de samme personene som eier og jobber på verftet. Olsens verft er en familiebedrift 
som har litt drevet i tre generasjoner, siden den første kvartal av 1900-tallet. I dag er det 
10 årsverk i bedriften. Det er et betydelig tall for et lite samfunn som Bakkeby, og for en 
kommune som Nordreisa. En eventuell utvidelse av anlegget vil medføre flere 
arbeidsplasser og mulighet for sysselsetting i kommunen.  
 
Planforslaget vil være positivt for det lokale samfunnet med tanke på samfunnsøkonomisk 
utvikling.  
 

Reguleringsplanen ble igangsatt høst 2017. Oppdragsgiver er Olsens Verft AS. 
Forslagsstiller er Sweco Norge AS, på vegne av Olsens Verft AS.
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1.1 Nøkkelopplysninger for planarbeidet 

 

Adresse Latterveien 156 

Kommune Nordreisa kommune 

Gårdsnr./Bruksnr. 49/6,49/9,49/47 

Gjeldende planstatus KPA: Næringsbebyggelse og LNF-R 

  

Oppdragsgiver Olsens Verft AS 

Grunneiere (sentrale) Olsens Verft AS 

Forslagsstiller Sweco Norge AS 

  

Ny plans hovedformål Industri/lager 

Planområdets areal i daa 48 daa 

Nytt byggeareal  2100 m2 

Aktuelle problemstillinger Ingen kjente 

Foreligger det varsel om innsigelse (J/N) N 

Konsekvensutredningsplikt (J/N) N 

  

Kunngjøring oppstart, dato 28.11.2017 

Fullstendig planforslag mottatt, dato 23.03.2018 

Informasjonsmøte avholdt (J/N) J 

 

1.2 Bakgrunn 
Formålet med planforslaget er å regulere eksisterende verft, og samtidig legge til rette for 
fremtidig utvidelse/ anleggelse av industrihall ved verftet. Olsens verft har aldri blitt regulert 
siden etableringen på 1920-tallet. Planen vil sikre forutsigbarhet ved fremtidig utbygging av 
verftet.  
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1.3 Planprosess 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa «Framtid i Nord» og på nettsiden til Nordreisa 
kommune. Alle berørte parter, grunneiere og naboer, samt aktuelle offentlige instanser ble 
varslet i eget brev av 28.11.2017. I løpet av høringsperioden kom det flere tilbakemeldinger 
fra offentlige instanser. Tilbakemeldinger/innspill er tatt til følge i planforslaget.  
 

1.4 Oversiktskart 

 
Figur 2-1 Olsens verfts plassering ved Bakkebyfjorden i Nordreisa kommune.  

 

2 Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer 

2.1 Reguleringsplan 
Det er ingen reguleringsplan for området. Området har aldri blitt regulert til tross for at 
Olsens Verft AS har drevet virksomheten her siden 1926. 
 

2.2 Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune, 2014  
I kommuneplanenes arealdel er området for eksisterende Olsens verft regulert til 
næringsbebyggelse. De resterende landarealene som foreslås til industri/lager er regulert 
til LNF-R. Sjøarealene er regulert til formål Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone.  

Olsens Verft AS
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Figur 2-1Utsnitt fra kommuneplanens arealdel hvor areal er regulert til næringsbebyggelse. 

 

2.3 Krav om konsekvenseutredning  
I kommuneplanen (KPA) er areal avsatt til næringsbebyggelse. Hovedformål i 
reguleringsplanen er industri/lager – et formål som hører kategori næringsbebyggelse. En 
mindre del av planen er ikke i henhold til KPA. Deler av LNFR-området i KPA foreslås i dette 
planforslaget regulert til industri/lager. I dag brukes området som avlastningsområde for 
verftet. Størrelsen på området er ca. 5 daa.   
Detaljregulering vil hovedsakelig være i samsvar med KPA.  Vår oppfatning er at planen 
ikke vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger § 4 fjerde ledd. Nordreisa 
kommune har konkludert i oppstartsmøtet at planarbeidet ikke utløser 
konsekvensutredningsplikt.  
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3 Planområdet – eksisterende situasjon 

3.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på sørsiden av Bakkebyfjorden ved Latternveien. Bebyggelsen rundt 
Bakkebyfjorden er veldig defragmentert. Husene ligger enten alene eller i mindre klynger. 
Avstand mellom husene og klyngene er store.  

Latternveien som går gjennom planområdet er en blindveg og avsluttes ca. 1 km øst av 
planområdet. 

3.2 Avgrensning 

Planene omfatter dagen Olsens verft, deler av kommunalvei Latterveien og tilstøtende 
arealet som er i KPA definert som LNFR-område.  

3.3 Eksisterende bebyggelse 

Det er flere industribygg, slipp, kaier og en molo i planområdet. Bygningene er fra 
forskjellige perioder og har gjennom tiden hatt ulike funksjoner. Den eldste bygningen er 
fra 1940-tallet og er fortsatt i aktiv bruk som verksted. I flere omganger har verftet økt sin 
kapasitet og oppført nye bygninger – på 1970-, 90- og 2000-tallet. I tilsvarende intervaller 
har kaier og slipp blitt utvidet og oppdatert. På 2000-tallet ble også bygd molo for å beskytte 
innseiling til verftet. Den eksisterende bebyggelsen er relativt lav, hvor den høyeste 
bygningen er tilsvarende et treetasjehøyt hus, ca. 10-12 meter.  

 

3.4 Landskap 

Planområdet befinner seg på sørsiden av Bakkebyfjorden. Fjorden er en avgrening til 
Reisafjorden (Ráisavuotna).  
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Figur 3-1 Bakkebyfjorden er omgitt av stigende landskap mot sør og nord, mens bunnen av fjorden 
er relativ flatt terreng i vest. Fjellandskapet i nord dominerer landskapsbildet med sine topper over 
500 og 600 meter.  

 

 

 
Figur 3-2 Fjelltoppene Svartbergan (539 m), Vardfjellet (604 m). Flere av toppene er mellom 350 og 
500 meter. (Kilde: Kommunekart.no) 

 

 

650



   

 

 

8(14) 
 
PLANBESKRIVELSE 
ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. 
ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. 
 

 

Kystlinjen langs fjorden og det flate terrenget i fjordbunnen er tatt i bruk som 
jordbruksområde. Områdene varierer i størrelse og er hovedsakelig konsentrert tett rundt 
gårdsbebyggelse.  

 

 
Figur 3-3 Verftet, masseuttak og kai med bygninger skiller seg ut fra gårdsbrukene rundt fjorden. 
Konsentrasjon av industri danner en industriklynge. 

  

 

 
Figur 3-4 Sørsiden av fjorden. Olsens Verft og anlegg til oppdrettsnæringen i bakgrunnen. 
Boligbebyggelse lengre opp i terrenget. (Kilde: Kommunekart.no) 
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Kystlinje på sørsiden av fjorden har elementer av etablert industri og terrenginngrep. I 
tillegg til Olsens verft er det et mindre masseuttak og en industrikai med flere bygninger 
som brukes av oppdrettsnæringen i området. Landskapet på sørsiden av fjorden preges 
av industrivirksomhet som har vokst opp gjennom store deler av 1900-tallet frem til i dag.  

 

 
Figur 3-5 registrering av landskapet rundt verftet.  

 

3.5 Klimatiske forhold 

Verftet ligger godt skjermet innerst i Bakkebyfjorden. Vind fra nord kan føre med seg bølger 
som tidligere gjorde det vanskelig å legge til ved verftet. Moloen som ble lagt på 
begynnelsen av 2000-tallet har endret dette. De klimatiske forholdene er typiske for 
regionen med kystklima.  

 

Vindforhold på Bakkeby er gunstige for et verft og havn. Gjennomsnitts vindhastighet er 
mellom 2,9 til 6,2 m/s. Den sterkeste vindstyrke registrert i det siste 12 måneder er 23,5 
m/s den 15. januar i år.  
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3.6 Jordbruk 

Det forekommer spredt skog innenfor planområdet. Forekomstene består av lauvskog av 
middels bonitet. Utover skog og åpen fastmark finnes det ikke landbruksressurser innenfor 
planområdet og arealene som blir påvirket av planforslaget.  

 

3.7 Naturverdier  
Planområdet omfatter mindre deler LNFR-områder og sjøområde i Bakkebyfjorden.  Det er 
ingen rødlistearter eller andre naturverdier i området som er registrert innenfor planområdet 
jf. artskart på artsdatabanken.no og miljostatus.no. 
 

3.8 Kulturminner 

Verftet har vær i drift på dagens tomt siden 1926. Et av driftsbygningene er SEFRAK-
registrert. Siden eiendommen aldri har blitt detaljregulert ble det gjennomført egen 
utredning for kulturminner etter krav fra Troms fylkeskommune.  

 

3.9 Støy 

Det har ikke blitt gjort noen målinger for å vise dagens verdier for støy. Området er tynt 
bebygd. Det er ikke registrert eller meldt om plager knyttet til støy ved dagens drift.  

 

3.10 Samfunnsøkonomi 

Bedriften er viktig for det lokale samfunnet og for næringslivet i kommunen og andre 
nærliggende kommuner. Verftet er eneste i sin størrelse som finnes mellom Tromsø og 
Øksnes. Verftet er derfor viktig for den lokale fiskeri- og oppdrettsnæringen. 

For en kommune med ca. 5.000 innbyggere er slike arbeidsplasser viktige for 
videreutvikling og stabilitet. Verftet har 10 faste stillinger.  

 

4 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget regulerer hovedsakelig industri og lager på land. Planen regulerer den 
gjeldende situasjon på verftet og fremtidig utbygning..  

Reguleringsplanen ble utløst av behov for et industribygg for å tilpasse verftets for 
fremtidige oppdrag.  
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4.1 Byggeformål 

Planen foreslår tre formålsgrupper:  

 Bebyggelse og anlegg 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Hensynssone:  

 Bevaring av kulturmiljø.  

 

4.1.1 Bebyggelse og anlegg 

Planen regulerer de eksisterende bygningene og areal for fremtidig industribygg. De 
eksisterende bygningene reguleres innenfor deres eksisterende form med byggegrense. 
Planen foreslår ikke høyde på bygningene siden sannsynlighet for endring er liten. 
Eventuelle endringer i høyde skal avklares i egen byggesak i forhold til behov som utløser 
endring.  

Fremtidig industribygg har definert form og høyde. Formen er definert med byggelinje og 
høyde angitt på reguleringskart.  

 

4.1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Planen adapterer den eksisterende infrastruktur. Eksisterende vei (Latternveien) 
videreføres i sin helhet i planen. Dagens avkjørsel til verftet reguleres som privatvei med 
egen avkjørsel til industriområdet. De eksisterende avkjørslene i planområdet videreføres 
i planen og er regulert med symbol for avkjørsel.  

Eksisterende infrastruktur i sjøen – kai og havnelager reguleres innenfor dagens 
byggelinje. Det er tre kaier i planen. Kai SK1 er molo som beskytter havneområde mot 
bølger.SK2 er en trekai med et mindre lagerbygg. Den siste kai SK3 er trekai knyttet til den 
eldste bygningsmassen på verftet. 

 

4.1.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

I sjøen reguleres to formål – ferdsel og havneområde i sjø.  

Havneområde i sjø reguleres mellom moloen (SK1) til eiendomsgrense i sør. Området skal 
brukes av båter som skal til/fra verftet. Resten av sjøarealet reguleres til ferdsel.  

Innenfor havneområde i sjø reguleres tre områder med byggegrense – Slipp 1,2,3.I område 
Slipp 1 tillattes tilrettelegging for båtslipp. Område Slipp 2 og 3 omfatter allerede 
eksisterende slipp som har vært i bruk i flere tiår.  
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4.1.4 Hensynssoner 

Planen legger opp til tre hensynssoner for bevaring kulturmiljø. De tre hensynssonene 
følger byggelinje for tre av bygningene på verftet. Deres utforming og historie er av 
betydning for å forstå verfts- og lokalhistorie. Eventuelle endringer på de tre bygningene 
skal det tas hensyn til ved fremtidige byggesaksbehandlinger.  

 

4.2 Vei og trafikk 

Latternveien er eneste veiforbindelse til verftet og planområdet. Innenfor planområdet er to 
adkomstveier – en til verftet og en til boligene på oversiden av veien.  

I tillegg til verftet og boligene på oversiden av veien brukes veien av Latteren Hus og 
hytteutleie som ligger ca. en kilometer lengere østover. Latteren Hus og hytteutleie tilbyr 
overnatting på en privat gård med et hus og en hytte med 6 sengeplasser i hver.  

Biltrafikk i området er minimal. 

 

4.3 Støy 

Det er ikke gjort målinger for støy. Industriområdet ligger avsides fra tett bebyggelse. Støy 
vil reguleres gjennom planbestemmelse i henhold til retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442). 

 

5 Konsekvenser av planforslaget 

5.1 Overordnede planer og vedtak 

Reguleringsplanforslaget er hovedsakelig i tråd med den gjeldende kommuneplanen. Det 
eksisterende industri/verftsanlegget videreføres og er i tråd med industriareal fra 
kommuneplanen. Endringene i forhold til kommuneplanen skjer nord og sør for verftet. 
LNFR-området endres til industri/lager formål. Endringene oppfattes som små og vil ikke 
påvirke bruken av LNFR. Data fra Miljødirektoratet viser at LNFR-området innenfor planen 
ikke brukes til landbruk, natur eller friluftsområdet. Deler av LNFR-området innenfor 
planområdet er tidligere tatt i bruk som lagringsplass. Det totale beslaget av LNFR-området 
er på ca. 5 daa.  
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5.2 Eksisterende reguleringsplaner 

Området har aldri før blitt regulert. Etter flere tiår med utvikling og utbygning reguleres 
området i dette planforslaget.  

 

5.3 Landskap 

Planforslaget vil ikke ha små innvirkninger i landskapet. Det vil bl.a. ha et visuelt bidrag til 
landskapet. Bidraget vil være å forsterke bildet av industriområdet på sørøstsiden av 
fjorden. Bygninger som bygges inntil kai SK1 vil dominere verftsområdet med sin størrelse. 
Høyde på nesten 40 meter over landskapet vil være iøynefallende lokalt. En slik bygning 
vil ikke påvirke landskapsbilde utenfor fjorden. 

Eksiterende og fremtidig bebyggelse vil ikke være en visuell barriere for opplevelse av det 
omkringliggende landskapet. Opplevelse av landskapsbildet vil ikke endres selv om 
anlegget er synlig. Anlegget vil heller ikke være visuelt forstyrrende for boligbebyggelsen i 
nærheten av planområdet siden avstand er akseptabel – 40 meter til nærmeste bolighus 
som ligger høyere i terrenget.         

 

5.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven jf. nml § 8  
Det ingen registrerte rødlistearter eller andre naturtyper innenfor planområdet. Den største 
delen av planområdet har vært i drift som verft siden 1920-tallet.  
 
Planområdet omfatter mindre deler LNFR-områder og sjøområde i Bakkebyfjorden.  
Forekomstene består av lauvskog av middels bonitet. Utover skog og åpen fastmark finnes 
det ikke landbruksressurser innenfor planområdet og arealene som blir påvirket av 
planforslaget. LNFR-området videreføres ikke i detaljreguleringsplanen, men reguleres til 
industri/lager.  

 
Selv om planforslaget avviker på et mindre område fra kommuneplanens arealdel vil det 
ikke ha noen påvirkning på naturmangfold i området. Naturmangfoldloven er ivaretatt 
gjennom et godt kunnskapsgrunnlag.  
 

 

5.5 Forholdene til kravene i Vannforskriften 

Vannforekomsten 0403040402-C «Reisafjorden ytre» er i dag klassifisert som å ha god 
økologisk tilstand. Det er avklart med tiltakshaver at nye tiltak ikke vil påvirke 
miljøtilstanden i vannforekomsten. I følge tiltakshaver er det i første rekke spylevann som 
vil gi utslipp til vannforekomsten. Her er det klare krav gjennom forurensningsforskriften 
om at spylevannet skal gå gjennom sandfilter som fanger opp mulige forurensninger. Det 
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er for øvrig i planbestemmelsens kap. VI punkt d) angitt at forurensning fra virksomheter 
innenfor planområdet skal innrettes i henhold til kapittel 29 i forurensningsforskriften. 

Det konkluderes derfor i henhold til § 4 i vannforskriften at vannforekomsten ikke vil 
forringes av aktiviteten, og at det dermed ikke skal gjøres en ny vurdering etter 
vannforskriftens § 12. 

 

5.6 Trafikk og parkering 

Trafikkbildet blir uendret. 

 

5.7 Kulturminner 

Planen vil bidra til at tre av bygningene får status som hensynssone bevaring kulturmiljø. 
Det betyr at eventuelle endringer på de tre bygningene skal hensyntas i forhold til 
bygningenes kulturhistoriske verdi.  

 

5.8 Samfunnsøkonomi 

Innhold i detaljregulering vil ha stor betydning for det lokale samfunnet, kommunen og fiske-
/oppdrettsnæringen.  

 

6 Oppsummering 
Reguleringsplanen vil i hovedsak regulere de eksisterende forholdene og gi mulighet til å 
bygge et nytt industribygg innenfor planområdet. Konsekvensene av planen er 
hovedsakelig allerede kjente siden den eksisterende situasjon har vært i over 10 år. 
Regulering av et nytt industribygg vil ikke føre til endring av bilde for trafikk og støy. De 
synlige konsekvensene vil være i form av et stort industribygg som vil være godt synlig i 
landskapet, men vil ikke ha noen negative konsekvenser for omgivelsene eller oppfatning 
av landskapsbildet.  

Regulering av kulturmiljøet på verftet bekrefter historisk utvikling og betydning av Olsens 
Verft AS i nærmiljøet. Dets betydning vil forhåpentligvis avbildes i et positivt 
samfunnsøkonomisk bilde for selskapet, kommunen og næringslivet som er avhengig av 
verftets tjenester.  
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Nordreisa kommune 

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 19422017_002 
DETALJREGULERING OLSENS VERFT  
 

Dato: .......................................................................................................................... 14.03.2018  

Dato for siste revisjon: ..............................................................................................  

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: .................................................  

 
 
I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Industri/lager (BKB) 
 
2. SAMFUNNSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1 Veg (SV) 
2.2 Kai (SK) 
2.3 Havnelager (SHL) 

 
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 

STRANDSONE 
6.1 Ferdsel (VFE) 
6.2 Havneområde i sjø (VHS) 

 

 
III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende 
hensynssoner/Bestemmelsesområder: 

 
1. HENSYNSSONER 

1.1 Bevaring kulturmiljø (H570) 
 
 
 

IV 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1  Industri/lager (BKB) 

a) Områdene er avsatt til industri/lager. 
b) Det tillates eksisterende eller angitte byggehøyde på reguleringskartet 

innenfor byggeområdene. 
 
2. SAMFUNNSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1 Veg (SV) 

a) Område o_SV1 er avsatt til offentlig trafikkareal - veg. 
b) Område SV2 er avsatt til privat trafikkareal - veg. 

2.2 Kai (SK) 
a) Område SK1 og SK2 er avsatt til privat kai. 
b) Område SK3 er avsatt til privat molo. 

2.3 Havnelager (SHL) 
a) Område SHL er avsatt til privat havnelager. 

 
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 

STRANDSONE 
6.1 Ferdsel (VFE) 

a) Område VFE er avsatt til ferdsel. 
6.2 Havneområde i sjø (VHS) 

a) Område VHS er avsatt til havneområde i sjø. 
b) Byggegrensene i VHS angir areal avsatt til slipp – Slipp 1-3. 

 

V 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner 

og bestemmelsesområder innenfor planområdet: 
 

1. HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDER 
1.1 Bevaring kulturmiljø (H570) 

a) Området avsatt til kulturmiljø H570_1-3. 
b) Bebyggelsen innenfor hensynssonen er vernet på grunn av sin historikk, 

antikvariske og miljømessige verdi.  
c) Istandsetting, vedlikehold og endringer av eksteriør skal skje etter antikvariske 

prinsipper.  
d) Før kommune treffer avgjørelse i omsøkte tiltak innenfor hensynssonen skal det 

innhentes uttalelse fra antikvariske myndigheter. 
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IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 
 
 
a) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram 

gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet 
stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene, jfr. lov om kulturminner.  

b) Tilgjengelighet: Alle offentlige trafikkområder, friareal og byggeområder skal 
utformes iht. prinsipper om universell utforming.  

c) Støy: Støy fra virksomheter på område BKB skal ikke overskride Lden = 55    
dBA på uteplass og utenfor rom med støyfølsomt bruk. Hvis anlegget avgir 
impulslyd, jf. Definisjon i T-1442 er grenseverdien Lden = 50 dBA. Det skal angi 
eventuelle avbøtende tiltak for å overholde grenseverdiene for støy. Bygg- og 
anleggsarbeid skal innrettes slik at retningslinjer for begrensning av støy fra bygg 
og anleggsvirksomhet (kapittel 4 i T-1442) overholdes. 

d) Forurensning: Forurensning fra virksomheter innenfor planområdet skal innrettes 
i henhold til kapittel 29 i forurensningsforskriften - Forurensninger fra mekanisk 
overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste 
anlegg/installasjoner (inkludert skipsverft). Dokumentasjon skal vedlegges ved 
søknad om byggetillatelse. 

e) Byggesøknad: Ved byggesøknad skal foreligge en geoteknisk grunnundersøkelse. 
f) Nye byggetiltak: Nye tiltak må oppføres innenfor de byggegrenser som angitt på 

plankartet. 
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1.1 Merknader til høring og offentlig ettersyn  

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 
utviklingsutvalg den 19. april 2018 i sak 32/18. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, 
grunneiere og naboer den 20. april 2018. Plandokumentene ble også lagt ut på offentlig ettersyn. 

Høringsfristen var satt til den 3. juni 2018. 

Ved fristens utløp har det kommet inn 5 skriftlige innspill, herav ingen innsigelser fra offentlige 
myndigheter.  

 

 

1.1.1 AVINOR (9.5.2018) 

De planlagte tiltakene er ikke i konflikt med høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen 
for Sørkjosen lufthavn. 

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering 
og merking av luftfartshinder: 
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner 

Kommunens kommentar: 
Tas til etterretning 

 

1.1.2 Kystverket (16.05.2018) 

Ingen merknader. 

 

1.1.3 Tromsø museum (29.05.2018) 

Minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk 
vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum 
varsles jfr. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

Kommunens kommentar: 
Tas til etterretning 

 

1.1.4 Troms fylkeskommune (01.06.2018) 

De har gitt en samordnet uttalelse fra de ulike fagetatene. 

Vannforskriften § 12 
Planområdet ligger i vannforekomst Reisafjorden-ytre. De etterlyser en vurdering etter 
vannforskriften § 12 og henviser til vannkoordinator for ytterligere informasjon. 
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Universell utforming 
Viser til at foreslått bestemmelse er en generell henvisning til prinsippene for universell utforming og 
at dette heller bør tas med i plan beskrivelsen. 

Kulturminner 
Positivt at det er avsatt 3 bygninger på verftet til vern. Ellers ingen merknader. 

Navn på planen 
Planen må ha gjennomgående navnsetting i tråd med nasjonal produktspesifikasjon 

Kommunens kommentar: 
Vurdering etter vannforskriftens § 12 er inntatt i revidert planbeskrivelse. Øvrige merknader tas til 
etterretning. 

 

1.1.5 Fylkesmannen i Troms (05.06.2018) 

Fylkesmannen ba om utsettelse for deres uttalelse. Kommunen ga utsettelse til 07.06.2018. 

Ingen regionale statsetater fremmer innsigelser. Samordningsbehovet er derfor ikke til stede. 

Fremmer følgende merknad: Mangelfull vurdering etter Vannforskriften og tiltakets påvirkning på 
vannforekomsten. 

Kommunens kommentar: 
Vurdering etter vannforskriftens § 12 er inntatt i revidert planbeskrivelse. Planbestemmelsens kap. VI 
bokstav d) ivaretar miljømålene i Vannforskriften. 
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Dato:  

11.01.2018 

664



 

 

 

  

 

Denne rapporten er utarbeidet av Arktisk Geotek på oppdrag fra kunde. 

Oppdragsavtalen regulerer kundens rettigheter til rapporten. Det er Arktisk Geotek og 

kunden som har rett til å anvende hele eller deler av denne rapporten. Tredjepart har 

ikke rett uten skriftlig samtykke fra Arktisk Geotek. 

Arktisk Geotek har ingen ansvar dersom hele eller deler av rapporten brukes til andre 

formål, eller av andre enn det Arktisk Geotek har gitt skriftlig samtykke til. Deler av 

rapportens innhold er beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, 

bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Arktisk 

Geotek eller eventuell annen opphavsrettshaver.  
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SAMMENDRAG 

Etter oppdrag fra Olsens Verft AS har Arktisk Geotek i samarbeid med GeoNord AS utført 

grunnundersøkelser og foretatt geoteknisk vurdering vedrørende oppføring av ny verkstedhall 

med slippvogn på eiendom gbnr. 49/47 i Bakkeby, Nordreisa kommune.    

Det er gjennomført 3 totalsonderinger og 1 prøvegrop med 3 poseprøver. Grunnen består i 

hovedsak av silt, sand, noe grus og stein, antatt morene i nedre del og marine 

strandavsetninger på toppen. Prøvegrop og borehull B003 viser et lag av dominerende leirig 

materiale med varierende fasthet på mellom 3,5-5m under terreng. Generelt viser boringene 

relativt stor sonderingsmotstand noe som representerer faste masser. Det ble påtruffet fjell på 

mellom 6-11m dyp.  

Det ble ikke gjort funn av sprøbruddmateriale eller kvikkleire på byggetomten. Med hensyn 

til tidligere undersøkelser vurderes områdestabiliteten som tilfredsstillende. Det bemerkes at 

løsmassene er meget telefarlige og det finkornete materialet har egenskaper som er 

erosjonsømfintlige. Materiale med organisk innhold bør også tas hensyn til, da dette kan 

skape setningsskader over tid.  

Det anbefales å gjennomføre tiltak knyttet til skråningen bak planlagt verkstedhall for å 

forhindre eventuelle lokale utglidninger. Tiltak som bør vurderes er tilrettelagt drenering, 

nedplanering eller eventuelt støttemur.  

 

 

667



Innholdsfortegnelse 

 

1. Innledning .................................................................................................. 1 

2. Utførte undersøkelser  .............................................................................. 1 

3. Grunnforhold  ........................................................................................... 2 

3.1. Områdebeskrivelse  ................................................................................................. 2 

3.2. Tidligere grunnundersøkelser  ................................................................................. 3 

3.3. Løsmasser  ............................................................................................................... 3 

4. Geoteknisk vurdering ............................................................................... 5 

4.1. Stabilitetsforhold  .................................................................................................... 5 

4.2. Stabiliserende tiltak  ................................................................................................ 6 

5. Referanser .................................................................................................. 7 

 

Vedlegg  

Bilag 1: Geoteknisk tegnforklaring 

Bilag 2: Borepunktoversikt og prøvegrop plassering 

Bilag 3: Korngradering 

Bilag 4: Prøveserie 

Bilag 5: Boreprofiler 

Bilag 6: Bilde av prøvegrop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668



 

Dato: 11.01.2018  Side 1 
 

1. Innledning 

Olsens Verft AS planlegger oppføring av ny verkstedhall med tilhørende slippvogn til havet i 

Bakkeby, Nordreisa kommune. Arktisk Geotek er engasjert som rådgivende instans innen 

geoteknisk utredning for prosjektet og har i den forbindelse utført grunnundersøkelser med 

innleid borerigg fra GeoNord AS.  

Foreliggende rapport inneholder resultater fra undersøkelsen samt en geoteknisk vurdering av 

prosjektområdet. Fagrapporten vil vurdere om eiendommen er trygg og tilfredsstiller kravene 

i TEK-17. Arktisk Geotek vil gjennomføre en vurdering basert på at kriteriene gitt i 

veilederne (NVE 2/2011 og 7/2014) er fulgt opp i henhold til gjeldene prosedyre. 

Utredningen tar utgangspunkt i resultater fra utførte grunnundersøkelser. Eksisterende data fra 

tidligere grunnundersøkelser vil også bli vektlagt på bakgrunn av stabilitets- og grunnforhold i 

Bakkeby.  

De utførte undersøkelsene inkluderer befaring av området som gir en oversikt over lokale 

forhold som har betydning for avgrensning av mulige løsneområder, og som dermed gjør det 

mulig å avgrense aktsomhetsområde til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred. 

 

2. Utførte grunnundersøkelser 

Feltarbeidet ble utført 30. november og 4. desember 2017.  

I løpet av disse to dagene ble det gjennomført 3 totalsonderinger og 1 prøvegrop. Det ble tatt 

ut 3 representative poseprøver fra prøvegropen. En samlet oversikt over plassering av 

borepunkter og prøvegrop fremgår av bilag 2. Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt på 

laboratorium i Tromsø utført av Multiconsult. Oversikt over boreprofiler, kornfordeling og 

prøveserie med data er vist i bilag 3-5. Det vises for øvrig til rapportens geotekniske bilag for 

tegnforklaring av felt- og laboratorieundersøkelser (bilag 1).  

GeoNord AS ble leid inn for å utføre grunnundersøkelsen med borerigg. JoWa Maskin AS ble 

innleid for graving av prøvegrop.  
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Dato: 11.01.2018  Side 2 
 

3. Grunnforhold 

3.1. Områdebeskrivelse 

Verkstedhall (ca. 40x27 m2) med tilhørende slippvogn ned til havet er planlagt oppført på 

eiendom gbnr. 49/47 i Bakkeby, Nordreisa kommune. Eiendommen er lokalisert på sørsiden 

av Bakkebyfjorden der planlagt plassering av driftsbygning er lokalisert like ovenfor 

eksisterende molo. 

Figur 1: Oversiktskart over Bakkeby med undersøkt område (rød sirkel), Nordreisa kommune 

(norgeskart.no). 
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Dato: 11.01.2018  Side 3 
 

Store deler av planlagt oppført bygg vil plasseres i et plant terreng med slipp der fyllmasser, 

dels til havs og på land, tilrettelegges med et helningsforhold på omtrent 1:10.  

Før utgraving ligger planlagt verkstedhall på kote 3-4. Den gjennomsnittlige 

skråningshelningen der verkstedhall med tilhørende slippvogn er planlagt, er i dag mellom 

1:9-1:10. I bakkant av planlagt oppført bygning øker helningen opp til eksisterende lagerbygg. 

Denne skråningshelningen er mellom 1:3-1:4. Sørøst for lagerbygget går det en kommunal vei 

og ovenfor veien ligger flere boliger. Denne traseen har en helning på 1:6-1:7.  

Det går et lite bekkeføre like nordøst for planlagt verkstedhall. Langs strandkanten går det en 

anleggsvei med påførte fyllmasser på aktuell eiendom.  

 

3.2. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er tidligere blitt utført geotekniske undersøkelser på eiendommen i forbindelse med 

bygging av bølgebryter molo og fundamentering av kai. Undersøkelsene ble utført av 

NOTEBY (nå Multiconsult) på oppdrag fra Nordreisa kommune i 1978. Grunnundersøkelsen 

omfatter totalt 3 dreiesonderinger og prøveserie (rapport 1, oppdrag 10513).  

De tidligere grunnundersøkelsene vil være relevant for den geotekniske vurderingen av 

området, da resultatene omfatter det planlagte byggeområdet på eiendommen. Resultatene er 

innarbeidet i foreliggende rapport.  

 

3.3. Løsmasser 

Store deler av byggetomten har et øvre topplag som består av fyllmasser. Fyllmassene ble 

anlagt i forbindelse med arbeidet med oppføring av ny kai og molo.  

En prøvegrop ble gravd i den slake skråningen i bakkant av den sørøstlige delen av den 

planlagte verkstedhallen. Prøvegropen ble avsluttet i faste masser med noe tilsig av vann, det 

ble ikke påvist fjell ved avsluttet graving. Prøvegropen ble avsluttet på et dyp på ca. 5m. Se 

bilag 6 for bilde av prøvegrop.  

Materialet i prøvegropen er relativt usortert med noe varierende kornstørrelse. Enkelte 

intervaller består av mindre klaster/steiner og er mer finkornet. Lengre ned i dypet blir 

materialet mer kompakt. Prøvegropen består av både løse og faste masser som er tolket til å 

671



 

Dato: 11.01.2018  Side 4 
 

representere to avsetningstyper. Øvre del er tolket å bestå av marine strandavsetninger med en 

gradvis overgang mot morenemateriale med dominerende leirig matriks i nedre del.  

Av den finkornete matriksen er det tatt ut følgende 3 representative poseprøver: 

- Ved ca. 1,5m under terreng består løsmassene av sandig, siltig og leirig materiale som 

er humusholdig og inneholder noen skjellrester. Vanninnhold 11,6 %.  

- Ved ca. 3,6m under terreng består løsmassene av leirig, siltig og sandig materiale som 

er humusholdig og inneholder noen skjellrester. Vanninnholdet er 18,9 % og 

materialet har en omrørt skjærfasthet på 3,8 kN/m2.  

- Ved ca. 4,7m under terreng består løsmassene av leirig materiale med noen 

skjellrester. Vanninnhold 19,4%.  

Prøvegrop dybde (m) Beskrivelse 

1,3-1,7 Sandig, siltig, leirig 

3,4-3,8 Leirig, siltig, sandig 

4,5-4,9 Leire 

Typiske korngraderingskurver er vist på tegning nr. 710030-08-RIG-TEG-060 (bilag 3). 

 

De to første boringene ble mislykket da det ble forsøkt å forbore gjennom fyllmasser langs 

sjøkanten. Begge boringene stoppet på 1,5m og traff trolig på noe «skrotjern» nedgravd fra 

tidligere», ifølge tiltakshaver. Deretter ble 3 påfølgende boringer gjennomført og alle tre ble 

avsluttet i fjell. Estimert dybde til fjell i aktuelt område er mellom 6-11m.  

Sonderingene viser et topplag bestående av fyllmasser i borehull B001 og B002. Under 

fyllmassene viser sonderingen faste masser bestående av silt, sand, noe grus og stein ned til 

fjell. Ingen indikasjoner på større innhold av leirig materiale. I borehull B003 viser 

sonderingen mer finkornete masser bestående av leire, silt, sand og noe stein. I intervallet 3,5-

5m dominerer leirig materiale som blir mer kompakt mot dypet. Alle sonderingene er utført 

med mye bruk av slag og spyling med luft for å trenge ned i massene.  

Grunnen består av meget telefarlige masser, klassifisert som T4, i relevant 

fundamenteringsdybde. Det gjøres oppmerksom på at øvre del av prøvegrop er humusholdig, 

det vil si at den består av organisk materiale.  
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4. Geoteknisk vurdering 
4.1. Stabilitetsvurdering 

Eiendommen ligger under marin grense som i området er på ca. 58 moh. Det er påtruffet leirig 

materiale som stedvis er karakterisert som meget bløt. Det er ikke gjort funn av sensitiv leire 

(kvikkleire) eller sprøbruddmateriale i denne grunnundersøkelsen eller tidligere undersøkelser 

på eiendommen. 

Terrenganalyse og datagrunnlag har resultert i en oversikt over lokale forhold som har 

betydning for avgrensning av mulige løsneområder, og som dermed gjør det mulig å avgrense 

aktsomhetsområde i forhold til terreng og grunn som tilsier mulig fare for områdeskred. Det 

bemerkes også at avstanden ned til berggrunn er nokså lav, noe som reduserer faren for et 

områdeskred. Det er ingen indikasjon på tidligere tilstedeværelse av skredformer og potensiell 

utvikling av områdeskred.  

Ved sjøkanten hvor slippvogn til havet er planlagt bygget er også stabilitetsforholdene 

vurdert. Viser til egen rapport (NOTEBY, oppdrag 10513). Grunnforholdene som er avdekket 

i forbindelse med dette arbeidet viser i likhet med foreliggende rapport, ingen tilstedeværelse 

av sensitiv leire eller materiale med sprøbruddegenskaper. Den generelle vurderingen er at 

områdestabiliteten for planlagt byggeområde er tilfredsstillende. 

Løsmassene på eiendommen er velgradert og kan anses som friksjonsmasser med unntak av 

nevnte lag med leirig materiale. Friksjonsmateriale kan forårsake lokale utglidninger langs 

grunne bruddflater, men dette begrenses normalt langs aktuell skråning. Lokale utglidninger 

kan forekomme der stabilitetsforholdene endres som følge av påvirkning av naturlige 

prosesser og/eller menneskelige inngrep slik som: grave eller fyllingsarbeid, endring av 

poretrykk, grunnvannsstrømning, erosjon etc. Det gjøres oppmerksom på at finkornet 

materiale har egenskaper som er erosjonsømfintlige og kan resultere i overflateerosjon og 

teleutglidning. 

Den gjennomsnittlige skråningshelningen på eiendommen er tilfredsstillende og vil sådan 

være en stabiliserende kraft. Fjorden i Bakkeby er relativt grunn og helningen mot dypeste 

punkt er slak. Skråningen i bakkant av planlagt verkstedhall er brattere og det anbefales 

gjennomføring av tiltak for å forhindre lokale utglidninger.  
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4.2. Stabiliserende tiltak 

Siden grunnen består av meget telefarlige masser (T4) må dette tas hensyn til ved 

prosjektering av nødvendig frost-/markisolasjon.  

Enkelte deler av løsmassene blir mer flytende ved omrøring der det er tilsig av vann. Arbeid 

med fundamenteringen og avrettingen av grunnen forutsettes derfor utført slik at ingen 

konstruksjoner blir anbrakt på oppbløtte og omrørte masser. Det bør legges til rette for 

drenering for å redusere porevann/grunnvann. Dette gjelder spesielt i bakkant av planlagt 

verkstedhall knyttet til skråningen. Løsmassene har generelt god gjennomtrengningsevne og 

materialet kan ha høyt vanninnhold. Dersom dreneringen på passes vil grunnvannet eller 

poretrykk langs potensielle glideplan senkes. Dette er positivt for stabiliteten i grunnen.  

For å stabilisere skråningen bak planlagt verkstedhall mot potensiell lokal utglidning, 

overflateerosjon og teleglidninger bør det vurderes sikringstiltak som f. eks nedplanering av 

skråning med etablering av vegetasjonsdekke, eventuelt etablere støttemur i foten av 

skråningen. Eventuelle sikringstiltak som planlegges utført må vurderes særskilt, blant annet 

med hensyn til andre forhold som f. eks eksisterende lagerbygg som står oppført på toppen av 

skråningen. Det anbefales ikke å pålagre ekstraordinære masser på oversiden av planlagt 

verkstedhall like nedenfor kommunal vei uten supplerende grunnundersøkelser og nye 

vurderinger.  

Grunnet innhold av organisk materiale i løsmassene kan dette føre til volumreduksjon og 

dermed kunne gi setningsskader. Fundamentering på slike masser frarådes. Det er gjort funn 

av organisk materiale ned til ca. 4m dyp. Det anbefales å erstatte slike masser med 

eksempelvis godt komprimerte steinmasser. Et annet alternativ er at deler av fundamentet 

fundamenteres på peler til fjell. 

Vi anser derimot store deler av de identifiserte løsmassene som tilfredsstillende til bruk som 

grunnfundamentering. Dette skyldes at løsmassene generelt er relativt faste ned mot påtruffet 

fjell.  

Konstruksjoner må dimensjoneres og utformes i henhold til byggeteknisk forskrift. Tiltakene 

må prosjekteres og kontrolleres av et sakkyndig foretak. 
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Bilag 6 av 6 

 
Bilde av prøvegrop lokalisert i bakkant av planlagt verkstedhall, se bilag 2 for plassering. 
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1 Metode og kriterier  

Objektenes betydning som kulturminner vurderes ut fra åtte forskjellige 
vernekriterier. Kriteriene er ikke vektet innbyrdes, men skal hver for seg gi 
indikasjoner på hvilke forhold ved objektet som er av betydning for den 
samlede vurderingen som registrator kommer fram til.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at man ikke uten videre kan beregne 
gjennomsnittet av de enkelte kriterier for å komme fram til en samlet 
vurdering av verneverdi. 
 
Vurderingsnivåer som benyttes er: 

• Svært høy verdi 

• Høy verdi 

• Middels verdi 

• Lav eller ingen verdi 
 
Vernekriterier 

Følgende vernekriterier benyttes i kulturminneregistrering i forbindelse med 
kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer: 

• Aldersverdi 

• Autentisitet 

• Miljøverdi 

• Representativitet 

• Sjeldenhet 

• Kunstnerisk/arkitektonisk verdi 

• Kulturhistorisk verdi 

• Tilstand 

 

Alder 

• Svært høy verdi (Objekter antatt oppført før 1775) (+++) 

• Høy verdi (Objekter antatt oppført før 1775-1849) (++) 

• Middels verdi (Objekter antatt oppført før 1850-1924) (+) 

• Lav eller ingen verdi (Objekter antatt oppført før 1925 og senere) 

(+/-) 

Objekter som er satt sammen av flere byggetrinn føres opp med alder etter 

det eldste byggetrinnet. 

 

Autentisitet 

Objekter som i stor grad har bevart opprinnelig hovedform, og som har 

beholdt opprinnelige eller tidlige bygningsdeler og detaljer, er autentiske. 

Kriteriet kan avgjøre valg mellom objekter av samme type, og får økende 

betydning med høyere alder på objektet. 

• Svært høy verdi (objektet fremstår slik det ble oppført, eller slik det 

ble bygd om på et tidlig tidspunkt. De aller fleste bygningsdeler og 

detaljer er originale.) 
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• Høy verdi (objektet fremstår i hovedtrekk slik det ble oppført, eller 

slik det ble bygd om på et tidlig tidspunkt. En god del bygningsdeler 

og detaljer er originale. Objektet kan likevel ha fått senere endringer 

i form av tilbygg eller nyere bygningsdeler som i utførelse og form 

slutter opp om objektets karakter.) 

• Middels verdi (objektets hovedkarakter og enkelte detaljer er 
bevart. Nyere bygningsdeler og detaljer kan avvike fra den 
opprinnelige karakteren.)  

• Lav verdi (objektet har få eller ingen eldre bygningsdeler bevart. 

Kravet som settes til autentisiteten er størst for yngre objekter og 

settes noe lavere for objekter med høy alder. Hvis vurderingen av 

autentisitet tar utgangspunkt i en ombygging, må den nye fasaden 

ha verneverdi i seg selv for å kunne bli betraktet som autentisk.) 

 
Miljøverdi  

Begrepet benyttes når objekter ligger i sammenheng med andre 
verneobjekter, har oppsluttende betydning, og setter andre kulturminner inn 
i en riktig sammenheng, f.eks. som del av anlegg eller som nabobygning til 
et kulturminne.  

• Svært høy verdi. Objektet er avgjørende for at naboobjekt(er) av høy 
verdi skal kunne fremstå i en (bygnings)historisk korrekt 
sammenheng.  

• Høy verdi. Objektet er av betydning for at naboobjekt(er) skal kunne 
fremstå i en (bygnings)historisk korrekt sammenheng.  

• Middels verdi. Objektet bidrar til at naboobjekt(er) fremstår i en 
(bygnings)historisk korrekt sammenheng, men kan unnværes.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 

Representativitet  

Noen hus er representative med hensyn til type, utførelse eller bruk, eller på 
grunn av lokal egenart. De representerer vanligvis en historisk hustype som 
er eller har vært vanlig på stedet. Her brukes tre vurderingsnivåer:  

• Høy verdi. Objektet er en god representant for en bestemt type eller 
gruppe objekter.  

• Middels verdi. Objektet hører med blant en bestemt type eller gruppe 
objekter, men har enkelte avvikende særtrekk. 

• Lav verdi. Øvrige objekter. Ved vurdering av representativitet 
vurderes helhet og hovedform slik bygget fremstår i dag, 
sammenlignet med hvordan hustypen opprinnelig så ut. Det legges 
vekt på hovedform, og i mindre grad detaljer. Disse omfattes av 
autentisitet, se over. 

 
Sjeldenhet  

Et kulturminne kan være sjeldent når det gjelder type, utførelse eller bruk. 
Begrepet dekker to områder: Objekter som i dag er sjeldne, men som 
tidligere har vært utbredte, og objekter som var sjeldne på det tidspunkt de 
ble oppført. 

• Svært høy verdi. Objektet er sjeldent i nasjonal eller regional 
sammenheng.  

• Høy verdi. Objektet er sjeldent i kommunal/lokal sammenheng.  

• Middels verdi. Objektet er relativt sjeldent i området.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 
 

Kunstnerisk/arkitektonisk utførelse  

Noen objekter utmerker seg ved å ha spesielt høy arkitektonisk, kunstnerisk 
eller håndverksmessig kvalitet.  
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• Svært høy verdi. Objekter med svært høy arkitektonisk eller 
kunstnerisk kvalitet, på nivå med fremragende nasjonale og 
regionale byggverk fra den aktuelle perioden.  

• Høy verdi. Objekter med høy arkitektonisk eller kunstnerisk kvalitet, 
og som hører med blant de beste eksempler på lokal arkitektur fra 
den aktuelle perioden.  

• Middels verdi. Objekter som skiller seg ut fra vanlig, god byggeskikk 
med fasader og/eller utførelse som har høyere kvalitet enn det som 
var vanlig.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 
 
 
Kulturhistorisk verdi  

Noen få hus og steder er knyttet til spesielle begivenheter eller personer, 
eller de har en plass i den lokale historiefortellingen. Bygninger med 
identitets- eller symbolverdi kommer også inn under dette kriteriet. Det 
gjelder objekter som vekker minner og representerer referanser for større 
grupper av mennesker, eller markerer tilhørighet til et område.  

• Svært høy verdi. Objekter knyttet til historiske personer eller 
hendelser av stor nasjonal eller regional betydning. Det vil også 
gjelde objekter som gjennom sin posisjon i lokalsamfunnet er 
"allemannseie", eller som har stor identitetsbetydning på nasjonalt 
eller regionalt nivå.  

• Høy verdi. Objekter knyttet til historiske personer eller hendelser av 
stor lokal betydning. Dette vil også gjelde objekter som er en viktig 
del av lokalsamfunnets identitet.  

• Middels verdi. Objekter som har en viss betydning som formidlere av 
lokal historie eller er knyttet til personer av en viss betydning for 
lokalsamfunnet. Dette vil også gjelde objekter som har en viss 
symbol- eller identitetsverdi for lokalbefolkningen.  

• Lav verdi. Øvrige objekter. 

Tilstand  

Den tekniske tilstanden gjør at noen objekter er mer egnet for vern enn andre 
tilvarende objekter. Kriterier brukes først og fremst for å skille mellom 
kulturminner av samme type og verdi, men hvor den tekniske tilstanden kan 
være forskjellig. Vurdering av tilstand skjer kun av en overfladisk karakter. 
Det foretas ikke en nærmere tilstandsvurdering.  
 
Her brukes tre vurderingsnivåer:  

• Høy verdi. Objekter som er i akseptabel stand, eller som har forfall 
av overfladisk karakter.  

• Middels verdi. Objekter i forfall, men hvor det er praktisk og/eller 
økonomisk mulig å sette objektet i stand.  

• Lav verdi. Objekter som ikke kan reddes uten betydelig innsats, og 
hvor istandsettingen vil måtte skje på bekostning av kulturverdiene. 

 
Samlet vurdering  

Delvurderingene (enkeltkriteriene) gir et inntrykk av hva som vektlegges i 
den totale vurderingen av objektet. Totalinntrykket skal sammenfattes 
skriftlig i en samlet faglig vurdering.  
De åtte enkeltkriteriene vektlegges forskjellig. En kan derfor ikke "summere" 
verdien av de enkelte kriterier for å beregne en samlet vurdering. 
Delvurderingene er likevel nyttige for å sikre at alle forhold ved objektet er 
vurdert.  

• Svært høy verneverdi  

• Høy verneverdi  

• Middels verneverdi  

• Lav verneverdi  

I merknadsfeltet er det gitt en utdypende begrunnelse. 
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2 Olsens Verft AS - Selskapets historie 

Olsens verft er et skipsverft og mekanisk verksted som utfører bygging av 
arbeidsbåter til oppdrettsnæringa. Verftet tilbyr også ombygging og 
reparasjon av fiske- og oppdrettsbåter samt klassing av fiskebåter. 
Firmaet ble stiftet i 1923 av Peder Olsen.  

Firmaet ble først opprettet og hadde sine lokaler ved Eggeneset i bunnen av 
Bakkebyfjorden. Noen få år etter flyttes virksomheten til dagens lokalitet. 
Firmaet har vokst organisk i takt med økt produksjon og størrelser på båter. 
De store utbygningene skjedde på 1950-, 70- og 90-tallet, samt de første 
årene på 2000-tallet.   

De opprinnelige byggene og strukturen kan vi ikke se spor av. De ble revet 
allerede på midten av 1900-tallet. Spor som er registrert etter virksomheten 
er fra midten av 1900-tallet og frem til vår tid.  

Olsens Verft AS var i utgangspunktet tradisjonell familiebedrift. Nå drives 
verftet av Helge J. Olsen, som er 3. generasjon. Verftet ble omgjort til AS i 
1993. Firmaet har 8 ansatte.  
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3 Oversikt over bygningene i planområdet 

Det er totalt ni bygninger i planområdet som omfattes av denne rapporten. 

Flere av bygningene er sammensatte i forhold til form, materialbruk og 

funksjon. Det gjelder særlig dagens produksjonslokale for verftet (bygning 

nr. 2). En av bygningene som tilhører komplekset er skilt ut på grunn av sin 

historie og utforming (bygning nr. 3)  

Oversiktsliste: 

1. Kailager 

2. Verksted 

3. Gammelt verksted 

4. Vinsjehus 1 

5. Lager 

6. Vinsjehus 2 

7. Pumpehus 

 

 

3.1 Registrerte kulturminner 

En av bygningene innenfor planområdet er Sefrak-registrert. Bygningen er i 

denne rapporten omtalet som gammelt verksted (bygning 3). Registreringen 

er en av årsakene for denne rapporten.  

3.2 Sefrak-registeret 

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre 

kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for Sekretariatet For 

Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som 

påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og 

vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble 

registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa 

for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK 

gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke 

restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registeret sier ikke noe 

om objektenes verneverdi. 

   

7 
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4 Bygningsanalyse 

4.1 Beskrivelse av Bygning 1 – Kailager 

Bygningen ble oppført på 1990-tallet og har funksjon som lagringsplass.  

Lageret er bygd i rødmalt liggende trepanel. Fasaden har to vinduer på 

østsiden og to dører på vestsiden. De andre sidene er lukket. Vinduene har 

hvite karmer, mens dørene er i samme farge som bygningen – rød. Dørene 

har stående panel og danner kontrast til fasadens liggende panel.  

Bygningen har et pulttak tekket med bølgeblikk. 

 

 

 

 

4.2 Beskrivelse av Bygning 2 – Verksted 

Bygningen er sammensatt av flere bygninger i ulike materialer. Bygningen 
er bygd opp trinnvis over flere tiår. Det kommer til uttrykk i bygningens 
fasade og ulike materialer. Fasadene avspeiler sin samtid. Den eldste delen 
er fra 1950-tallet, mens den siste delen er ca. 10 år gammel.   

 
Den eldste bygningen i dette sammensatte komplekset er fra 1950-tallet. Det 
var opprinnelig et bolighus som ble bygd i gjenreisningsperioden.  
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Bygningen har beholdt mye av de opprinnelige elementene som gjenkjenner 
et bolighus fra etterkrigsperioden. Siden huset er en del av større kompleks 
er det bare to fasadesider som er synlig – mot sør og øst.  

Fasaden er bygd av stående panel med møne mot sør. Saltak er dekket med 
blikk og undertak i tre. Det er fire rektangulære vinduer, to i hver etasje. 
Vinduene er moderne, uten sprosser og utsmykkingsdetaljer.  

Fasaden mot øst er åpent trapperom med overbygg og vindskjerm mot nord 
og øst. Trapp i strekkmetall går opp til andre etasje. Overbygget har flattak.  

Bygningen har vært både bolighus og brukt etter behov for verftet. For tiden 
er ikke bygningen i bruk og begynner å bære preg av forfall.  
 

 
 

Vinduene har hengsler i øverste rammet. Noe utradisjonell måte å 
sette opp vindu.  
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Fasaden i nord viser hvor sammensatt denne bygningsdelen er. Det er tre 
bygninger som er forskjellige i materialbruk, størrelse og fasadeartikulasjon. 
Bygningsfasaden er hovedsakelig lukket. Den eldste delen er i betong og 
tre, mens de andre delene er har fasade i blikk. Kun den nyeste delen har 
vinduer i andre etasje hvor arbeidere har garderobe og pauserom.  

Den midterste delen av bygningen er den høyeste delen, med saltak og 
møne i nord-sør retning. De andre to bygningene har pulttak som er 
forlengelse av saltaket, slik at de tre bygningene danner en helhet.  

Tross bygningenes ulikheter i materiale, utforming og alder har bygningene 
en felles funksjon som verksted og lager for verftet.  
 
 

4.3 Beskrivelse av Bygning 3 – Gammelt verksted 

Kildeinformasjon for utredning av denne bygningen er basert på Sefrak-
registering som er tilgjengelig på Riksantikvarens nettside og informasjon 
tilsendt fra Nordreisa kommune, samt intervju med daglig leder og eier av 
Olsens Verft AS, Helge Olsen. 

4.3.1  Informasjon fra Riksantikvaren 

 
Utsnitt fra Riksantikvarens nettjeneste Sefrak-registeret. Det er 
flere bygningen i området som er Sefrak-registrert, kun en innenfor 
planområdet – markert med rød ring.  
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4.3.2 Informasjon fra Nordreisa kommune  

Det er veldig lite informasjon om bygningen i kommunens arkiv. 
Matrikkelen viser informasjon om alder, funksjon og konstruksjon 
uten detaljert informasjon.  

 
Bygningen er oppført under krigen av okkupasjonsmakta. Den 
hadde opprinnelig funksjon som verksted og slipp. I følge eier av 
Olsens Verft var bygget opprinnelig bygd som verksted. Etter flytting 
av bygningen i 1951 ble den brukt som verksted og slipp.  
 
I matrikkelen er bygningen registrert som frittstående på en 
murkrans, med jordgulv og saltak.  
 

 
Bildeutsnitt av matrikkeldata fra Nordreisa kommune. 
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Matrikkelen fra kommunen og befaringen viser at bygningen består 
av to deler – hoveddel med saltak og tilbygg med pulttak.  

Saltaket er i tre med taktekking i takpapp, mens pulttaket er i blikk. 
Registrering og intervju med daglig leder av Olsens Veft AS viser at 
bygningen har blitt utvidet/påbygd i to omganger. Den første 
utvidelsen fant sted 1960/61. Den andre utvidelsen skjedde på 1970-
tallet.  
 
Den første utvidelse var påbygg for å utvide rom for verksted. 
Gavlveggen på baksiden avdekker utvidelsen av bygningen som 
skjedde da. Den opprinnelige fasaden er bygd i låvepanel, mens 
tilbygget har tømmermannspanel. Begge paneltyper er stående 
panel. Tømmermannspanel er vanlig kledning for hus som går 
tilbake til 1600-tallet. Paneltypen ble veldig utbredt i etterkrigstiden. 
Den gangen ble det brukt bord uten profilering, noe som også er 
tilfellet for verkstedbygningen.  
 
Langsiden til påbygget har alle elementer som tyder på at den 
opprinnelige langsiden ble gjenbrukt og flyttet ut. Panel og vinduer 
er de samme som på den opprinnelige langsiden på motsatt side.  
 
Alle vinduer på bygningen har lik form. Det er mest sannsynlig 
opprinnelige vinduer fra da bygningen ble oppført. Vinduene er 
lange, todelte vinduer med rektangulære rammer overfor hverandre. 
Rammene er delt i liggende ruter delt av sprosser – to rammer hver 
med 2x3 ruter.  
 
Vinduene har over- og bunnkarm i veldig enkel utførelse uten 
detaljer, og er i flukt med fasadeveggen.  
 
Dessverre tilstanden på hele objektet er veldig dårlig. Bygningen er 
dårlig vedlikehold. Malingen er tørket ut. Flere steder er det synlig 
skader i panelet. Bord er enten knekt eller begynt å falle av. Flere av 

vinduene har synlige skader i form av knuste glass. 
Vindusrammene, som mest sannsynlig var hvite har tørket ut og 
malingen er forvitret. Det er tydelige spor etter rust som smitter fra 
spiker i vindusrammene.  
 

 
Vinduene og fasaden er i dårlig forfatning.  
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Under utvidelsen på 1970-tallet ble bygningen forlenget for å kunne ta inn 
større båter. Gavlsiden mot havet ble flyttet lengre ut mot sjøkanten. 
Langveggene og taket ble påbygd.  
 
Utvidelsen er synlig på fasaden siden panelet endrer sin karakter. Den 
opprinnelige delen har fasade i stående panel – låvepanel. Det betyr at 
veggen er bygd opp av enkel bordkledning satt kant i kant. Bordene er 
rettkantet, og det er sprik mellom dem på grunn av at bordene tørker ut. 
Enkel bordkledning brukes ved låver, naust og liknende bygg. 

 

 
Utvidelsen er synlig på fasaden. Den opprinnelige delen av bygget og 
påbygget har to ulike paneltyper. Både bredde og retning på panelene 
påviser utvidelse fra 1950-tallet. 
 
Panelbordene på den nye delen er liggende, bredere og overlapper 
hverandre –liggende supanel. Det er den eldste form for kledning kjent fra 
middelalder. Supanel kommer fra ordet sú – avledet av ordet sýja som betyr 

å sy. Et slikt panel egner seg godt i fuktig og værhardt klima.  Andre 
benevnelser for supanel er vestlandspanel siden det har vært et 
kjennemerke for byggeskikk på Vestlandet.   

 

  
Stående panel på baksiden, gavlsiden, har to forskjellige karakter. 
Opprinnelig panel er låvepanel. Påbygget er bygd i 
tømmermannspanel. 
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Påbygningen på 1950-tallet økte funksjonalitet til bygget. Den opprinnelige 
fasaden ble flyttet ut og gjenbrukt i påbygget. 

Grunnarealet ble økt og påbygget ble brukt som verksted, mens den eldste 
delen av bygningen ble brukt som verkstedhall/båtbyggeri med slipp. 
Trebåter ble bygd helt frem til 1980-tallet.  

Mye av verftets produksjon har foregått i bygningen, men bygningen blir 
mindre aktuell med årene på grunn av økning i båtstørrelse og krav til 
moderne produksjon.  

På sørveggen på påbygget er det en panelt dør som mest sannsynlig var er 
fra tiden da bygningen ble til. Den har en vriderklinke som mest sannsynlig 
har blitt flyttet fra den ene til den andre side av døra.  
 

 
Håndtaket er flyttet, det gamle nøkkel- og håndtakhullet er fortsatt synlig. 
Panelbordet er skåret til slik at håndtaket kan vris.   
 
 

Saltaket på bygningen består av forskjellige materialer. Langs nordsiden er 
det det synlig undertak i tre, tekket med takpapp. På sørsiden har tilbygget 
blikktak som har begynt å ruste i kantene.  

 

   
Langsiden mot sør. Opprinnelig vindu og panel og blikktak fra 1950-tallet. 
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Takstolene og undertaket på nordsiden bærer preg av slitasje.  

  

Takstoler i tre er synlige på begge langsidene. Takstolene viser stor grad av 
slitasje som er forårsaket av kombinasjon av vær og dårlig vedlikehold. 
Denne tilstanden preger store deler av bygningen i meget stor grad.  

 

 
Blikktaket og takstolene på sørsiden (påbygget). Skriften på blikktaket 
avdekker produksjon i Storbritannia og eksport til Trondheim, mest 
sannsynlig rett etter krigen.  

 
 

Gavlsiden mot sjøen har en todelt port i metallplater som overlapper 
hverandre urytmisk. Porten omfatter mye av gavlsiden fra grunnmuren. 
Åpningen mellom grunnmuren er ikke tildekket. Over porten er det en åpning 
som kunne hatt forskjellige funksjoner.  
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I følge Helge Olsen var den første slippen laget av tømmerstokker. I siste 
kvartal av 1900-tallet ble stokkene erstattet av jernskinner som brukes også 
i dag. 

 
 

 

 
Verksted-påbygg fra 1970-tallet. 

 
Bygningen har i ettertid blitt avstivet med metallkonstruksjon i tak og vegg 
for å tåle påkjenning av vær og klima. Metalkonstruksjonen er åpen.  
Bygningen har fått betonggulv, mest sannsynlig på 1970-tallet i forbindelse 
med oppgradering av slippen. Taket er også etterisolert fra innsiden. 
Isolasjon bærer preg av slitasje.  
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Taket og veggene er forsterket med metallbjelker og pilarer.  
 

4.4 Beskrivelse av Bygning 4 – Vinsjehus 1 

Bygnignen oppført på begynnelsen av 2000-tallet. Det er et pumpehus som 

er plassert tett mellom bygningene. Grunnmuren er i plasstøpt betong, 

mens resten av fasaden er i liggende falset trepanel. Saltak er tekket med 

blikk, mens mønen er markert med hvitmalte trebord. Bygningen er godt 

vedlikeholdt.  
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4.5 Beskrivelse av Bygning 5 – Lager 

Lagerbygningen ble oppført på 1970-tallet. Den er sammensatt av 

forskjellige materialer. Gavlveggen i nord er bygd i liggende enkelfalset 

trepanel. I veggen er det en dør og skyveport. Døren er inkorporert i porten 

og markert med hvit omramming. Resten av gavlfasaden er i rød farge. 

Mønet er markert med hvitmalte trebord. Taket er tekket i bølgeblikk.  

Langsiden er uten vinduer og er bygd opp av blikkplater i blått og gulfarget 

pleksiglass. Bygningen gir et ganske anonymt uttrykk til tross for størrelsen 

og plasseringen i landskapet.  

4.6 Beskrivelse av Bygning 6 – Vinsjehus 2 

Vinsjehuset ble oppført i 1973. Plassering av bygningen har sammenheng 

med slippene som er oppført på 1970-tallet i området nedenfor bygning 3 - 

verkstedbygningen. Vinsjehuset er plassert bak verkstedbygningen og 

trekker opp båter i slippen som er ved siden av slippen som er knyttet til i 

verkstedbygningen.  

Vinsjehuset er i meget dårlig tilstand. Det har ingen vinduer, kun åpninger i 

fasaden. Fasade i stående låvepanel. Treverket er slitt og dårlig 

vedlikeholdt. Saltaket var dekt med snø på befaringsdagen. Det er meget 

sannsynlig at taket er i like dårlig tilstand som resten av bygningen. Taket er 

mest sannsynlig tekket i bølgeblikk. Metalpipa som stikker opp fra taket er 

rusten og vitner om den tekniske tilstanden til bygningen. Store snømengder 

har vært til hinder for å få innsyn i alle bygningens fasader. 

Vinsjehuset ble oppført i 1973, ifølge muntlig kilde.  
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4.7 Beskrivelse av Bygning 7 – Pumpehus 

 

Bygnignen oppført på begynnelsen av 2000-tallet. Piumpehuset har 

mange likhetstrekk med Vinsjehus 1 – fasaden er i liggende falset trepanel, 

saltak tekket med blikk, mønen er markert med hvitmalte trebord. 

Bygningen er godt vedlikeholdt.  
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5 Konklusjon 

Vurdering av verneverdier er gjort ved hjelp av vurderingsnivåer. Hver av verneverdier er vurdert i henhold til vurderingsnivåer:  

• Svært høy verdi (++++) 

• Høy verdi (+++) 

• Middels verdi (++) 

• Lav eller ingen verdi (+) 
 
Bygningene er nummerert i henhold til figur 1 og analysene i denne utredningen. 
 

 Alder Autentisitet Miljøverdi Representativitet Sjeldenhet Arkitektonisk verdi Kulturhistorisk verdi Tilstand 

1 + ++++ ++ ++++ + + + ++++ 

2 + +++ ++++ ++++ +++ +++ +++ +++ 

3 + +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++++ + 

4 + ++++ ++ ++++ + + + ++++ 

5 + ++++ ++ ++++ ++ + + ++++ 

6 + ++++ +++ ++++ +++ +++ ++ + 

7 + ++++ ++ ++++ + + + ++++ 

Vurdering av verneverdier 

Matrisen viser en tidsfestning av bygningene i en tidsperiode på ca. 60-70 år – fra 1940-tallet til vår egen tid. Ingen av bygningene er sjeldne i nasjonal sammenheng. 
Alle bygningene er representative for sin type og bruk. Tre av bygningene skiller seg ut grunnet sin miljøverdi og sjeldenhet. De mest miljøverdige bygningene er også 
de som er de mest sjeldne og har stor kulturhistorisk verdi – bygning 3 og en del av bygning 2. Bygningene er relativt sjeldne i lokalt miljø og representerer en bredde 
i arkitektoniske utforminger. Deres arkitektoniske verdi er av betydning for lokal arkitektur fra den aktuelle perioden. Dessverre de samme bygningen er de mest forfalne 
på verftet.  
 
Alle bygningene tilsammen bidrar til å danne et miljø. De fleste av bygningene er gode representanter for bygningsstil fra sin samtid.  
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Flere av bygningene har blitt påbygd og endret gjennom tiden. Fleksibilitet har vært helt nødvendig for å tilpasse produksjon til krav som stilles til et verft. En slik 

fleksibilitet har formet bygningsmiljøet.  

Tre av bygningene kan være aktuelle for bevaring, men deres tekniske tilstand er meget dårlig. Bygning 3 og 6, samt den eldste del av bygning 2 er gode representanter 

for arkitektur fra sin samtid. Derfor foreslås de til bevaring i reguleringsplan.  For de tre bygningene anbefales at hensynssone knyttet til bygningene følger deres ytre 

bygningslinje. Alle tiltak må godkjennes av antikvariske myndigheter. 
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