
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 18.10.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 52/18 Referatsaker   
RS 131/18 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 

16.09.2018 
 2016/360 

RS 132/18 Særskilt tilskudd for enslig mindreårige 
flyktninger 17-20 år 3. terminutbetaling 2018 - 
sladdet versjon 

 2016/360 

RS 133/18 Særskilt tilskudd for enslig mindreårige 
flyktninger 0-16 år 3. terminutbetaling 2018 - 
sladdet versjon 

 2016/360 

RS 134/18 3.Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 
for 2018 -sladdet versjon 

 2016/360 

RS 135/18 Innkalling og saksliste til møte Nord-Troms 
Regionråd 25.09.18 

 2016/220 

RS 136/18 Ettersending av dokument til møte Nord-Troms 
Regionråd 25.09.18 

 2016/220 

RS 137/18 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 
25.09.18 

 2016/220 

RS 138/18 Spillemiddelsøknad 125174 Saga skihus 
garderober - sluttutbetaling spillemidler 2018 

 2015/115 

RS 139/18 Veglys langs riks og fylkesveger i kommunen.  2015/1344 
RS 140/18 Trafikksikkerhetsmidler 2018 - Krattrydding - 

Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg - TFTU 
Nordreisa kommune 

 2015/196 

RS 141/18 Søknad om kriseskjønn brann Galsomælen  2018/773 
RS 142/18 
RS 143/18 
 
RS 144/18 
RS 145/18 
 
RS 146/18 

BUDSJETT - DRIFTSTILSKUDD 2019 
Søknadsnr. 128914 Aktivitetspark Storslett skole 
– Sluttutbetaling spillemidler 2018 
Vedtak om utbetaling 
Revisjonsberetning momskompensasjon 4 termin 
2018 
Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske 
opplegger for kommunene 

 2016/220 
2015/2610 

 
2015/1763 
2015/75 

 
2018/638 

PS 53/18 Interkommunalt vertskommunesamarbeid – 
Arbeidsgiverkontroller for kommunene 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og 
Storfjord kommuner 

 2018/1104 

PS 54/18 
PS 55/18 
 

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 
Detaljregulering for Sørkjosen – behov for 
grunnboring 

 2018/964 
2015/2351 
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PS 56/18 
PS 57/18 

Tertialrapport for 2. tertial 
Regulering av budsjett 2018 
 

2018/449 
2017/549 
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PS 52/18 Referatsaker



 

 

 
IMDi  Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 1942 
Postboks 174  
9151 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 17.09.2018  Fakturanr.: NORSK170918 Fakturadato: 17.09.2018 

 
STATSBUDSJETTET 2018 – KAP. 497, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 43 350 i tilskudd til opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. Beløpet er 
utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket 
Norsktilskudd – Persontilskudd. 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomiavdeling. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for 
utbetalingen, se IMDinett. 
 

Tilskudd for 2. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 0 
Persontilskudd år 2  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 2   Kr 0 
Persontilskudd år 3 2018 1 Kr 43 350 
+ Tillegg for tilflytting 2018 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2018 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 3   Kr 43 350 
Beløp til utbetaling   Kr 43 350 

 
Tilskuddets formål og vilkår 
Målet med tilskuddsordningen er at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere med rett 
og plikt eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å 
kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet.  
 
Kommunene skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som 
er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter. 
 
Rapportering 
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Side 2 av 2 

Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunene i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. Introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt 
introduksjonsregister er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere. 
 
Kontroll 
IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, 
jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12, tredje ledd.  
 
Dersom tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utbetalt på 
feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet 
som er utbetalt.  
 
Klageadgang 
IMDis tildeling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og 
eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til 
forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på 
IMDis vedtak om tildeling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl §§ 3, første ledd og 28. 
Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til Kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Henrik Cafer Cenar  Sunniva Marøy 
økonomi- og tilskuddssjef  rådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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Fra: biztalk@imdi.no
Sendt: 17.09.2018 14:27:11
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 16.09.2018
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_17.09.2018_automatisk_142022088.docx

Til Norsktilskudd

Vedlagt er utbetalingsbrev for Norsktilskudd. For mer informasjon, logg på <fremtidig offisielt navn på IMpact_Tilskudd> her (link til
påloggingside).

Vi ber om at e-post og vedlegg videresendes til den ansvarlige for tilskuddet og til kommunens regnskapsavdeling.

Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares.

Med vennlig hilsen,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

lo DGC "
Unntatt offentlighet
jf offentlighetsloven § 13
og forvaltningsloven § 13

Nordreisa kommune

 

v/fiyktningkonsulenten

 

9156 STORSLETT r. — .,j- Kommune: 1942

 

18-02304-3-vst 26.09.2018

SIERSKILT  TILSKUDD FOR  ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
17  -  20 ÅR - 3. TERMINUTBETALING  2018

Tilskuddet er i 2017 kr 765 500,— pr person fra og med året barnet fyller 17 år. Særskilt
tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

04.02.1999

,--- M, 11.09.1999

13.10.1999  ;

22.10.1999

30.11.1999

10.05.2000

25.07.2000

,,. " .-l 09.08.2000

24.10.2000

28.10.2000

11.11.2000

11 enslige mindreårige å kr 765 500,— gir totalt kr 8  464 500,00

Denne utbetalingen gjelder 3. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr 4740 05 03954 med kr 2 116 125,00

Årets siste og 4. terminutbetaling vil skje primo desember.

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

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)

økonomi— og tilskuddssjef seniorrådgiver
Økonomi- og driftsavdelingen
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Nordreisa kommune f  /  _.; ((u/SK; Unntatt offentlighet
. k,‘ jf offentlighetsloven § 13

v/flyktningkonsulenten xxx og forvaltningsloven §  13
x. vi;

 

9156 STORSLETT Kommune: 1942

18-02304-3—vst 26.09.2018

 

SFERSKILT  TILSKUDD FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
0  -  16 ÅR  -  3. TERMINUTBETALING  2018

Tilskuddet er i 2018 kr 1 229 100,- pr person for yngre barn til og med året barnet
fyller 16 år. Særskilt tilskudd utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20
ar.

For Deres kommune vil utbetalingen gjelde følgende enslige mindreårige:

1 enslige mindreårige a' kr 1 229 100,— gir totalt kr 1 229 100,00

Denne utbetalingen gjelder 3. termin, og en fjerdedel av det totale beløpet utbetales

til Deres kontonr 4740 05 03954 med .kr 307 275,00

Årets siste og 4. terminutbetaling vil skje primo desember.

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

Med hilsen
for Integrerings— og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
økonomi- og tilskuddssjef seniorrådgiver
Økonomi- og driftsavdelingen
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18-02304-3-Vst 19.09.2018

3.  TERMINUTBETALING  AV  INTEGRERINGSTILSKUDD  ÅR 2-5 FOR  2018

Vi viser til de to tidligere terminutbetalingene i 2018 og utbetaler 3. termin for følgende
antall personer:

13 personer bosatt i 2014 å kr 17 900,00 kr 232 700,00

25 personer bosatt i 2015 a kr 21 375,00 kr 534 375,00

31 personer bosatt i 2016 a kr 42 750,00 kr 1 325 250,00

20 personer bosatt i 2017 a kr 59 750,00 kr 1 195 000,00

89 personer bosatt gir TOTALT kr 3 287 325,00

Til Deres konto 4740 05 03954 overføres:

kr 3 287 325,00

Vi viser til vedlagte liste med oversikt over personer vi utbetaler integreringstilskudd
år 2-5 for. For personer som har flyttet til ny kommune i løpet av 2018 blir
integreringstilskuddet for 2018 utbetalt til fraflyttingskommunen, dvs den kommunen der
personen var bosatt 1.1.2018. Kommunene er selv ansvarlig for å foreta det økonomiske
oppgjøret seg imellom. Se vårt rundskriv 01/2018 "Tilskuddsordning for intereringstilskudd,
eldretilskudd og barnehagetilskudd 2018". Det kan forekomme at flytting i 2017 først blir
registrert i 2018. Fraflyttingskommunen kan i slike tilfeller ha fått utbetalt flere terminer av
tilskuddet for 2018 fordi flyttingen ikke var registrert per 1.1.2018.  I  de tilfellene det er klart
at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre de terminene av
integreringstilskuddet for 2018 som den har mottatt til tilflyttingskommunen.
4. og siste terminutbetaling i 2018 blir ultimo november.

Med hilsen

for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Henrik Cafer Cenar (sign.) Veslemøy Standnes (sign.)
økonomi— og tilskuddssjef seniorradgiver
Økonomi- og drifstavdelingen

Vedlegg
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DSF-LISTE  ÅR 2018 1942 Nordreisa
Land Navn Fodselsnr DUF-nr 1, Bosettingskommu

Bosettingsår:  2014

Somalia

] " " Nordreisa

] Nordreisa

E Nordreisa

Syria

Nordreisa

'Se

i Nordreisa

( Nordreisa

( Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

ggM—wumi—ir—i

Nordreisa

7“

Gomm

Nordreisa

Sum for bosettingsår  2014  er 13 personer

Bosettingsår:  2015

Eritrea

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

A—i—i—i'qmmmm—nmxx

nooop'o'oonf—

Nordreisa

Syria

I Nordreisa

2 Nordreisa

1 Nordreisa

[ Nordreisa

»—

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

o o o Qioäo,oir*'

Nordreisa

—.4 I—d h—diu—i

Nordreisa

Nordreisa

! Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa år  2018 Side  1
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Sum for bosettingsår  2015  er 25 personer

Bosettingsår:  2016

Afghanistan

[

F/HewH—r—rxxx

Somalia

E

Syria

[

[

I

1

1

Sum for bosettingsår  2016  er 31 personer

Bosettir

Afghani

rn—mrv—f'r—A

Egypt

[T1 FT‘."I>

Nordreis.

rvul

)

å

)

-(

'(

(

(

(

l

I

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Side'l
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Eritrea

.  k“ 3 '3 Nordreisa

Sudan

l‘ ‘ Nordreisa

Syria

3: Nordreisa

). Nordreisa

7i Nordreisa

7 Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

Nordreisa

7 Nordreisa

7 Nordreisa

7—' Nordreisa

7; Nordreisa

Sum for bosettingsår  2017  er 20 personer

Nordreisa år  2018 Side  3
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 14.09.2018 13:34:07
Til: 'Dan Håvard Johnsen'; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Lise Jakobsen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Trond-Roger Larsen; Bjørn
Ellefsæter; Stig Kjærvik
Kopi: Irene Toresen; 'Line van Gemert'; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; 'Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no)'; Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr;
Hilde Johnsen; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; 'Stig Kjærvik'; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Hanne Braathen;
Ida Wigdel; Frank Pedersen

Emne: Innkalling og saksliste til møte Nord-Troms Regionråd 25.09.18
Vedlegg: Innkalling med saksliste 25.09.18.docx
Hei!
Det vises til vedlagte innkalling og saksliste til møte i regionrådet og rådmannsutvalget tirsdag 25.
september kl 1100 på Halti, Storslett.
 
Vel møtt!
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og rådmenn som innkalling  
Sendes varaordførere, leder og nestleder i representantskapet til orientering 
 
 
                                                                           Dato: 14.09.18 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
Tid: Tirsdag 25. september 2018 kl 1100-1730    
 (fellesmøte med rådmannsutvalget og parallelle møter samme dag. Det 

sendes ut egen saksliste til RU-møtet) 
Sted: Halti-bygget, Storslett 
 
Program: 
Kl 1100 Parallelle møter 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Parallelle møter fortsetter 
Kl 1400 Fellesmøte regionråd og rådmannsutvalg 
Kl 1730  Møteslutt 
Kl 1730  Presentasjon mottakere mastergradsstipend  
 
Endelig saksliste og dokumenter ettersendes. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 9-2018 
STED: Halti, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 25. september 2018 

 
SAKSLISTE MØTE REGIONRÅDET (1100-1400) 
 
Kl 1100-1130  Presentasjon av prosjekt gjenreisningen av Nord-Troms og 

Finnmark/utvikling av TV-drama ved Mona Steffensen 
 
Kl 1130-1200 Møte med Avfallservice ved daglig leder Sigleif Pedersen; 

avklaringer vedrørende bruk av kommunale anlegg  
   
VEDTAKSSAKER:  
Sak 46/18 Godkjenning av referat fra møte 28.08.18 
Sak 47/18 Godkjenning av vedtekter Rådmannsutvalget i Nord-Troms 
Sak 48/18 Møte med Tromsbenken 5. oktober i Lyngen – fastsetting av 

program  
 
 
Orienterings- og oppfølgingssaker: 

 Møte med Stortingets Transportkomite 5. september i Tromsø – orientering 
ved saksordfører Ørjan Albrigtsen 

 Orientering fra Dyrøyseminaret ved rådsordfører Svein O. Leiros 
 Infrastrukturprosjektet – innspillmøter kommunene 26.09. og 2.10. – plan 

for videre arbeid 
 Sametingets næringsstrategier i sjøsamiske områder – plan for oppfølging 
 Prosjekt Lyngshest – status og plan for videre oppfølging 
 Distriktssenteret – invitasjon til studietur mai 2019 
 Orientering fra daglig leder: 

o Saker i arbeid pr tiden 
o Omsøkte prosjekt 
o Planer høst 18/2019: aktiviteter, organisatoriske endringer, 

møter/konferanser 
 Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale som ble vedtatt av alle kommune-

styrere i juni – drøfting 
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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 

SAKSLISTE FELLESMØTE REGIONRÅD OG RÅDMANNSUTVALG (1400-1730) 
 
Kl 1500-1545  «Folkebibliotek som kunnskapsaktør, avtalt besøk av Troms 

fylkesbibliotek ved Aud Tåga (30. min pres+15.min drøfting) 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 49/18 Drivkraft Nord-Troms godkjenning av prosjektplanen 
Sak 50/18 Budsjett 2019 
Sak 51/18 Strategi- og handlingsplan 2018-2019 rådmannsutvalget  
Sak 52/18 Sluttseminar Kompetanseløft Nord-Troms 

 
 
Orienterings- og diskusjonssaker: 

 Orientering om infrastrukturprosjekter ved saksordfører Ørjan Albrigtsen 
 Orientering om status plansamarbeid Nord-Troms ved saksrådmann Einar 

Pedersen 
 Orientering om RUST-konferansen 2018 – fokus stedsutvikling ved regional 

ungdomskonsulent Lise Jakobsen 
 

 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører 

Cissel Samuelsen 
Leder RU 
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FORORD 
«Drivkraft Nord-Troms» er en videreføring av satsinger i «Nærings- og 
utviklingsplan for Nord-Troms 2014-2018» (forankret i Regional planstrategi for 
Troms). I tillegg til å bygge videre på tidligere satsinger, har regionrådet valgt 
områder hvor Nord-Troms kan bidra til å løse samfunnsutvikleroppgaver i en 
eventuell ny region. Disse satsingen vil vi gjennomføre selv om Regionreformen 
skulle bli reversert. De prioriterte satsingene er områder hvor Nord-Troms har en 
særlig kompetanse som kan bygges videre på for å løse oppgaver utover egne 
grenser, samtidig som vi styrker og utvikler regionens kompetansemiljø. 

 

Vi vil satse på: 
 Drivkraft Campus Nord-Troms 
 Drivkraft Ungdom 
 Drivkraft Kvenkultur 
 Drivkraft Grensesamarbeid må avklares med Storfjord 

 
Strategiplanen er utarbeidet i et tett samarbeid med de sentrale aktørene i Nord-
Troms. De som har vært med og bidratt er; 
 Halti Kvenkultursenter 
 Maritimt senter  
 Halti Næringshage 
 Nordkalottens Grensetjeneste 
 Senter for nordlige folk 
 Nord-Troms videregående skole 
 Nord-Troms Studiesenter og ungdomssatsingen RUST (regionrådet) 

 
 

 

Nord-Troms 25. september 2018 

 

Svein O. Leiros       Berit Fjellberg 

Rådsordfører        daglig leder 
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Planen har tre deler: 

DEL I:  BAKTEPPE MED TRENDER OG FAKTA OM REGIONEN 

DEL II:  MÅL OG INNHOLD FOR DE ULIKE DRIVKRAFT-SATSINGENE 

DEL III: ORGANISERING OG FINANSIERING 

 

DEL I  BAKTEPPE 

KAP 1 NORD-TROMS -  MIDT I VERDEN  

 
1.1  Globalisering 
På tross av global befolkningsvekst oppleves verden som stadig mindre. Vi har økende 
grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk 
og land på områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk mm. Dette 
bidrar til å redusere betydningen av avstander.  
 
Hvordan er vi i Nord-Troms rustet til å møte økende internasjonalisering 
/globalisering? Har vi rett kompetanse, infrastruktur og utdanningstilbud som er 
innrettet for samhandling med og rekruttering fra omverden? Hvordan bruker vi og 
utvikler egen kompetanse og kultur i et globaliseringsperspektiv? Hvordan styrke våre 
konkurransefortrinn og muligheter? Hvordan synliggjør og tar vi i bruk våre 
stedskvaliteter og vårt kulturelle mangfold? Hvordan agere proaktivt, nytenkende og 
strategisk i en ny region? 

 

1.2  Urbanisering 

Urbanisering er en betegnelse for prosesser forbundet med forflytting 
av mennesker, markeder og aktiviteter fra rurale til bymessige områder. I 2007 
passerte jordens antall by-boere antallet ikke-by-boere.  

Urbanisering handler ikke bare om byvekst og sentralisering, men også om 
forskjellige slags bykulturelle fenomener og urbanitet. Telemarksforskning har gjort 
en studie om vekst i lokalsamfunn rundt bedrifts- bosteds- og besøksattraktivitet. 
Mange faktorer spiller inn, men disse fire er viktige for attraktivitet:  

o Bygninger og areal (bolig, overnatting, næringsareal) 
o Ameniteter (skoletilbud, kulturaktiviteter, kafeer, parker, stier, forretninger, 

kompetanseinstitusjoner mm) 
o Identitet og stedlig kultur (sosiale relasjoner, «kollektiv mentalitet») 
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o Omdømme (tiltrekningskraft)  
Hvordan bruke, videreutvikle og synliggjøre fortrinn og stedskvaliteter vi har i 
regionen vår for å rekruttere og beholde ungdom? Hvordan bygge kompetanse, 
entreprenørskapskultur, møteplasser («24/7») og tilbud for framtida som øker 
attraktiviteten for å etablere virksomhet, bo og besøke regionen? Urban – rural -> 
hvor går vi og hva byr vi på?  

 

1.3  Digitalisering 
Digitaliseringen har medført store endringer og gjort verden mindre. Mulighetene 
for å kunne jobbe fra «hvorsomhelst» var forlokkende, men det viser seg at vi søker 
mot miljøer og klynger som har nødvendig utviklingskraft.  

Hvordan kan vi i Nord-Troms videreutvikle kompetansemiljø som bygger på våre 
fortrinn og som bidrar til å utvikle regionen? Hvem skal vi samarbeide med og 
hvordan skal vi bruke teknologi og digitale verktøy og utnytte vår svært gode 
digitale infrastruktur stadig bedre?  Hvordan bygger vi enda bedre allianser og 
samarbeidsrelasjoner med større fag- og FoU-miljø, og etablerer digitale 
møteplasser? 

 
Kritisk tenking – deltakelse, medvirkning, politikk, forme eget samfunn. Kreativitet - 
finne inspirasjon, evne til innlevelse, trang til å utforske, evne til deltakelse, nye 
presentasjonsformer. Verden i konstant endring gjennom globalisering, 
digitalisering og klimautfordringene - påvirker næringslivet og samfunnet, 
arbeidslivet og privatlivet. 

 
1.4  Nordområdesatsingen 
Nordområdesatsingen handler bl.a om en bred og langsiktig mobilisering av egne 
krefter og ressurser for utvikling av hele vår nordlige landsdel. I denne sammenheng 
er de unge stemmene viktig å lytte til. Dette er ikke bare et prosjekt for nord. Det er 
et prosjekt for hele landet og det nordligste Europa – med betydning for hele 
kontinentet. Erkjennelsen av nordområdenes betydning for landet som helhet er 
økende. Nye politiske arbeidsformer avtegner seg. Bærekraftig utvikling i nord er 
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ikke bare en viktig distriktspolitisk målsetting, det er av strategisk betydning for oss 
alle. Størst oppmerksomhet har det vært om ressursene i havet, og mulighetene og 
utfordringene knyttet til havet er et særtrekk ved de norske nordområdene. Men 
menneskene lever sine liv på land. Regjeringens politikk er en bred nasjonal satsing 
på bosetting, arbeid, verdiskaping, utdanning, kultur og kontakt over grensene i 
nord.  
 

1.5  Nord-Troms som del av det «Store Nord» 
Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en 
utviklingsposisjon i forhold til nordområdene: 

o Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av 
samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med 
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene. 

o Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret 
satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta 
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen 
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og 
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen. 

o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass 
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-, 
samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar! 

o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for 
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene. 

 
I Fylkesmannen sitt dialogmøte 29.mai 2018 med Nord-Troms Regionråd ble 
mulighetene i den nye regionen diskutert. Under er en oversikt som er utarbeidet av 
Fylkesmannen og som samsvarer med regionrådets prioriteringer i forhold til 
mulighetsrommene i regionreformen: 
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Roger Ingebrigtsen i Agenda Nord-Norge viste i sitt foredrag til 
Representantskapsmøtet i Nord-Troms Regionråd 24.april 2018 til flere muligheter i 
det «nye Nord-Troms»:  

 
Hans opplisting av muligheter er også i stor grad i samsvar med regionrådets egne 
prioriteringer.  

«Nye Nord-Troms» har en strategisk beliggenhet i det nye fylket og skal, selv om 
folketallet ikke er høyt, ha en betydelig stemme og posisjon i det «Store Nord». 
Oppskriften på å videreutvikle og få på plass varige strukturer har høg prioritert 
framover.  

 

KAP 2  NORD-TROMS FAKTA  
2.1  Demografi, næring, arbeidsliv 
Under er en framstilling som Fylkesmannen presenterte i dialogmøtet med Nord-
Troms Regionråd 29.mai 2018. Det viser utgangspunktet for enkelte indikatorer i 
det nye fylket Troms og Finnmark: 

  
Når det gjelder folketall så vil ca 5% av landets befolkning være bosatt i det nye 
fylket (Troms og Finnmark) og befolkning i Nord-Troms vil utgjøre rundt 6,5% av 
folketallet i Troms og Finnmark.  
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SSB`s befolkningsframskriving tegner et negativ bilde for Nord-Troms, med unntak 
av Nordreisa: 

  
Samtidig har vi et næringsliv i vekst, 
bl.a. innen reiseliv og sjømat, hvor 
Skjervøy pr i dag er nordnorges 
største havbrukskommune. Vi har god 
faglig bredde i tilbudet innen 
videregående utdanning og kommuner 
og næringsliv har forbilledlig mange 
lærlingplasser. Det er gjort grep i 
videregående utdanning de siste året 
som har medført økt 
gjennomføringsgrad og bedre eksamensresultat. Vekslingsmodellen, som alle 
kommuner støtter 100 % opp om, har vært en ubetinget suksess.  

Innen høyere utdanning øker nivået i Nord-Troms, samtidig som gapet øker i 
forhold til landet for øvrig, se figur 
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Sveinung Eikeland, viserektor ved UiT Norges arktiske universitet, har gjort en studie 
som viser utfordring mellom vekst og demografi (se figur). Dette er en høyst aktuell 
problemstilling i Nord-Troms og Nord-Norge. 

 
Vi må derfor, med de demografi- og kompetanseutfordringene vi har, produsere 
mye kompetanse sjøl, i forhold til behov i eget arbeids- og samfunnsliv. Vi må 
jobbe fram gode strategier for rekruttering og modellere samarbeidsstrukturer for 
framtidas Nord-Troms. Det er helt nødvendig å satse på attraktivitet og rekruttering 
og bruke mulighetene som ligger i regionreformen og nordområdesatsingen for å 
opprettholde og styrke utviklingskraften i regionen! 
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KAP  3 FORANKRING 

Det overordnede styringsdokumentet for Nord-Troms Regionråd ble vedtatt i 2016 
og gjelder ut valgperioden 2019. Styringsdokumentet trekker opp en felles visjon: 
«Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!» Fokus er satt på bolyst, 
kompetanse og regional utvikling, med ungdom som prioritert målgruppe.  
 
Nøkkelfaktorene kompetansesatsing og samarbeid/nettverksbygging skal ligge til 
grunn for arbeidet. Følgende stedskvaliteter (utarbeidet gjennom 
Omdømmeprosjektet 2011-2014) er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for 
alt utviklingsarbeid - vår grunnmur: 

 
 
Med dette utgangspunktet har regionrådet i samarbeid med Troms fylkeskommune 
hatt en felles satsing gjennom «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms 2016-
2018», som ble forankret i Regional planstrategi for Troms. Denne satsingen har 
hatt tre fokusområder hvor det har vært egne satsinger gjennom ulike prosjekter; 

 Kompetanseløft Nord-Troms (strategisk kompetanseutvikling i kommuner og 
bedrifter, samt utvikling av studiesenteret som kompetansemotor) 

 Boligutvikling 
 Næringsutvikling – helhetlig entreprenørskapssatsing HoppIDÈ (3 delprosjekt; 

grunnskole, videregående skole og unge gründere) og arenabygging (Nord-
Troms konferansen) 

 
«Drivkraft Nord-Troms» er en videreføring av satsinger i «Nærings- og 
utviklingsplan for Nord-Troms 2014-2018». I tillegg til å bygge videre på tidligere 
satsinger har regionrådet valgt områder hvor Nord-Troms kan bidra til å løse 
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samfunnsutvikleroppgaver i Regionreformen. Dette er områder hvor vi i Nord-Troms 
har særlig kompetanse som kan bygges videre på for å løse oppgaver utover egne 
grenser, samtidig som vi styrker og utvikler regionens kompetansemiljø. 

 
3.1 Drivkraft Nord-Troms 
Prioriteringer i regionrådet: 

 Drivkraft Campus Nord-Troms – utvikling av pilotmodell for FoUoI i 
distriktsnorge 

 Drivkraft unge med fokus på medvirkning, utvikling av modell for 
ungdomsmedvirkning i samfunnsutviklingen på alle politiske nivå i regionen 
Troms og Finnmark. Videreføring av satsing på entreprenørskap i grunn- og 
videregående skole 

 Drivkraft kvenkultur med Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur – 
nasjonalt nivå 

 Drivkraft grensesamarbeid med utvidelse av grensetjenesten i et 
nordområdeperspektiv 

I tillegg til Drivkraft-satsinger har regionrådet prioritert infrastruktur (egne 
prosjekter pågår), bærekraftig reiseliv og sjømatnæringen i strategi- og 
handlingsplan for 2018-2019. 

 
3.2 Involvering og innspill 
Vedtak og møter gjennomført i perioden jan-september 2018: 

 Regionrådet møtte fylkesrådsleder Willy Ørnebakk 5. januar 2018 – 
regionrådet utfordres til å komme med felles innspill fra Nord-Troms til 
Oppgavemeldingen (fra Ekspertutvalget, Regionreformen) 

 Behandling i Nord-Troms Regionråd 30. januar og 19. februar 2018. 
Regionrådet prioriterer følgende satsinger: 

o Campus Nord-Troms 
o Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
o Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap 
o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

 Workshop studiesenteret og UiT 23. februar 2018 i Tromsø 
 Utarbeidet et eget innspillnotat til Oppgavemeldingen - med beskrivelse av 

de 4 prioriterte områdene 
 Innspillnotatet ble presentert i møte med Tromsbenken i Oslo 21. mars 2018 
 Det ble utarbeidet en egen presentasjon av Campus Nord-Troms 
 Rådsordfører og daglig leder møtte fylkesråd for næring og kultur, og 

administrative ledere i Tromsø 16.4.18 
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 Rådsordfører, daglig leder, leder studiesenteret og prosjektleder 
forskningsnoden møtte viserektor for Nord-Troms og Finnmark ved UiT og 
prosjekteier av forskningsnoden i Alta 17.4.18 

 Campus Nord-Troms ble presentert i fellesmøte mellom næringsutviklere 
(NUNT) og ordførere (regionrådet) 7. mai 2018 på Skjervøy 

 Satsingen ble forankret gjennom vedtak i regionrådet 8. mai 2018: 
«Strategier og handlingsplan 2018-2019» 

 Mini-workshop 28. mai 2018: «hvordan skal maritimt senter og 
sjømatnæringen inngå i arbeidet med Campus Nord-Troms?» 

 Presentasjon og drøfting for enhetene i Halti-miljøet 6. juni 2018 (Nord-
Troms Museum, Halti Kvenkultursenter, forvaltningsknutepunkt natur 
(nasjonalpark, verneområdeforvaltere, Fjelltjenesten), Halti næringshage og 
kulturetaten i Nordreisa kommune) 

 Presentasjon av «Drivkraft Nord-Troms» i dialogmøte med fylkesrådsleder 
Willy Ørnebakk og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen, Halti, 
4. juli 2018  

 Møte med påtroppende daglig leder Senter for nordlige folk 17.08.18 – 
hvordan kan vi samarbeide og samhandle 

 Presentasjon av satsingene i regionrådets møte med Sametingets kultur- og 
næringskomite 21.-22. august 2018 i Nordreisa/Kåfjord 

 Presentasjon Troms fylkeskommune, ByR Troms, Distriktssenteret – 
arbeidsmøte «Drivkraft Troms» 24.08.18 

 Daglig leder, leder studiesenteret og prosjektleder forskningsnoden 
oppfølgingsmøte med viserektor for Nord-Troms og Finnmark Sveinung 
Eikeland, UiT og prosjekteier av forskningsnoden Arvid Viken, UiT, vedr 
Campus Nord-Troms, Nordreisa 29.08.18 

 Møte med KS Nord-Norge ved regiondirektør Tom Mikalsen og ansvarlig for 
folkevalgtprogrammet i KS regionalt og nasjonalt 12.09.18 – tema samarbeid 
om utvikling av en pilotmodell for opplæring av ungdomsråd 

Om grensesatsing skal ut- kommenter! 
 
 

DEL II: MÅL OG INNHOLD 

KAP  4 MÅL 

Overordna mål:  Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  
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Resultatmål: Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller 
mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. 

 
Resultatet skal måles i antall inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i 
prosjektperioden. 
 
Effektmål: Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetanse-

arbeidsplasser som gjør regionen mer attraktiv og skaper vekst 
 

Effektmålet har en lengre tidshorisont enn resultatmålet. Ved prosjektslutt 
oppsummerer vi status i de ulike satsingene og sier noen om forventinger framover. 
 
Delmål for de ulike drivkraftsatsingene er beskrevet under hver enkelt satsing. Det  
samme er målgrupper og måleindikatorer. 
 

KAP 5 DRIVKRAFT CAMPUS NORD-TROMS  
 
5.1 Bakgrunn 
Befolkningens kompetanse er en av samfunnets viktigste ressurser og en avgjørende 
innsatsfaktor i arbeidet med å sikre et konkurransedyktig næringsliv og et 
velfungerende velferdssamfunn. Omstilling i arbeids – og næringslivet med 
påfølgende endringer i kompetansebehovet skjer kontinuerlig, men særlig 
teknologisk utvikling, nye markedskrav og en stadig økende urbanisering av 
samfunnet gjør at endringer og omstillingsprosesser nå skjer raskere enn noen 
gang.  
 
Nordområdene har store naturgitte fortrinn og er i positiv utvikling. I Nord-Norge 
opplever man nå raskere økonomisk vekst enn i resten av landet, selv om det er 
variasjoner innen landsdelen. «Vi ønsker en bedre kobling mellom kunnskap og 
næring med det formål at investering i forskning også skal gi nye og flere 
arbeidsplasser. Vårt mål er å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest innovative og 
bærekraftige regioner», sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  
 
De siste årene har vi opplevd store strukturendringer i UH-sektoren, med 
sammenslåing av høgskoler og Universitet og utvikling av flercampus-modeller i 
Norge. Teknologiutviklingen har gjort utdanning tilgjengelig for mennesker som 
ikke har anledning til å studere på campus. Dette gjør utdanning og 
videreutdanning tilgjengelig blant annet for voksne studenter i deres lokalmiljø. 
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Denne utviklingen må vi Nord-Troms sikre fortsatt god tilrettelegging og helst være 
i forkant av. Vi må ha tidsriktige fasiliteter og tett samarbeid med fagmiljø både i og 
utenfor egen region slik at vi sikrer gode muligheter for livslang læring. 
 
 
5.2 Kompetansekartet 
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 
UiT er viktigste strategiske samarbeidspart for regionrådet i arbeidet med Campus 
Nord-Troms. Det har vært et solid faglig samarbeid mellom partene gjennom mange 
år, forankret i en hovedsamarbeidsavtale og flere underavtaler. Ideen om Campus 
Nord-Troms har utspring fra møter mellom Nord-Troms Studiesenter, 
Forskningsnode Nord-Troms og UiT representert ved ledelse, forskere og andre 
fagpersoner der kompetansebehov, forskning, endringer og muligheter har vært 
diskutert.    
 
Nord-Troms Studiesenter 
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en avdeling i Nord-Troms Regionråd. 
Studiesenterets overordnede målsetting er: 

”Å styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi 
utdanningstilbud som kan bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde 
kompetent arbeidskraft” 

Hovedoppgaven er å legge til rette for høyere utdanning i Nord-Troms gjennom å gi 
fleksible tilbud. Modellen er distribuert og alle eierkommuner har etablert 
studiebibliotek. Studiesenteret har 3 hovedfunksjoner: 

 Møteplass – studiebibliotekene 
 Megler av studier og kurstilbud 
 Motor for utvikling av kompetanse i regionen 

 
Forskningsnode Nord-Troms  
Forskningsnode Nord-Troms er et 3-årig prosjekt (2015-2018) hvor regionrådet, 
Forvaltningsknutepunktet på Halti og Halti Næringshage sammen med UiT setter 
forskning på den regionale dagsordenen.  
 
Hovedmålsettingen er å etablere en vedvarende arena for kontakt mellom forskning 
og næringsaktører i Nord-Troms, samt frembringe konkrete forskningsresultater 
som både skal være initiert og forankret regionalt. Kunnskapen skal styrke 
konkurranseevne og bidra til verdiskaping lokalt.  
 
Forskningsnoden skal styrke regionalt utviklingsmiljø gjennom etablering og 
utvikling av en faglig arena som trekker forskningen ut i distriktet og distriktet inn i 
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forskningen. Med utgangspunkt i det som rører seg i regionen er det avholdt 
forskningsseminarer og gjort forskningsformidling som er relevant for forvaltning, 
nærings- og kulturliv.  
 
Kompetanseklynger i Nord-Troms  
Haltimiljøet: 
Halti på Storslett er et senter for utvikling, kompetanse, utdanning, kultur og 
opplevelse i Nord-Troms og en viktig ressurs for det regionale kulturliv, samt natur- 
og kulturbasert næringsliv. Med visjonen Historiens kraft i framtidens ideer har 
Halti-miljøet overordnet mål om å løfte fram Nord-Troms med røtter i vår natur, 
kultur og identitet og være et tverrfaglig kompetansemiljø for vekst og utvikling av 
regionen.  
 
Virksomheter; Nord-Troms Regionråd (med studiesenter og ungdomssatsingen 
RUST), Nord-Troms Museum, Halti Kvenkultursenter, Halti Næringshage med 
samlokaliserte private bedrifter, Halti Nasjonalparksenter, Fjelltjenesten, 
Verneområdeforvaltere for Kvænangen og Nordreisa, Bibliotek, kino, kulturscene. 

Maritimt senter: 
Maritimt senter på Skjervøy er en samling av ulike kompetanseaktører som Blått 
kompetansesenter, Nord-Troms videregående skole (blå fag), Newtonrom Nord-
Troms og Aurora Salmon Centre. Hvert andre år arrangeres Sjømatseminar på 
Skjervøy som både er en faglig og næringspolitisk møtearena, samt har et eget 
delseminar hvor hovedmålet er rekruttering. 
 
Senter for nordlige folk: 
Senter for nordlige folk er et samisk- og internasjonalt kultursenter med målsetting 
å formidle samiske og nordlige urfolks kunst, kultur og kunnskap. Virksomheter 
som er samlokalisert: Riddu Riddu internasjonale festival, Sametinget, Nrk Sapmi, 
Bibliotek og Giellasiida, Kåfjord kommunes samiske språksenter. 
 
Andre fagmiljø: 
I tillegg har vi to andre språksentre (i Storfjord og Kvænangen) som jobber med 
kvensk og samisk. Andre kompetansemiljø er Nordkalottsenteret i Skibotn, 
industrimiljøet i Lyngen og i den nystarta Næringsfabrikken i Burfjord. 
 
Det er et eget forprosjekt i Kåfjord som jobber for etablering av 
skredsenter/feltstasjon for skred. UiT har også en feltstasjon i Skibotndalen som 
kan være mulig å koble på dette arbeidet. 
 
 

33



DRIVKRAFT NORD-TROMS 

16 

5.3 Mål 
Overordna mål: 
Etablere en fleksibel campus-modell for Nord-Troms og gjennom denne styrke 
samfunns- og næringsutviklingen i regionen. En pilot- og distriktsmodell for FoUoI i 
distriktsnorge med overføringsverdi til andre regioner 
 
Resultatmål:  
Utvikle en samarbeidsmodell for kompetanseutvikling og forskning i Nord-Troms. 
Ved prosjektslutt skal det foreligge forpliktende samarbeidsavtale(r) om CNT 
mellom Nord-Troms Regionråd, UiT, Fylkeskommunen og Sametinget. 
 
Effektmål:  
Øke kompetansenivået og konkurranseevnen i regionen ved å forsterke og utvikle 
kompetansemiljø med flere stillinger og flere oppgaver. Sikre forutsigbare rammer 
for studiesenteret og forskningsnoden. Dette vil gjøre Nord-Troms mer attraktiv for 
befolkning, tilflyttere (rekruttering), bedrifter, kompetanseinstitusjoner og ha 
tiltrekningskraft på lokalisering av nye funksjoner. 
 

Målgrupper: 
Næringsliv, kommuner /offentlig sektor, befolkning, studenter, kompetanse- og 
forskningsmiljø 
 
Hvorfor: 
Vi skal i samarbeid med UiT og andre aktører ta en proaktiv rolle i 
samfunnsutviklingen og etablere en moderne og fleksibel campusutforming for å: 

 Bli mer attraktiv/synlig 
 Bruke kompetanse som utviklingsstrategi  
 Få målrettet rekruttering 
 Styrke gjensidig kontakt mot FoU/utdanningsmiljø  
 Videreutvikle nærings- og kompetanseklynger  
 Styrke satsingen i Nord-Troms på entreprenørskap og unge   

 
 
5.4 Mulige kompetanseområder  
Nord-Troms Regionråd har pr i dag en hovedavtale om samarbeid med Universitetet 
i Tromsø. Denne omfatter følgende kompetanseområder: 

 Utvikling og gjennomføring av grunn-, etter- og videreutdanning 
 Utredningsoppgaver og masteroppgaver 
 Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid 
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Både studiesenter- og forskningsnodesatsingen er forankret i denne avtalen. Vi 
ønsker nå å gå videre og koble sammen fagmiljøene i kompetansekartet for å løfte 
regionen og jobbe medstrøms mot samme mål. Det har gjennom forarbeidet til 
Drivkraft Nord-Troms blitt understreket at det er ønskelig med videreutvikling 
gjennom mer forskning og økt næringslivsfokus (bla Senter for nordlige folk og 
Maritimt senter). Vi må også koble sammen formidlingsarenaer/møteplasser, 
rekrutteringsordninger mm i denne satsingen. 
 
Noen eksempler på aktuelle oppgaver for Campus Nord-Troms i tillegg til 
overnevnte kompetanseområder: 

 Forskningsnode - bringe forskningen til Nord-Troms og bringe Nord-Troms 
inn i forskningsmiljøene (bestiller-rolle, forskningsseminarer, arbeidsplass 
for forskere, næringslivsmentor mm) 

 Koblingsboks og arena for aktører i Nord-Troms og FoUoI – miljø 
 Etablere deler praksis – og utdanningsløp i samarbeid med UiT i regionen, 

eks innenfor sjømat. 
 Formidlingsarena for ny relevant kunnskap (Forskningsdagene, 

lørdagsuniversitet, forskningsseminarer) 
 Fokus på Innovasjon og entreprenørskap 
 Utvikle trainee-ordninger i samarbeid med næringslivet 
 Utvikle ambassadørprogram Nord-Troms 
 Jobbe videre og utvikle Arbeidslivsdagen, Yrkes- og utdanningsmessa, 

internship-ordningen og mastergradsstipend Nord-Troms  
 

 
5.5 Samarbeidspartnere 
Sentrale samarbeidspartnere: 

 De omtalte kompetansemiljøene i kompetansekartet (Nord-Troms og UiT) 
 Troms fylkeskommune og Sametinget 
 Nord-Troms videregående skole 
 Arena Nord-Troms / Næringsforeninger 
 Distriktssenteret  
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5.6 Milepæler 

 
Tidshorisont desember 2018 – desember 2019 
 
 
5.7 Måleindikatorer 

1. Utvikle en samarbeidsmodell for forskning og utdanning i samarbeid med 
kompetanseaktører i regionen. Måles i antall møter og deltakere, i tillegg til 
inngåtte samarbeidsavtaler mellom involverte parter. 

2. Gjennomføre 2 forskningsseminarer underveis i prosessen. Måles i antall 
deltakere og dokumenteres i egne notater. 

3. Presentasjon og forankring av modell for interessenter og eiere. Måles i 
antall møtepunkt og deltakere. 

4. Utprøving av modell. Måles i aktivitet som gjennomføres og antall 
deltakere. 

5. Spredning av modellen. Måles i antall presentasjoner (ulike møteplasser), 
formidling i ulike kommunikasjonskanaler (hjemmesider og sosiale medier) 
og medieoppslag. 

6. Vi vil forsøke å få til følgeforskning på dette området evt kartlegging av 
arbeidet fra Distriktssenteret eller andre forskningsmiljø. 

 
 
 

MP: Beskrivelse: 

01 Kartlegging. Gjennomføre interessentanalyse og gjennomgang kompetansekartet – møter 
med aktører/miljø 

02 Kick off: «Forskningsseminar – mulige modeller»  deltakere:  samarbeidspartnere   

03 Studietur(er) for å få input i arbeidet (nasjonalt og ev internasjonalt)  

04 Modellutvikling – flere alternativ utredes (konsekvenser) med basis i materiale fra 
forskningsseminar og studietur 

05 Innspillmøter – forankring (eiere, samarbeidsaktører)  

06 Valg av samarbeidsmodell for utprøving  

07 Dialog – forskningsseminarer med ulike interessenter – tilpasning av modell etter innspill  

08 Samarbeidsavtaler inngås for CNT 

09 Utarbeide formidlingsmateriell for «innsalg» - sikre finansiering – politisk jobbing 

10 Utprøving av modell i en begrenset skala – revidering – «endelig» samarbeidsmodell   

11 Spredning av erfaringer – samarbeidsmodell (konferanser/seminarer, medier) 
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KAP 6 DRIVKRAFT UNGDOM     
 
6.1 Bakgrunn 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms er en kanal for 
ungdomsmedvirkning og lokal samfunnsutvikling eid av Nord-Troms Regionråd. 
Forløperen var prosjektet UNIT – Ung nord i Troms, som hadde oppstart i 1998.  

Visjon har hele tiden vært «Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!»  

RUST legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene for å dra nytte av 
hverandres erfaringer, og er en viktig kanal for ungdommers deltakelse i 
samfunnsutviklingen i regionen. I tillegg skal arbeidet bidra til økt bevissthet og 
kunnskap om regional identitet og økt bolyst. RUST har fokus på å gjøre ungdom 
kjent med demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og 
voksne politikere og involvere der beslutninger tas.  

Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad 
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med kun 
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. 
Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for barn- og unges 
kommunestyre. 
 
På bakgrunn av de erfaringene og kompetansen som Nord-Troms Regionråd og 
RUST har fra ungdomssatsing i 20 år, ser vi for oss at vi kunne ha ansvar for å 
motivere, veilede og være kontaktledd og rådgiver for ungdomsråd i det nye fylket 
Troms og Finnmark. RUST bygger på en fleksibel modell og ivaretar potensialet som 
ligger i ungdomsrådene i kommuner med spredt bosetting og lange avstander. 
Samhandling på tvers av kommunene, regionale og lokale tilpasninger er en styrke 
for både ungdomsråd og fagråd som har gitt kontinuitet i arbeidet med 
ungdomsmedvirkning i Nord-Troms.  

Regionen har felles demografiske utfordringer og vi ønsker å sikre, og løfte fram de 
unge stemmene i samfunnsutviklingen i nord.  Gjennomsnittsalder i 
kommunestyrene er ca 50 år. Dette skiller seg neppe mye fra andre 
distriktskommuner i Troms og Finnmark 

 
6.2 Føringer 

Nasjonale og regionale strategier/lover som har innvirkning på arbeidet: 
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 Regionreform fra 2020 
 Ny kommunelov vedtatt juni 18 Stortinget vedtok ny Kommunelov i juni 

2018. Stortinget vedtok at kommunene skal opprette ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. 

 Nye nasjonale læreplaner – fokus på entreprenørskap 
 Fylkesmannen – fyrtårnsatsing på barn og unge i store nord 
 Strategi for unge i Troms vedtatt juni 18 

 
 
6.3 Mål 
Resultatmål 
Utvikle og prøve ut en pilotmodell for ungdomsmedvirkning i kommunene i Troms 
og Finnmark. I kommende valgperiode skal det etableres ungdomsråd i alle 
kommuner i Troms og Finnmark. 
 
Effektmål 
Ungdom (identitet og kultur) og medvirkning som «verktøy» i en strategi i utvikling 
av vekstkraftige og attraktive lokalsamfunn. Tilhørighet fremmer ansvar for framtida 
og samfunnet. 
 
Målgrupper 
Lokale og regionale politikere 
Ungdomspolitikere - «utRUSTede» ungdommer til veilederkorps 
Ungdomsråd i den nye regionen Troms og Finnmark 
 
Hvorfor 

 Samarbeid - nordområdepolitikk, grenser, fleksibilitet 
 Klima – fremtidens stemmer må høres nå 
 Demografi –spredt bosetting, distriktskommuner – jobbe distribuert 
 Kreativitet – entreprenørskap, kultur, muligheter, næring 
 Kommunikasjon – samfunnsutvikling, deltakelse, identitet 
 Ungdomskultur. Ungdom er der det skjer! Språk! Velger posisjoner og 

tilhørighet selv – økt deltakelse gjennom teknologi 

 
6.4 Samarbeidspartnere 
Her er de viktigste aktørene for å lykkes: 

 KS Nord-Norge 
 Troms og Finnmark fylkeskommune 
 Sametinget 
 Kommunene 
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 Regionrådene 
 Distriktssenteret 
 UiT (mulig forskningsprosjekt) 

 
6.5 Milepæler 
Modellen må være utviklet til kommune- og fylkestingsvalg 2019, så den kan kjøres 
parallelt med folkevalgtopplæring KS 

Tidshorisont desember 2018 – desember 2019 
 
6.6 Måleindikatorer 

1 Utvikle pilotmodell for opplæring av ungdomsråd i samarbeid med KS. 
Måles i antall møter og deltakere, i tillegg til inngåtte samarbeidsavtaler 
mellom involverte parter. 

2 Utarbeide program for opplæring av ungdomsråd og rekruttering av 
ungdommer til veilederkorps. Måles i antall ungdommer som rekrutteres. 

3 Presentasjon og forankring av modell for ungdomsråd i alle kommunestyrer 
og administrasjoner. Måles i antall kommunestyrer besøkt. 

4 Etablere ungdomsråd i kommunene. Måles i antall ungdomsråd. 
5 Utprøving av modell (kobles til folkevalgtopplæring etter valget 2019). 

Måles i antall kommuner som deltar. 
6 Spredning av modellen til nasjonalt nivå. Måles i antall presentasjoner (ulike 

møteplasser), formidling i ulike kommunikasjonskanaler (hjemmesider og 
sosiale medier) og medieoppslag. 

7 Vi vil forsøke å få til følgeforskning på dette området evt kartlegging av 
arbeidet fra Distriktssenteret eller andre forskningsinstitusjoner (UiT) 

 

MP: Beskrivelse: 

01 Utvikle pilotmodell for opplæring av ungdomsråd i samarbeid med KS. 

02 Utarbeide program for opplæring av ungdomsråd og rekruttering av ungdommer til 
veilederkorps. 

03 Strategi for informasjon, formidling og rekruttering til målgruppene. Produksjon av materiale. 

04 Presentasjon og forankring av modell for ungdomsråd i alle kommunestyrer og 
administrasjoner. 

05 Etablere ungdomsråd i kommunene. 

06 Utprøving av modell i kommunene i Troms og Finnmark 

07 Justeringer / forbedringer av modell 

08 Spredning av modellen til nasjonalt nivå 
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KAP 7 DRIVKRAFT KVENKULTUR    
 
7.1 Bakgrunn 
Nord-Norge har historisk vært et kulturelt sammensatt samfunn, med flere etniske 
grupper som samer, kvener og nordmenn. I dag antar man at det finnes mellom 10 
og 15 000 kvener i Norge. Troms og Finnmark har en stor kvensk befolkningsandel. 
Kvenene er anerkjent som en nasjonalt minoritet, men det er likevel få som har 
kjennskap til kvensk kultur, språk og historie. Det har vært en kultur som har vært 
stigmatisert og satt under hardt fornorskningstrykk gjennom 100 år. På 70-tallet 
endret synet seg på minoritetskulturer både nasjonalt og internasjonalt, noe som 
bidro til en sterkere bevissthet om samisk og kvensk språk og kultur i Nord-Norge. 
Det er likevel et språk og en kultur under sterkt press som mange steder er i ferd 
med å dø ut. (Kilde: Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020) 

Nordtromsingen er et produkt av tre stammers møte mellom kvener, samer og 
nordmenn.  

«Kvensk tilstedeværelse og bosetting er dokumentert i Troms allerede tidlig på 1500-tallet. En 
helseundersøkelse utført av Universitetet i Tromsø i 1987-1988 viser at i overkant av 26 % av 
befolkningen oppgir å ha kvensk/finsk opphav.» (Kilde: Handlingsplan for kvensk språk og kultur i 
Troms 2017-2020) 

I løpet av den siste tiårsperioden har det kvenske revitaliseringsarbeidet skutt fart i 
Nord-Troms. Det er bygd opp solid kompetanse og fagmiljø innen kvenkultur i Halti 
kvenkultursenter, Nord-Troms Museum og flere kulturnæringsbedrifter. En rekke 
aktiviteter og tiltak er spunnet ut fra dette fagmiljøet, her nevnes blant annet 
Paaskiviikko (kvenske kulturdager i Nord-Troms), Kyläpeli – Landsbyspel, KveenIdol, 
Kvensk råd, KvääniÄänii (barne- og voksenkor), språkkafeer, språkkurs, og planer 
om etablering av et nasjonalt kventeater.  

I Nord-Troms er det også etablert kvenske språksentra i Storfjord og Kvænangen. 
Storfjord og Kåfjord har gjennomgående skilting på tre språk, og innen frivillig 
sektor finnes det aktive kvenforeninger i Kvænangen, Kåfjord og Storfjord. I tillegg 
er tre av kommunene i regionen medlemmer av Tornedalsrådet. 

De kvenske fagmiljøene i Norge er få og små, og fagmiljøet på Halti har et godt 
samarbeid med Kvensk institutt i Porsanger, som har nasjonale oppgaver på feltet, 
og som har en særlig kompetanse og status i kvensk språkarbeid. Videre er det 
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etablert et godt samarbeid over landegrensene mellom de kvenske institusjonene og 
kulturnæringsbedriftene i regionen og språk- og kulturaktører i Tornedalen. 

Oppgaver innen kultur og kulturminnevern er foreslått flyttet til fylkesnivået i 
Oppgavemeldingen (Regionreformen). Nord-Tromsregionen har gjennom mange år 
med satsing på revitalisering av kvensk språk og kultur opparbeidet seg meget gode 
forutsetninger for å aksle denne type oppgaver. Disse kan knyttes til allerede 
eksisterende kompetansemiljøer. 

 
7.2 Føringer 
Nasjonale og regionale strategier som har innvirkning på arbeidet: 

 Regionreformen fra 2020 
 Troms fylkeskommune vedtar «Handlingsplan for kvensk språk og kultur i 

Troms» som den første planen et offentlig forvaltningsorgan i landet lager for 
styrking av kvensk språk og kultur (2017) 

 Finnmark fylkesbibliotek lanserer Kvensk bibliotektjeneste (2017) 
 Stortinget vedtar opprettelse av en sannhetskommisjon om 

fornorskingspolitikk og urett begått mot det kvenske og samiske folk i Norge 
 NRK lanserer den kvenske nyhetssiden NRK Kvääni – www.nrk.no/kvensk 
 Halti kvenkultursenter, ihana!, ITU og Kultnett inngår intensjonsavtale om 

samarbeid knyttet til planer om et nasjonalt kventeater i tilknytning til Halti i 
Nordreisa (2018) 

 Regjeringen lanserer «Målrettet plan 2017-2021- videre innsats for kvensk 
språk» (2018) 

 Finnmark fylkeskommune vedtar «Strategier for arbeidet med 
kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020» 

 
 
7.3 Mål 
Resultatmål 
Utvikle samarbeidsmodeller for flere kompetansearbeidsplasser innen kvensk kultur 
og kulturminnevern i Nord-Troms. 

Effektmål 
Revitalisering av kvensk kultur og identitet gjennom å bygge et sterkere og bredere 
fagmiljø innen kvensk kultur med flere kompetansearbeidsplasser. Dette kan 
innbefatte etablering av nasjonalt kventeater, flere kunstneriske 
kvalitetsproduksjoner i DKS og flere kulturnæringsbedrifter, oppgaver innen 
forvaltning og kulturminnevern.  
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Målgrupper 
 Kulturaktører i Nord-Troms (Halti Kvenkultursenter, Kultnett, Nord-Troms 

Museum, Senter for nordlige folk, Språksentra i Nord-Troms og 3. sektor) 
 Politikere på alle nivå 

 
Hvorfor 
 Kvensk kultur og språk er sterkt truet etter lang tids fornorskning, og 

kulturproduksjoner bidrar til å økt kunnskap om kulturen og språket, samtidig 
som det formidler innsikt i minoritetsspørsmål. 

 Vi opplever at interessen fra lokalbefolkninga for fortellinger basert på egen 
bakgrunn er stor – det gir stor gevinst for positiv identitet, stolthet og bolyst i 
vår region.  

 Den kunstneriske kompetanse øker i regionen generelt, ikke bare innen kvensk 
kultur. (Eks: Riddu har bidratt til festivalkompetanse utover samisk 
kulturformidling) 

 Satsing på kompetansebygging innen kvenkultur vil gi et løft til reiselivssatsinga 
i regionen. Aktiviteten vil bidra til omdømmebygging basert på egenart og unik 
kultur.   

 
 
7.4 Samarbeidspartnere 
Her er de viktigste aktørene for å lykkes: 

 Kvenkulturaktører (Halti Kvenkultursenter, Kultnett) 
 Nord-Troms Museum 
 Senter for nordlige folk 
 Språksentra i Nord-Troms 
 Kvensk Institutt 
 Troms og Finnmark fylkeskommune 
 Sametinget 
 UiT NAU 
 Tornedalsrådet  
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7.5 Milepæler 

 
Tidshorisont desember 2018 – desember 2019 
 
7.6 Måleindikatorer 

1 Utvikle samarbeidsmodell(er) for kulturaktørene. Måles i antall møter og 
deltakere, i tillegg til inngåtte samarbeidsavtaler mellom involverte parter. 

2 Antall kompetansearbeidsplasser  
3 Antall samarbeidstiltak for eksempel; kunstneriske produksjoner, oppdrag 

for kulturnæringsbedrifter (DKS, reiselivsprodukter, kulturminnevern) 
 
 

KAP 8 DRIVKRAFT GRENSESAMARBEID       
BAKGRUNN 
Utvide og styrke grensetjenesten i Skibotn spesielt med fokus på næringsutvikling 
på Nordkalotten. Sømløse løsninger for reiselivsutvikling på tvers av grensene er 
særlig aktuelt. 

Nordkalottens Grensetjeneste er en internasjonal virksomhet lokalisert i Storfjord. 
Tjenesten arbeider etter mandat fra Nordisk Ministerråd, og rapporterer til 
Ministerrådet 2 ganger i året. Denne ordinære virksomheten er finansiert med et 
mindre beløp fra Nordisk Ministerråd/ Nordkalottrådet som dekker koordinatorens 

MP: Beskrivelse: 

01 Kartlegge mulighetsrommet i Oppgavemeldingen – behandles i Stortinget i høstsesjonen 18 

02 Utvikling av samarbeidsmodell kvenkulturaktører 

- Verksted med kultur- og kompetanseaktører 
- Modellering – ulike alternativer -konsekvensvurderinger 

03 Skissere plan for jobbing mot politisk nivå (regionalt og nasjonalt) for lokalisering/etablering 
av kompetansearbeidsplasser kvenkultur inkl kventeater  

- Forankring og involvering (regionalt) 
- Presentasjoner 

04 Strategi for informasjon og formidling til målgruppene. Produksjon av materiale 

05 Presentasjon og forankring lokalt, regionalt og nasjonalt 

06 Avklare behov og muligheter vedrørende fysisk tilrettelegging  

07 Spredning av resultater 
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25% stilling. I tillegg er en full stilling er finansiert fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet (NAV). 
 
Nordkalottens Grensetjeneste både besitter og bygger opp spesialkompetanse i 
grenseoverskridende situasjoner. Tjenesten samarbeider med kommunale, regionale 
og nasjonale myndigheter samt næringslivsorganisasjoner, bedrifter, 
utviklingsaktører og fagbevegelsen. Hovedmålet er å tilrettelegge for mest mulig 
smidig mobilitet innenfor arbeidsliv, studier, næringsliv og mellommenneskelig 
samhandel i Norden. Kontoret i Skibotn har de siste årene hatt cirka 2000 
henvendelser i året, og antall henvendelser øker fra år til år. I 2012 var antall 
henvendelser cirka 200.  
 
Nordkalottens Grensetjeneste er lokalisert i nærheten av grensepunktet 
Treriksrøysa, og denne beliggenheten gir et positivt signal om en aktiv 
grenseregionen. Antall årlige henvendelser øker blant annet fordi Troms fylke har 
særdeles lav arbeidsledighet og dermed stor mangel på kvalifisert arbeidskraft 
innen enkelte yrker. Troms er således en attraktiv «destinasjon» for arbeidstakere 
fra Finland og Sverige, hvor arbeidsledigheten er betydelig høyere. I tillegg er det 
stor byggeaktivitet i vårt fylke og utbyggere har behov for flere typer 
underentreprenører for å kunne realisere alle planlagte investeringer. 
Nordkalottens Grensetjeneste er den eneste av de nordiske informasjonstjenester 
som betjener tre land og informerer på tre språk; norsk/svensk/finsk. Alle andre 
tjenester er bilaterale. 
 
Nåværende finansiering av den ordinære virksomheten er utilstrekkelig. I tillegg er 
reise- og arrangementsutgifter dekket med midlertidige tilskudd fra svenske og 
finske departementer.  
 
MÅL 
Nord-Troms Regionråd mener at Grensetjenesten har et videreutviklingspotensial 
særlig i et nordområdeperspektiv, hvor vi kan øke samhandlingen over 
landegrensene og legge til rette for næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft. 
Nord-Troms Regionråd ber om en forutsigbar finansiering og en større satsing på 
Grensetjenesten med 3 faste stillinger for å ivareta oppgaver som 
koordinering/fasilitering møteplasser, en spesialrådgiver (NAV) og 
næringslivsveiledning. 
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DEL III: ORGANISERING OG FINANSIERING  
 

KAP 9 TIDSPLAN OG ORGANISERING 

 
Oppstart 1. desember 2018 med varighet 2 år. (Forutsatt at finansiering er på plass) 
 
Prosjekteier   Nord-Troms Regionråd DA 
 
Styringsgruppe:  Ledes av rådsordfører Svein O. Leiros. Øvrige medlemmer 

oppnevnes blant samarbeidspartnerne.  
 
Prosjektansvarlig:  Berit Fjellberg, daglig leder Nord-Troms Regionråd 
 
Utviklingsleder Prosjektleder – engasjeres i full stilling i 2 år 
 
Fagteam For hvert drivkraftområde oppnevnes en fagleder. I tillegg 

kan det knyttes fagteam til de ulike satsingene. Fagledere 
inngår i et utviklingsteam sammen med utviklingsleder 
for å sikre god informasjonsflyt og forankring i arbeidet. 
Fagledere:  

o Drivkraft Campus Nord-Troms: Kristin V. 
Johansen, leder Nord-Troms Studiesenter  

o Drivkraft Ungdom: Lise Jakobsen, regional 
ungdomskonsulent RUST 

o Drivkraft Kvenkultur: Pål Vegard Eriksen, daglig 
leder Halti Kvenkultursenter  

o Drivkraft Grensesamarbeid: Riitta Leinonen, 
koordinator, Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn  

 
I tillegg er det også ønskelig å få inn observatører og ressurspersoner fra  
Troms Fylkeskommune, UiT Norges arktiske universitet og Sametinget.  
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9.1 Organisasjonsmodell 

 

 
 
 
9.2 Spredning - dokumentasjon 
 

For å sikre god informasjon i prosjektperioden skal vi bruke nettportalen 
www.nordtromsportalen.no. I tillegg skal det publiseres nyheter i sosiale medier 
fortløpende. 

Nord-Troms Regionråd har vedtatt Kommunikasjonsstrategi i september 2016. 
Denne brukes som et utgangspunkt i Drivkraftsatsingen. Strategien skal bidra til at vi 
når våre målsettinger som samfunns- og kompetanseutvikler i regionen. Vi vil spre 
informasjon om våre tiltak og satsinger til definerte målgrupper. Beslutninger og 
handlinger skal synliggjøres for allmennheten.  

Vi har intensjon om at Drivkraft Nord-Troms skal forskes på underveis, og gjerne 
inngå i et utvidet bilde hvor hele «Drivkraft Troms» blir kartlagt/utført følgeforskning 
på. For læring og dokumentasjon. 

Vårt profileringsverktøy («Verktøykassa») skal ved enhver anledning benyttes for å 
bygge et positivt omdømme av regionen, og fremme våre stedskvaliteter og styrke 
felles regional identitet. 
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KAP 10 FINANSIERING 

Nord-Troms Regionråd søker Troms fylkeskommune om medfinansiering for å 
engasjere en utviklingsleder i full stilling for å sikre drivkraft i arbeidet. Erfaring 
tilsier at man ikke får samme effekt av deltidsstillinger, i tillegg til at det krever mye 
koordinering og oppfølging for å lykkes. Ved å ha en utviklingsleder i sving hele uka 
skaffer vi oss fleksibilitet og større rom for å sette trykk der det er mest behov.  

I tillegg til å finansiere en stilling må det settes av tilstrekkelige ressurser til 
møteaktivitet og arenabygging for sammen å få på plass varige strukturer for 
samarbeid og modeller som skal eksistere etter prosjektperioden. Involvering og 
forankring er viktige suksessfaktorer. 

Nord-Troms Regionråd har i møte 19.06.18 gjort vedtak om finansiering av 
egenandelen i satsingen. 
 
I tillegg har vi forventninger til at samarbeidspartnere bidrar med egeninnsats i form 
av eget arbeid. Det kan også bli aktuelt å søke om midler fra andre aktører, for 
eksempel KS når det gjelder ungdomsmedvirkning.  
 

10.1 Budsjett 
Kostnader – totalt over 2 år: 

Utviklingsleder/prosjektansvarlig (eget arbeid 200’)  1.600.000 
Adm. Kostnader/kontorhold           200.000 
Styringsgruppe            100.000 
Møtekostnader               50.000 
Reiser               150.000 
Arenabygging (eget arbeid 250’ inkl)           500.000 
Informasjon/formidling/spredning            300.000  
SUM KOSTNADER             2.900.000 
 
Finansiering – over 2 år: 
Egenandel Nord-Troms Regionråd/kommunene  1.000.000 
Eget arbeid (750 timer x timesats kr 600)  
(regionråd, kommuner, samarbeidsparter)           450.000 
Troms Fylkeskommune      1.450.000 
SUM FINANSIERING       2.900.000 
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Referanser: 
 Kobro, L. U., Storm, H og Vareide, K. (2013). Programteori for attraktivitet, 

Sammendragsrapport.  
 TF-notat nr 13/2013. Bø i Telemark: Telemarksforsking.  
 Globale trender, regionale kompetansebehov og en metode for forpliktende regionalt 

kompetansesamarbeid, Møreforskning 2017 
 Sluttrapport fra Omdømmeprosjektet i Nord-Troms (2014) 
 Identitet- og omdømmekartlegginga i Nord-Troms (2014) 
 Masteroppgave, Tilflytteres perspektiver på stedsattraktivitet i Nord-Troms, Beate Brostrøm 

(2014) 
 Utdanningsnivå, studenter og kandidater UiT – til og fra Nord-Troms, Ivar Lie, SKA, UiT (2017-

2018) 
 Regjeringens Nordområdestrategi 
 Ekspertutvalgets oppgavemelding, Regionreformen (2018) 
 Ny kommunelov (lovfesta ungdomsråd), vedtatt i Stortinget juni 2018 
 Fylkesmannen i Troms, folketallsutvikling i Troms 2017 
 Fylkesplan for Troms 
 Strategi for unge i Troms, vedtatt i Troms fylkesting juni 2018 
 Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020 
 Målrettet plan 2017-2021 – videre innsats for kvensk språk, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
 Nordisk råd – grensehinder mm 
 Distriktssenterets kartlegging av omdømme- og ungdomssatsingen i Nord-Troms 
 Artikler fra www.kyst.no 
 Wikpedia – ulike søk 

 
Rapporter fra: 

- Kompetanseløft Nord-Troms 
- HoppIDE 
- Ungdomssatsing Unit og RUST 
- Forskningsnode Nord-Troms 

Foredrag: 
- Roger Ingebrigtsen, Agenda Nord-Norge, 24.april for representantskapet i Nord-

Troms Regionråd 
- Elisabeth Aspaker, Fylkesmann i Troms, dialogmøte Nord-Troms 29.mai 2018 
- Sveinung Eikeland, viserektor UiT, «Demografiens (stadige) forbannelse», Peter F. Hjort 

seminaret 21.03.18

48

http://www.kyst.no/


Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 25.09.2018 18:35:04
Til: Dan Håvard Johnsen; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan Albrigtsen; Øyvind
Evanger; Lise Jakobsen; Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Trond-Roger Larsen; Bjørn
Ellefsæter; Stig Kjærvik
Kopi: Irene Toresen; Line van Gemert; Olaug Bergset; Ronald Jenssen; Kaj A. Båtnes
(kaj.baatnes@nordtroms.net); Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Nyhet (nyhet@framtidinord.no); Kristin
Vatnelid Johansen; Jan F. Fjære; Daniel Vollstad Johnsen; Jenny Fyhn Olsen; Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen
kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne Berit Bæhr;
Hilde Johnsen; Jens Kristian Nilsen; Silja Karlsen; Tonny Mathiassen; Ludvig Rognli; Hanne Braathen; Ida Wigdel;
Frank Pedersen

Emne: Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd 25.09.18
Vedlegg: Folkebibliotek som kunnskapsaktør NT 25.09.18.pptx;Protokoll fra møte NTRR 25.09.18.docx
Det vises til vedlagte protokoll fra dagens møte. Presentasjon fra møte 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
 

 
 

49



Folkebibliotek som kunnskapsaktør
Nord-Troms regionråd

25.09.18

Aud Tåga
prosjektleder

Troms fylkesbibliotek
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Folkebibliotek som kunnskapsaktør – treårig utviklingsprosjekt

• Nasjonalbiblioteket tildeler 1,8 mill.
 600 000 kroner per år 

• Folkebibliotekene i Troms og universitetsbiblioteket UiT 
Norges arktiske universitet har deltatt i forberedelsen av 
prosjektet

• Prosjektansvarlig og prosjektledelse: Troms fylkesbibliotek
• Parter i prosjektet: Folkebibliotekene i Troms og 

universitetsbiblioteket UiT Norges arktiske universitet.
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Prosjektets begrunnelse

• Prosjektet begrunnes i 
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2018.
Planen vedtatt av fylkestinget mars 2017.

• Prosjektet i tråd med Lov om folkebibliotek.
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Varierende tjenestenivå i bibliotekene – bakgrunn for prosjektet

• Oppdrag gitt gjennom Lov om folkebibliotek:
Vidt ansvarsområde, loven forventer de samme tjenestene 
uavhengig av bibliotekets- eller kommunens størrelse

• Mange kommuner har liten faglig, tidsmessig og økonomisk 
ressurs i bibliotekene - publikum får ikke alltid den tjenesten 
de etterspør

• Ønske om tettere samarbeid mellom fag- og folke- og 
fylkesbibliotek, men også mellom folkebibliotekene
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PROSJEKTETS MÅL

• Gjøre folkebibliotekenes fagbibliotektjenester 
bedre og lettere tilgjengelig for publikum

54



Bibliotekenes samfunnsoppdrag: 
Fremme kunnskap og opplysning

• Prosjektet tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget
• Folkebibliotek i Troms har lang erfaring med å legge til rette for 

studenter ved desentraliserte studier – prosjektet bygger 
videre på disse erfaringene og erfaringer fra prosjekt rettet mot 
barn og unge
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SAMARBEID OG KOMPETANSEHEVING

• Utarbeide rutiner som gjør samarbeid enklere
• Kompetanseheving en sentral del av prosjektet 
• Universitetsbiblioteket bidrar med 

kompetanseheving for ansatte i folkebibliotek
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Arbeide for å øke befolkningens digitale 
ferdigheter

• Muligheter for samarbeid mellom næringshager 
og noen bibliotek om digitale tjenester – 

• Søke regionale utviklingsmidler oktober 2018
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 9-2018 
STED: Halti, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 25. september 2018 kl 1100 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Knut Jentoft, Storfjord 

 
Merknad til innkalling og saksliste: 

 Ingen merknad til innkalling og saksliste 

Gjester i møte: 
 
Kl 1100 Presentasjon av prosjekt gjenreisningen av Nord-Troms og 
Finnmark/utvikling av TV-drama ved Mona Steffensen 

 Historien om gjenreisningen er ikke fortalt – lite forskning på området 
 Er i en tidlig utviklingsfase 
 Planer om tv-serie på 8 program 
 Samarbeid med Nord-Troms Museum 
 Ønske om å legge handling til Nord-Troms 
 Ønske om å presentere prosjektet for regionrådet og 

kommunene/kommunestyrene – tips til aktuelle kontaktpersoner ønskes 
 Positive tilbakemelding  

 
Kl 1130 Møte med Avfallservice ved daglig leder og styreleder; avklaringer 
vedrørende bruk av kommunale anlegg  

 Presentasjon gitt i møte ble tatt til orientering 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 46/18  Godkjenning av referat fra møte 28.08.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra skype-møte 28.08.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 28. 
august 2018. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 47/18 Godkjenning av vedtekter for rådmannsutvalget i Nord-Troms 
Saksdokumenter:   

 Forslag til vedtekter behandlet i rådmannsutvalget 04.09.17 og 19.03.18 
 
Saksbehandler: Berit Fjellberg/Lise Jakobsen 
 
Saksopplysninger:  
Som en del av prosessen med ny organisering av regionrådet, har rådmannsutvalget 
utarbeidet vedtekter for sitt samarbeid. Dette har ikke eksistert tidligere. Vedtektene 
klargjør hvordan rådet skal organiseres og finansieres. Ledervervet i RU vil gå på 
omgang med to års intervaller, slik det er i regionrådet. 
 
I vedtektene er det lagt inn en forutsetning om egen sekretærressurs som  
følger opp arbeidet i RU. I tillegg til å løse sekretæroppgaven er det også behov for 
koordinering av de ulike tiltakene og prosjektene, holde i tråder, arkivere, følge opp  
aktuelle saker og tilrettelegge for utvikling/strategiske diskusjoner.  
Sekretærordningen for RU ble iverksatt fra 1.1.18. 
 
I møte den 04.09.17 godkjente RU vedtekter for rådmannsutvalget. Disse ble 
oversendt styret i regionrådet for godkjenning. Saken ble behandlet i møte i 
regionrådet 2.11.17. Regionrådet utsatte behandlingen av vedtektene og ba om en 
tydeliggjøring av planstruktur i §3. 
 
Vurdering: 
I det reviderte forslaget til vedtekter for rådmannsutvalget i Nord-Troms, behandlet  
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i mars 2018 er det gjort endringer i § 3; «Rådmannsutvalget lager en 4-årig plan for 
sentrale mål og hovedarbeidsområder. Planen skal forankres og godkjennes av 
Regionrådet.»  Siste setning er tatt inn i revidert forslag. Dette er i tråd med 
tilbakemeldingene fra behandlingen i regionrådet. 
 
I tillegg er siste setning i § 5 tatt bort fra revidert forslag: «nødvendige redaksjonelle 
endringer av vedtektene kan foretas av Rådmannsutvalget». Dette er også i tråd med 
tilbakemeldinger fra Regionrådet. 
 
Endringene som er gjort i vedtektene vurderes som å være i tråd med de  
tilbakemeldinger som gitt av regionrådet. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det reviderte forslaget til vedtekter for 
rådmannsutvalget av 19.03.18. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 48/18 Møte med Tromsbenken 5. oktober i Lyngen – fastsetting av program 
Saksdokumenter:   

 Notat fra møte mellom Tromsbenken og Nord-Troms Regionråd 21.3.18 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger:  
Det er gjort avtale om møte med Tromsbenken fredag 5. oktober 2018 kl 1000- 
1400 på Lyngseidet. Arena Nord-Troms (næringspolitisk forum) er invitert til å delta  
i møtet fra lunsj. 
 
Vurdering: 
Det er viktig at vi sammen løfter de mest aktuelle sakene vi jobber med i Nord- 
Troms i dag. Slik det er gjort avtale om blir møtet «to-delt»; 
 
Kl 1000-1130 Regionrådet tar opp aktuelle politiske saker. Innspill til aktuelle 

saker: Regionreform og Drivkraft Nord-Troms (Campus Nord-
Troms, Pilotmodell for ungdomsmedvirkning, Nasjonalt 
kventeater, Grensetjenesten-må avklares med Storfjord i 
forkant) 

 

60



 

4 

Kl 1230-1400 Fellesmøte med næringsaktører (Arena Nord-Troms, vurdere å 
invitere Visit Lyngenfjord). Innspill til aktuelle saker: 
Infrastruktur i et næringsperspektiv (samferdsel, digital, 
strømforsyning, tilrettelegging for reiseliv/næringsliv) 

 
Saken legges fram for regionrådet uten innstilling. 
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Program for møte med Tromsbenken 5. oktober: 

1 Kl 1000 Velkommen til Lyngen og Nord-Troms ved vertskommunen 
2 Kl 1015 Regionreform og Drivkraft Nord-Troms  

3 Kl 1230 Næringsfokus: Arena Nord-Troms og Visit Lyngenfjord inviteres 
til å delta. Hovedtema: Infrastruktur i næringsperspektiv 

Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER: 
 
Møte med Stortingets Transportkomite 5. september i Tromsø – orientering ved 
saksordfører Ørjan Albrigtsen 

 Fokus på rassikring og behovet for ekstraordinær satsing fra staten 

 
Orientering fra Dyrøyseminaret ved rådsordfører Svein O. Leiros 

 Presentasjon av RUST og Drivkraft ungdom med fokus på 
ungdomsmedvirkning 

 Undersøkelse ved Distriktssenteret vedrørende samarbeidet i regionen ble 
presentert på seminaret og referert i møte 

 
Infrastrukturprosjektet – innspillmøter kommunene 26.09. og 2.10. – plan for videre 
arbeid 

 Deltakelse på innspillmøtene? Formannskap og næringsliv 
 Viktig å gi innspill til prosjektledelsen Transportutvikling via 

kontaktpersonene 
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 Etter de to innspillmøtene (26.9 og 2.10) vil det bli avholdt et nytt 
styringsgruppemøte 5. november. Til dette møtet vil det foreligge et foreløpig 
utkast til kunnskapsgrunnlag utarbeidet av Transportutvikling AS.  

 Sluttseminar/rapportpresentasjon/faglig innhold planlegges i januar 2019. 

 
Sametingets næringsstrategier i sjøsamiske områder – plan for oppfølging. Ønske 
om å få til en samarbeidsavtale mellom regionrådet og Sametinget. 

 Rådsordfører har vært i kontakt med nestleder i Sametingsrådet – positive 
tilbakemeldinger 

 Rådsordfører og daglig leder vært i møte med fylkesråd for næring- og kultur 
Sigrid Ina Simonsen 12.09.18 

 Kontakt med komiteleder Arild Inga 24.09.18. sendt følgende sak til 
Sametingsrådet;  

«Sak 43/18  
Kunngjøring av nye saker 
 
SAMARBEIDSAVTALE MED NORD-TROMS REGIONRÅD 
 
I forbindelse med Nærings- og Kulturkomiteens komitereise i august d.å. kom det et ønske fra 
Nord Troms Regionråd om å knytte nærmere forbindelser med Sametinget gjennom en 
samarbeidsavtale. Nord Troms regionen består av 6 kommuner hvorav Gaivuotna - Kåfjord 
kommune er innlemmet i språkforvaltningsområdet. Regionen er et typisk sjøsamisk område, samt 
at det er sterk kvensk innslag (tre stammers møte). 
 
Regionrådet sin intensjon med ønske om samarbeidsavtale er å kunne utvikle regionen 
næringsmessige, språkmessig og kulturelt med et samisk fortegn. Nord-Troms regionen inngår i 
"Virkemiddelområdet for samisk næringsutvikling". 
 
I en eventuell samarbeidsavtale mellom Nord Troms Regionråd og Sametinget vil det være en 
styrke for begge parter å finne emner som det kan jobbes tettere sammen om. Her kan blant annet 
nevnes saken om «Strategier om næringsutvikling i sjøsamiske områder» som kan være særdeles 
aktuell å utvikle sammen. I tillegg er det ønskelig med fokus på sjøsamisk kultur og 
kompetansebygging. Regionrådet har som mål å etablere en fleksibel campus-modell for Nord-
Troms og gjennom denne styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen. En pilot- og 
distriktsmodell for FoUoI i distriktsnorge med overføringsverdi til andre regioner, hvor Sametinget 
kan være en viktig samarbeidspart, for blant annet å styrke samiskutdanningen. 
 
Sametingsrådet bes legge fram for plenum en sak om samarbeidsavtale mellom Nord Troms 
Regionråd og Sametinget» 

 
 
Prosjekt Lyngshest – status og plan for videre oppfølging 
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 Søknad sendt alle 9 kommuner og Troms fylkeskommune 
 Positive vedtak i Karlsøy og Tromsø kommune 
 Status i Nord-Troms på behandling av søknad: 

o Kåfjord: saken utsatt til oktober 
o Lyngen: saken ikke behandlet 
o Nordreisa: blir ikke behandlet før næringsutvikler er på plass 1.nov 
o Skjervøy: behandler saken 10. 0kt 
o Kvænangen: ikke avklart dato 

Oppfølging: Utarbeides forslag til felles innstilling for behandling av saken i 
Nord-Troms kommunene – Kåfjord utarbeider forslag som sendes øvrige 
kommuner. 

 
Distriktssenteret – invitasjon til studietur mai 2019 

 “Distriktssenteret er ei offentleg verksemd som jobbar for å styrke kommunar 
og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn.” 

 Positive tilbakemeldinger til forslaget om studietur fra regionrådet. 
Rådsordfører kontakter Distriktssenteret og ber om forslag til program for en 
studietur første uka i mai 2019 

 
 
FELLES MØTE REGIONRÅDET OG RÅDMANNSUTVALGET (oppstart kl 1400) 
 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord  

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Rådmenn: 
 

Cissel Samuelsen, Skjervøy  
Einar Pedersen, Kåfjord 
Stig Kjærvik, Lyngen 
Trond-Roger Larsen, Storfjord 
Anne-Marie Gaino, Nordreisa  
Bjørn Ellefsæter, Kvænangen 

Administrasjon: Berit Fjellberg, daglig leder  
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Sak 49/18  Drivkraft Nord-Troms – godkjenning av prosjektplanen 
Saksdokumenter:  

 Vedtak fra møte 8. mai 2018: sak 32/18 Strategi og handlingsplan 2018-
2019 

 Vedtak fra møte 19. juni 2018: Sak 38/18 Strategisk plan for regionrådet 
2018-2019 – søknad om midler Troms fylkeskommune 

 Drivkraft Nord-Troms - prosjektplan pr sept 2018 
 
Saksopplysninger: 
Det overordnede styringsdokumentet for regionrådet ble vedtatt etter siste valg og  
gjelder ut valgperioden 2019. Styringsdokumentet trekker opp en felles visjon:  
”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.   
 
På møte i regionrådet 8.5.18 ble det gjort følgende enstemmige vedtak i sak 32/18: 

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

2. I tillegg til satsinger i punkt 1 skrives infrastrukturprosjektene (igangsatte), bærekraftig reiseliv 
og sjømatnæringen inn i strategi- og handlingsplan for 2018-2019 

De satsingsområdene regionrådet prioriterte er en videreføring av satsingene i 
nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018, kalt «Nord-Troms 
satsingen». Troms fylkeskommune har gitt signaler om at det skal sendes en søknad 
om midler som omhandler flere satsingsområder. Satsingen har fått navnet 
DRIVKRAFT. 
I tillegg til de omtalte satsingsområdene bør det settes av ressurser til arenabygging 
på tvers av fag-/kompetansemiljø og arenabygging (Nord-Troms konferansen). 
 
Det ble gjort vedtak om finansiering i sak 38/18 i regionrådets juni-møte. 
 
Vurderinger: 
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Nord-Troms Regionråd har gjennom prioritering av drivkraftområder tatt en 
utviklingsposisjon i forhold til nordområdene: 

o Campus Nord-Troms har mål om å bli en betydelig og varig driver av 
samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Troms gjennom samhandling med 
en rekke kunnskapsaktører i nordområdene. 

o Nord-Troms har fått stor anerkjennelse for målrettet og godt forankret 
satsing på unge og entreprenørskap gjennom mange år. Nord-Troms kan ta 
ansvar for å utvikle en modell for ungdomsmedvirkning i den nye regionen 
Troms og Finnmark. I tillegg vil vi videreutvikle entreprenørskaps- og 
organisasjonskompetansen hos ungdommene i regionen. 

o Kvenkulturen er svært viktig i nordområdene og fortjener en mye større plass 
for å synliggjøre hva den har hatt og har av betydning for nærings-, 
samfunns-, og kulturutvikling i nord. Her tar Nord-Troms et ansvar. 

o Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv er helt nødvendig for 
rekruttering og god samhandling på tvers av landegrensene. 

 
De største utfordringene for Nord-Troms er relatert til befolkningssammensetning 
og kompetanse. Vi må ta grep og produsere kompetanse sjøl, i forhold til eget 
arbeids- og samfunnsliv. Vi må jobbe fram gode strategier for rekruttering og 
modellere samarbeidsstrukturer for framtidas Nord-Troms. Det er helt nødvendig å 
satse på attraktivitet og rekruttering og bruke mulighetene som ligger i 
regionreformen og nordområdesatsingen for å opprettholde og styrke 
utviklingskraften i regionen. Her vil satsingen DRIVKRAFT bidra til å styrke 
utviklingskapasiteten i regionen. 
 
Drivkraft Nord-Troms er forankret gjennom vedtak og møter i perioden januar- 
september 2018. Regionrådet har hatt saken på dagsorden i alle møter i 2018. I 
tillegg har satsingen vært presentert for fylkeskommunen både politisk og 
administrativt, for KS, for Halti-miljøet og for Senter for nordlige folk. Videre har 
satsingene vært drøftet med UiT, Sjømatnæringen på Skjervøy og presentert for 
politikere i Sameting (kultur- og næringskomite) og Storting (Tromsbenken). 
 
Overordna mål:  

Samskaping for vekst gjennom Drivkraft Nord-Troms  
 
Resultatmål: 

Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom 
kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. 
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Effektmål: 
Drivkraft Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som gjør 
regionen mer attraktiv og skaper vekst 

 
Delmål for de ulike drivkraftsatsingene er beskrevet under hver enkelt satsing. Det  
samme er målgrupper og måleindikatorer. 
 
Prosjektperiode: desember 2018-desember 2020 
 
Prosjektplanen vil bli presentert i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
1. Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte prosjektplanen for 

Drivkraft Nord-Troms. 
2. Søknad om midler sendes Troms fylkeskommune i henhold til oppsatte 

budsjett og finansiering i prosjektplanen. 
3. Prosjektorganisering: 

a. Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA 
b. Prosjektansvarlig: Berit Fjellberg, daglig leder NTRR 
c. Styringsgruppen ledes av rådsordfører Svein O. Leiros. I tillegg 

oppnevnes representanter fra samarbeidspartnere og Troms 
fylkeskommune 

 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 50/18  Budsjett 2019 
Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2019 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 
selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 
kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 
etter folketall.  
 
Budsjettoppbygging 
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Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder; 
1. Drift av sekretariatet i regionrådet og rådmannsutvalget 
2. Drift av ungdomssatsingen RUST 
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter 

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 
permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. 
 
I forbindelse med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 
stilling for å følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 
1.1.18. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Det 
legges opp til en videreføring av denne samfinansieringen. 

 
Studiesenteret har hatt prosjektansvaret for et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms». Kompetanseløftet utfases i slutten av 2018 og 
arbeidet med videre finansiering er på dagsorden. Finansiering av studiesentrene er 
nevnt i Ekspertutvalgets Oppgavemelding knytta til Regionreformen. Hvorvidt dette 
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blir en realitet vil bli avklart ved behandlingen av Oppgavemeldingen i Stortinget 
høsten 218. 
 
Vurdering: 
Gjennom vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap er det behov for å 
holde budsjettrammen på samme nivå som de 3 foregående år for aktivitetene som 
inngår i drift. 
 
Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader er derfor 
foreslått økt fra fjoråret.  
 
Det er signaler fra regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en egen pott 
som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. 
Regionrådet foreslår å øke budsjettrammen for 2019 (og 2020) med en pott som 
skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
 
Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune kan bidra med 50 
%. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og 
fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2019 etter tidligere vedtatte 
fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 51/18  Strategi- og handlingsplan 2018-2019 Rådmannsutvalget 
Saksdokumenter:  

 Forslag til Strategi- og handlingsplan 2018-2019 Rådmannsutvalget 
Saksbehandler: Lise Jakobsen 
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Saksopplysninger: 
Strategi- og handlingsplan for rådmannsutvalget i Nord-Troms er forankret i 
overordnet strategi- og styringsdokument for Nord-Troms Regionråd for perioden 
2016-2019. Strategi – og handlingsplanen skal rulleres parallelt med overordnet 
strategi- og styringsdokument, det vil si hvert fjerde år. 
 
Kommunestyrene vedtok i juni 2018 en utvidet samarbeidsavtale som trekker opp 
prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet, og avklarer grad av 
forpliktelse i samarbeidet og arbeidsmetoder. I tillegg definerer avtalen hva partene 
skal samarbeide om. Dette gir også føringer for rådmannsutvalgets arbeid. 
 
Rådmannsutvalget har egne vedtekter og består av leder, nestleder og 4 
medlemmer. Utvalget har en fast administrativ ressurs. 
 
Det interkommunale samarbeidet styres av Rådmannsutvalget, som har fordelt de 
ulike oppgavene mellom seg i departement. Det er laget en strategi for hvert 
departement med prioriterte tiltak. Saksområdene fordeles med saksansvarlig 
rådmann. Årlig rapportering til Nord-Troms Regionråd jfr. vedtekter for RU § 3 
Planstruktur. 
 
Vurdering: 
I tillegg til handlingsplan med tiltak som skal gjennomføres i 2018-2019 har  
rådmannsutvalget valgt å utvide sitt styringsdokument med ett kapittel om utvikling  
og ledelse. 
 
Dette for å bruke Rådmannsutvalget som arena for felles lederskapsutvikling når nye 
og/eller komplekse problemstillinger løses best i samarbeid.   Rådmannsutvalget 
som regional ledergruppe kan sammen skape en bredere problemforståelse, utvikle 
nye strategier, finne og iverksette løsninger i fellesskap. 
 
Det har vært arbeidet med strategi- og handlingsplan i prosessen med ny 
organisering. Oppdatering har vært gjort i møte 3. september i år. Endelig 
godkjenning av planen skjer i RU-møte 25.09.18. Eventuelle endringer legges fram i 
forbindelse med behandlingen i regionrådet samme dag. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte Strategi- og handlingsplanen  
2018-2019 for Rådmannsutvalget i Nord-Troms, med de endringer som ble referert  
i møtet. 
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Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Sak 52/18  Sluttseminar Kompetanseløft Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Prosjektplan Kompetanseløft Nord-Troms 
Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 
 
Saksopplysninger: 
Utviklingsprogrammet Kompetanseløft for Nord-Troms 2014 – 2018 er i 
avslutningsfasen. Det har vært gjennomført tiltak innenfor offentlig og privat sektor 
samt utvikling av Nord-Troms Studiesenter som motor, mekler og møteplass for 
kompetanse. Programmet fikk tilsagn om kr 5 million fra Troms Fylkeskommune 
under forutsetning av egeninntjening på 1,75 mill. Tilsammen har Kompetanseløftet 
hatt en økonomisk ramme på kr 6,75 mill.  
 
Den overordna målsettinga for Kompetanseløft Nord-Troms er: «å styrke samfunns- 
og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å 
rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft». Prosjektet har hele 
veien fått gode tilbakemeldinger både fra utdanningsinstitusjoner, 
Fylkeskommunen, kommunene, næringsliv, studenter og andre.  Dette bekrefter at 
Studiesenteret er et viktig verktøy for utvikling av det kompetente lokalsamfunn.  
 
Vurdering: 
Det er fortsatt mange uløste oppgaver innen kompetanse i regionen og Nord-Troms 
Studiesenter har fortsatt ikke forutsigbar økonomi. Med bakgrunn i dette og at det 
er brukt så mange ressurser på Kompetanseløftet bør prosjektet avsluttes på en 
måte som oppsummerer hva vi har fått til, og sier noe om veien videre. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA anbefaler at det i januar/februar 2019 avholdes et  
sluttseminar for Kompetanseløft Nord-Troms.  
 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 
Saken utsettes til møte i regionrådet i november. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig bifalt. 
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER: 
 
Kl 1500 «Folkebibliotek som kunnskapsaktør», presentasjon av prosjekt ved Troms  
fylkesbibliotek ved Aud Tåga  

 Presentasjon vedlagt PP 
 Prosjektet forankret i regional bibliotekplan Troms  

 
Orientering fra daglig leder – utsettes til neste møte 
 
Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale som ble vedtatt av alle kommune-styrere i 
juni – drøfting (signering av avtale) – utsettes til neste møte 
 
 
Orientering om status plansamarbeid Nord-Troms ved leder av rådmannsutvalget 
Cissel Samuelsen. Drøfting i møte; 

 Skissert ulike alternativer for samarbeid (sak fra Cissel Samuelsen presentert i 
møte) 

 Er det mulig med et felles plankontor hvor man kan kjøpe tjenester? 
 Er det mulig å søke midler fra Fylkesmannen? 
 Vanskelig å avgrense hva man skal samarbeide om – komplekst saksfelt 
 Viktig å være omforent om hva/hvilke oppgaver - være realistisk og ikke 

gape over for mye – tydelighet er viktig 

Enighet om følgende oppfølging: Kommunene drøfter saken i eget planutvalget med 
utgangspunkt i notat fra rådmannsutvalget. Saken tas opp igjen i regionrådets 
november-møte. 
 
 
Orientering om RUST-konferansen 2018 – fokus stedsutvikling 25.-26.10.18 
 
 
Møtet hevet kl 1705 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent 
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TROMS  fylkeskommune Kulturetaten

% ROMSSA fylkkasuohkan

Nordreisa kommune

Oppvekstavdelinga
Postboks 174

9151 STORSLETT

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
18/6229-3 Johnni Håndstad STUI

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

55765/18 77 78 82 27 31.08.2018

SØKNADSNR.  125174  SAGA SKIHUS GARDEROBER - NORDREISA IL  -
NORDREISA KOMMUNE  -  SLUTTUTBETALING SPILLEMIDLER 2018

Vi  Viser  til brev datert  28.08.18  fra Nordreisa kommune vedr. ovennevnte anlegg, samt til
tidligere mottatt revidert godkjent sluttregnskap fra  28.09.17  og kommunal bekreftelse på at
anlegget er bygd i henhold til godkjente planer.

Nordreisa IL fikk ved fordeling av spillemidler  2018  bevilget kr  1  250  000,- til
garderobeanlegg ved Saga skianlegg i Nordreisa kommune. Det anmodes nå om en
sluttutbetaling.

Nordreisa kommune har sendt en elektronisk faktura på kr 1 250 000,- som utbetales med det
første. Kommunen står for videre utbetaling til Nordreisa IL etter gjeldende bestemmelser.

Med vennlig hilsen

Ellen Østgård Vibeke Skinstad
fylkeskultursjef avd. leder folkehelse, idrett og friluftsliv

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke si gnarl”:

Kopi:
Nordreisa Idrettslag, Postboks 112, 9156 STORSLETT

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.

Strandveien 13 77 78 8O 00 4700 04  00064 864870732
Postadresse Epost mottak Internettadresse

Postboks  6600. 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 03.10.2018 08:04:52
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Dokument 18/216107-1 Nordreisa Kommune - veglys sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 18_216107-1Nordreisa Kommune - veglys.pdf
Til Nordreisa Kommune

Vedlagt oversendes dokument 18/216107‐1 Nordreisa Kommune ‐ veglys i sak Sak: Veglys langs riks og
fylkesveger i kommunen. fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Nordreisa Kommune

Vedlagt sender vi dokument 18/216107‐1 Nordreisa Kommune ‐ veglys i sak Sak: Veglys langs riks og
fylkesveger i kommunen. frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Nordreisa Kommune

Enclosed you will find the document 18/216107‐1 Nordreisa Kommune ‐ veglys from the Norwegian Public
Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Statens vegvesen 

 

 

  

  

  

Nordreisa kommune 

v/ordføreren 

 

 

 

 

Sak: Veglys langs riks og fylkesveger i kommunen. 

 

Med bakgrunn i henvendelser/purringer fra Nordreisa kommune samt oppslag i dagspressen 

finner jeg det på sin plass og innledningsvis gi et resyme av saken så langt. 

 

Kommunestyret i Nordreisa besluttet i kommunestyre den 26.4.2018 at Nordreisa kommune 

pr 31.8.2018 avslutter drift av alle veglys langs E6 fra Kåfjord grense til Kvænangen grense. 

 

Vedtaket ble meddelt Statens vegvesen i brev den 27.4.2018. 

 

Etter effektuering av kommunestyrets vedtak den 31.8.2018, ble saken omtalt i media og 

Statens vegvesen tok initiativ til møte med Nordreisa kommune i sakens anledning. Møtet 

ble avholdt på Storslett den 14.9.2018. (Vedlagt følger referat fra møtet den 14.9.2018. Vedlegg 1.) 

 

På møtet ble Statens vegvesen og Nordreisa kommune enige om at veglysanlegget skulle 

settes i drift og at Statens vegvesen skulle gi et driftstilskudd for dekning av energikostnader 

i perioden 14.9.2018 til 31.12.2018. Statens vegvesen skulle komme tilbake med forslag om 

størrelsen på driftstilskuddet.  

 

Samme dag, den 14.9.2018 ble avtalen oversendt fra Statens vegvesen, og i denne ble 

driftstilskuddet foreslått til kr. 65.000,-. (Avtalen er referert nedenfor i sin helhet.) 

 

«Begge parter er enige om at av hensyn til trafikksikkerhet for befolkningen i kommunen og 

øvrige brukere av vegnettet er det svart viktig at veglysanlegget settes i drift med 

umiddelbar virkning. Både Nordreisa kommune og Statens vegvesen har vært i kontakt med 

Ymber som har meddelt at de vil sette hoveddelen av lysnettet i drift fra dags dato. 

 

Det er videre inngått følgende avtale mellom Statens vegvesen og Nordreisa kommune: 

 

Vår dato: 02.10.2018 

Vår referanse:  
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1. For perioden fra dags dato til 31.12.2018, inngås minnelig avtale om fordeling av 

energikostnader etter følgende prinsipp: 

 

De veglys på riks og fylkesvegnettet som i dag driftes av Nordreisa kommune er 

knyttet til 1) Strekninger/punkt hvor det skal være vegbelysning, 2) 

Strekninger/punkt hvor det bør være vegbelysning og til 3) Strekninger/punkt hvor 

det ikke er krav til vegbelysning.  

 

Anslagsvis er årlig energikostnad for alle tre kategorier på riks og fylkesvegnettet kr. 

225.000.  

 

(Forslag:)  Til dekning av energikostnader for perioden 14.9.2018 til 31.12.2018, 

betaler Statens vegvesen til Nordreisa kommune kr. 65.000,-.  

 

2. Statens vegvesen og Nordreisa kommune vil i avtaleperioden gjennomgå forholdene 

knyttet til veglys i Nordreisa kommune med formå å komme fram til en endelig og 

langsiktig avtale. Statens vegvesen er ansvarlig for framdriften i dette arbeidet. 

 

3. Dersom Nordreisa kommune ved administrasjonen ikke har nødvendige fullmakter 

for å iverksette drift av veglysanlegget fra dags dato, vil Statens vegvesen påta seg 

hele energikostnaden fra dags dato til førstkommende formannskapsmøte eller 

kommunestyremøte.  

 

4. Møtereferat er under utarbeidelse og vil bli oversendt neste uke.» 

 

Statens vegvesen var i kontakt med Ymber den 14.9.2018 og fikk bekreftet at Nordreisa 

kommune hadde bestilt tilkobling av gatelys. Ymber meddelte at de ville klare å koble til 

kabelanlegget (der det er stålstolper) samme dag, mens strekninger med luftstrekk ikke 

kunne kobles inn før påfølgende uke. 

 

Den 20.9.2018 meddelte Nordreisa kommune følgende: «Nordreisa kommune har diskutert 

forslaget til avtale, og vi ber om at avtaleteksten revideres i samsvar med nedenstående.» 

 

Den foreslåtte endringen er knyttet til dekning av energikostnader mens avtalens øvrige 

punkt samsvarer med avtalen oversendt den 14.9.2018: 

 

«Til dekning av energikostnader for perioden 14.9.2018 til 31.12.2018, betaler Statens 

vegvesen til Nordreisa kommune faktiske kostnader for alle tre kategorier på riks og 

fylkesvegnettet. For strekninger der ROS-analysen viser at SVV skal ha veglys, dekkes også 

tilkoplingskostnadene med refusjon etter at ROSanalysen er klar, jfr pkt 2.»  

 

Den 25.9.2018 mottok Statens vegvesen purring på møtereferatet og tilbakemelding på 

forslaget til endring i avtalen. Samme dag meddelte Statens vegvesen at man var litt 

forsinket på grunn av sykdomsfravær. Den 28.9.2018 mottok Statens vegvesen purring fra 

Nordreisa kommune v/ordføreren.  

75



3 

 

 

Statens vegvesen beklager forsinkelsen på 1 uke. Hensyntatt punkt 2 i avtalen hvor arbeidet 

med endelig avtale skal ferdigstilles innen utgangen av året anses en ukes forsinkelse som 

uten betydning for saken. 

 

Statens vegvesen har følgende kommentarer til saken: 

 

Veglysanlegg på riks og fylkesveg i Nordreisa kommune kan deles inn i 4 kategorier: 

1. Veglysanlegg langs E 6 bygget og bekostet av Statens vegvesen og hvor kommunen 

har påtatt seg driftsansvaret ved ferdigstillelsen. Dette gjelder strekninger nord for 

Sørkjosen og gjennom Storslett. Anleggene består av stålstolper og kabelanlegg. 

2. Veglysanlegg langs Fv. 865 bygget og bekostet av Troms fylkeskommune og hvor 

kommunen har påtatt seg driftsansvaret ved ferdigstillelsen. Dette gjelder 

strekninger nord for Sørkjosen og gjennom Storslett. Anleggene består av stålstolper 

og kabelanlegg. 

 

3. Veglysanlegg langs E 6 for øvrig bygget og bekostet lokale lyslag/grendelag og hvor 

drift- og vedlikeholdsansvaret ble overtatt av kommunen. (At drift- og 

vedlikeholdsansvaret ble overtatt av kommunen, var et vilkår for slik etablering.) 

4. Veglysanlegg langs FV for øvrig bygget og bekostet lokale lyslag/grendelag og hvor 

drift- og vedlikeholdsansvaret ble overtatt av kommunen. (At drift- og 

vedlikeholdsansvaret ble overtatt av kommunen, var et vilkår for slik etablering.) 

 

Statens vegvesen legger til grunn at Nordreisa kommune er ansvarlig for drift av 

veglysanlegg i kategori 1 og 2 i henhold til avtale med Statens vegvesen og Statens vegvesen 

forutsetter at disse anlegg driftes i tråd med inngåtte avtaler om driftsansvar inntil dette 

eventuelt avløses av ny avtale. 

Når det gjelder veglysanlegg i kategori 3 og 4 legger Statens vegvesen til grunn at Nordreisa 

kommune har drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse. Statens vegvesen vil imidlertid ikke 

fremme krav om at Nordreisa kommune skal drifte disse for fremtiden. Dersom Nordreisa 

kommune beslutter å avvikle drift- og vedlikehold av disse forutsetter Statens vegvesen at 

anleggene blir sanert (fjernet) da de vil kunne utgjøre en risiko for trafikken på vegen. 

Statens vegvesen er av den oppfatning at det ikke foreligger noen juridisk forpliktelse til 

overtakelse eller økonomisk forpliktelse knyttet til drift av veglys i Nordreisa kommune. 

Tilbudet om et driftstilskudd på kr. 65.000,- var begrunnet i å skape arbeidsro i prosessen 

med å komme til en langsiktig løsning og ikke minst av trafikksikkerhetshensyn.  

Med bakgrunn i ovennevnte kan ikke Statens vegvesen akseptere Nordreisa kommunes 

forslag til dekning av energikostnader.  

Statens vegvesen er av den oppfatning at forutsetningene for avtalen av 14.9.2018, var at 

Nordreisa kommune skulle sette i drift veglysanleggene i kommunen i alle fire kategoriene. 

Basert på en energikostnad på kr. 22.500,- pr. måned, mener Statens vegvesen at kr. 
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65.000,- som drifts tilskudd for 3,5 måned er rimelig hensyntatt Nordreisa kommunes 

inngåtte driftsforpliktelse. 

Gjennom presseoppslag og sosiale media kan det se ut som at Nordreisa kommune ikke har 

slått på alle lysene omtalt som kategori 3 og 4 ovenfor.  

Statens vegvesen opprettholder imidlertid sitt tilbud forutsatt at Nordreisa kommune drifter 

veglys i kategori 1 og 2 og uavhengig av Nordreisa kommunes valg om drift av kategori 3 og 

4.   

 

Statens vegvesen har følgende utgangspunkt for det videre arbeid med saken: 

Når det gjelder gruppe 1 og 2 er det uvisst hva som var bakgrunnen for at kommunen påtok 

seg driftsansvaret, det antas imidlertid at dette sikret at lysene ble etablert i det omfang som 

det har i dag. Slik Statens vegvesen har forstått Nordreisa kommune, ønsker man nå å 

avvikle denne avtalen om driftsansvar. Statens vegvesen vil før årsskiftet ta stilling til om 

driftsansvaret til disse to anleggene i sin helhet bør tilbakeføres Statens vegvesen og Troms 

fylkeskommune. For Fv. 865 må en slik tilbakeføring godkjennes av fylkeskommunen. 

Når det gjelder kategori 3 og 4 er dette i hovedsak gamle anlegg med tre-stolper og 

armaturer som ikke oppfyller dagens krav. Statens vegvesen og Troms fylkeskommune vil 

ikke overta slike anlegg. Det kan imidlertid være aktuelt å gi driftstilskudd på enkelte slike 

strekninger eller punkter der det er et «skal» krav i håndbok N 100. For fylkesveger må dette 

i så tilfelle godkjennes av Troms fylkeskommune. Eventuelt driftstilskudd vil imidlertid bli 

nærmere vurdert gjennom den kartlegging som skal gjennomføres før årsskiftet i henhold til 

punkt 2 i avtalen. 

Statens vegvesen vil komme tilbake til Nordreisa med et forslag til avtale når ovennevnte 

gjennomgang er utført.  

 

 

 

Med Hilsen 

Øyvind Strømseth 

Seksjonssjef Plan- og forvaltning  

Vegavdeling Troms 
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REFERAT 

Møte med Nordreisa kommune vedrørende drift av gate- og veilys i kommunen.  

Storslett, kommunehuset den14.09.2018 

Deltagere: Hilde Nyvoll, Christin Andersen, Hilde Henriksen og Olaug Bergset (Nordreisa 

kommune. Øyvind Strømseth, Karl Martin Eriksen og Hanne Vangen (Statens vegvesen) 

Bakgrunn 

Kommunestyret i Nordreisa besluttet i kommunestyre den 26.4.2018 at Nordreisa kommune 

pr 31.8.2018 avslutter drift av alle veglys langs E6 fra Kåfjord grense til Kvænangen grense. 

 

Vedtaket ble meddelt Statens vegvesen i brev den 27.4.2018. 

 

Etter effektuering av kommunestyrets vedtak den 31.8.2018, ble saken omtalt i media og 

Statens vegvesen tok initiativ til møte med Nordreisa kommune i sakens anledning.  

Statens vegvesen ved Øyvind Strømseth stilte seg svært kritisk til at kommunens vedtak uten 

at man hadde foretatt en vurdering av risiko og konsekvenser for kommunens innbyggere. 

Han ga videre utrykk for at formålet med møtet fra Statens vegvesens side først og fremst 

var å få lysene slått på av trafikksikkerhetshensyn, og dernest og skape arbeidsro med sikte 

på inngåelse av avtale i inneværende år.  

Nordreisa kommune på sin side mente at de hadde forsøkt å få vegvesenet i tale siden 2014, 

og var derfor tvunget til å gå til det drastiske skritt med å vedta å avslutte driften. 

Statens vegvesen erkjente at saken ikke hadde vært godt nok behandlet og beklaget dette. 

Nordreisa kommune gikk etter dette gjennom hvilke forpliktelser de mente Statens vegvesen 

hadde etter vegnormalen i forhold til «skal, bør og kan» krav. Det fremkom at partene ikke 

hadde samsvarende oppfatning av dette. Uenigheten dreide seg i stor grad om «bør» 

strekningene i vegnormalen.  

Statens vegvesen viste til at man i kartleggingsperioden vil vurdere «bør» strekningene og at 

forhold som ÅDT og ulykkesstatistikk ville være en viktig del av vurderingen sammen med 

faktorer som skoler, busstopp mv.  

Partene ble etter dette enige om en midlertidig avtale som innebar at veglysene skulle slås 

på så snart det lot seg praktisk gjennomføre og skulle sikre at man kom til en endelig avtale 

innen utgangen av 2018. Man ble videre enige om at Statens vegvesen skulle komme tilbake 

med avtaleforslag umiddelbart etter møtet. Avtaleforslaget skulle inneholde forslag om 

størrelsen på et driftstilskudd for inneværende år. 

(Avtaleforslag ble oversendt kl. 12.33 samme dag.) 

 

*********************   
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Samferdsels- og miljøetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Nordreisa kommune  

Postboks 174 

 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

17/15383-36 Roger Ellingsen 223Q80 SAKSARKIV 

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

69408/18 77788140   01.10.2018 

 

 

Trafikksikkerhetsmidler 2018 - Krattrydding - Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg - 

TFTU 

Nordreisa kommune 

 

Troms fylkeskommune viser til tildelingsbrev av 02.07.2018 for krattryddingsmildler 2018. I 

brevet er det henvist til Troms fylkeskommunes vedtekter for tildeling av krattryddingsmidler. 

Vedtektene var vedlagt invitasjon og tildelingsbrev. 

 

Ifølge vedtektenes punkt 8 «Frist for å fremme krav om utbetaling» heter det:  

 

Frist for kommunene til å fremme krav om utbetaling av tilsagte midler er 1/11 i  

søknadsåret. Troms fylkeskommune sender ut purring omkring 10. oktober.  

Alternativt kan kommunen innen 1. november i tildelingsåret søke om å få overført 

hele eller deler av beløpet til året etter. Dette er imidlertid å betrakte som et alternativ 

til å søke nye midler. Kommunen har således ikke rett til tildeling av nye 

krattryddingsmidler samtidig som kommunen har et aktivt tilsagn som ikke er 

ferdigstilt og utbetalt.  

 

Punkt 9 omfatter bortfall av tilsagn: 

Dersom kommunen ikke fremmer krav eller søker om overføring til neste år for hele 

eller deler av beløpet innen 1. november, trekkes hele eller resterende del av årets tilsagn 

tilbake. 

 

Oppsummering 

Dette er en påminnelse om at Nordreisa kommune har tre alternativ til handling med frist 1. 

november: 
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1. Kommunen kan fremme faktura med krav om utbetaling av tilsagn. Faktura sendes: 

 

Troms Fylkeskommune 

Samferdsel og miljø 

Postboks 338 Alnabru 

0614 Oslo 

Faktura merkes «Deres ref. 10517. 

 

Følgende krav til dokumentasjon gjelder (ref. punkt 10 i vedtektene): 

 

- Faktura skal inneholde vedlegg av betalte faktura for innleide entreprenører og/eller 

beregnet timelønn for bruk av eget maskinelt utstyr. Det kan beregnes timelønn for 

kommunalt ansatte og innleid personell, samt lønn for dugnadsinnsats fra private lag 

og foreninger.  

 

Utgiftspostene spesifiseres på eget ark. Hvert punkt skal ha referanse til et vedlagt kart 

som viser til det arbeidet som faktisk er utført. 

 

- Krav om utbetaling må også inneholde en statusbeskrivelse av arbeid med 

kommunens trafikksikkerhetsplan og Trafikksikker kommune. 

 

 

2. Nordreisa kommune kan fremme krav om delvis utbetaling samtidig som det søkes om 

å få overført hele eller deler av beløpet til utbetaling i 2019. Dette er imidlertid å 

betrakte som et alternativ til å søke nye midler, og kommunen har da ikke rett til nytt 

tilsagn i 2019. 

 

3. Kommunen kan unnlate alternativ 1 og alternativ 2. I så fall vil tilsagnet for 2018 falle 

bort. Kommunen kan da søke nytt tilsagn på vanlig måte i 2019. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Egil Vassdokken 

avdelingsleder Roger Ellingsen 

 møtesekretær   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

FYLKESMANNEN I TROMS 
Postboks 6105 
9291  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/773-13 9585/2018 M61 25.09.2018 

 

Søknad om kriseskjønn etter brann på Galsomælen 

Den 1.juli kl 13.15 gikk alarmen til Nordreisa brannvesen. Det meldes om mye og sort røyk fra 
Galsomælen, og det viser seg å være en positiv brann. Det brenner i avfall fra maritim industri 
(mærer og plastprodukter fra fiskeoppdrett og kassert garn- og notutstyr fra fiske). Dette 
resulterer i en rask brannutvikling og en brann som er svært vanskelig å få kontroll på og slukke. 
 
Det ble slått full alarm og politi, ambulanse, Avinor og Sivilforsvaret rykket ut med hele sitt 
mannskap og bisto innen vakthold, forpleining og den viktige vanntilførsel. Det ble rekvirert 
lokal maskinentreprenører for å komme ned til kjernen av brannen. Ansatte på Galsomælen bisto 
med sitt utstyr og personell. 
Likevel var brannen ikke under kontroll utover kvelden. Fagleder brann ba politiets 
operasjonssentralen om bistand fra helikopter, men fikk avslag. De anså ikke brannen til å være 
så alvorlig at de ønsket å rekvirere helikopter. DSB’s lederstøtte bekreftet også at annen 
helikopterassistanse ikke var tilgjengelig pga skogbrannsituasjonen i Sør-Norge. Det resulterte at 
Nordreisa kommune selv rekvirerte helikopterstøtte. Det ankom brannen kl 23.00 og bisto fram 
til kl 05.00. 
2.juli fikk mannskapene bistand fra nabokommunene. Politiet stengte Reisadalen 
Montesorriskole og barnehage pga røyk og ba ellers alle berørte hus om å lukke vinduer og 
stenge ventilasjon. Kl 13.00 beslutter rådmannen og sette kriseledelse. Kriseledelsen holdt 
kontakt med fylkesmannen, politi og fagleder brann. 
Politiet besluttet kl 15.00 at alle husstander innen en km fra Galsomælen skal evakueres. Det 
gjaldt grenda Snemyr og deler av Krakenes.  Politiet gjennomførte evakuering og kommunen 
opprettet et mottakssenter i idrettshallen. Tilsammen 77 personer ble evakuert. Kommunen 
skaffet plass på hotellet til de som ønsket det, 6 stykker, og resten ordnet seg selv og overnattet 
hos familie og venner. 
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 Side 2 av 2

På kvelden 2. juli kom det uoppfordret tilbud fra 339-skvadronen på Bardufoss som kunne bistå 
hvis kommunen rekvirerte dem via politiets operasjonssentral. Dette ble gjort vha lokal politi. 
339-skavdronen ankom Nordreisa kl 22.00 og avsluttet sin innsats 3. juli klokken 23:00. De ble 
holdt i beredskap til morgenen 4. juli, hvorpå de returnerte ut på dagen til Bardufoss. 
 
Tromsø brann og redning tilbydde seg å bistå. De ankom med to biler og mannskap 3.juli kl 
04.00, og var i innsats til 4. juli klokken 05.00. Deres kapasitet på skumlegging var vesentlig for 
å få kontroll på brannen. Dessuten frigjorde de beredskap i Nordreisa. 
 
Innsatsen fortsatte gjennom hele 3.juli med 339-skvadronen, Avinor, gravemaskiner, 
Avfallservice og brannmannskap fra Nordreisa, Nord-Troms og Tromsø. 
 
Politiet opphevet evakueringen 3. juli kl 14.45 og alle kunne flytte hjem. Rådmannen besluttet å 
avvikle kommunens kriseledelse 3 juli kl 15.00.  Slukkearbeidet fortsatte utover kvelden og natta 
og 4.juli kl 07.45 kunne fagleder brann melde om at brannen var under kontroll. Etterslokking 
ble gjennomført med brannvesenets og Sivilforsvarets materiell til mandag 9. juli. 
 
Omfanget av brannen på Galsomælen var uforutsett stor. I brannvesenets ROS-analyse er brann 
på deponiet vurdert, men erfaringsvis har brannvesenet håndtert dette med lokale ressurser. 
 
Denne brannen var lagt større og kommunen måtte ha bistand for å kunne slukke den. Lokalt var 
viljen til innsats stor. Samarbeid skjedde spontant, og alle involverte ønsket å bidra og gjøre det 
beste ut av situasjonen. Der var lite problemfokus, det var løsningsfokus på alle nivå. Dette 
samholdet viser en stor styrke, ikke bare hos kommunale og statlige involverte men også særlig i 
lokalsamfunnet. Fylkesmannen, lokale entreprenører, Sivilforsvaret, Forsvaret, Kåfjord, 
Skjervøy, Kvænangen og Tromsø brannvesen, Avfallsservice, Avinor, privatpersoner og ansatte i 
Nordreisa kommune var med på å bidra til å håndtere denne ekstraordinære situasjonen. Det var 
effektivitet i informasjonen og handlinger skjedde raskt. Kommunens organisering av 
kriseledelse og beredskapsplan fungerte etter hensikt. 
Intensjonen med kriseskjønnsmidler er at ordningen skal ivareta uforutsette og akutte forhold i 
kommunene av vesentlig karakter. Brannen på Galsomælen er slik Nordreisa kommune definerer 
det, av vesentlig karakter og har gitt kommunen store utforutsette kostnader som ikke kunne 
hensyntas i budsjettforhandlinger. Nordreisa kommune organiserte kommunal kriseledelse og et 
ressurskrevende slukkearbeid. Totalt medførte brannen en kostnad på totalt kr 1.190.065 som 
fordeler seg slik: 
 
Tiltak Kostnad 
Administrasjon, UMS varsel  5.325,60 
Evakuering (drosje og hotell)  4.097,00 
Kriseledelse og tapt produksjon* 114.000,00 
Slukking, eget mannskap, drift og ødelagt utstyr  369.731,40 
Slukking helikopter  79.988,00   
Slukking Tromsø brann og redning inkl overnatting 291.954,00 
Slukking Avinor  105.569,00 
Slukking innleid pumpe og gravemaskiner 219.400,00 
Sum 1.190.065,00 

*utgjør kriseledelse 3 personer a 45 timer og tapt produksjon innen anleggsdrift 8 personer a 30 
timer, sum 285 timer. Timesats er satt til kr 400,- 
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Informasjon 
For informasjon til innbyggere og berørte, brukte kommunen befolkningsvarslingssystemet 
UMS,  hjemmesiden og facebook, i følgende link ligger nyhetssaken som fortløpende ble 
oppdatert med tekst og bilder. Videre ble hendelsen lagt inn i DSB sitt system cim. 
 
Nordreisa kommune søker med bakgrunn i dette om kr 1.190.065 i kriseskjønnsmidler for 2018 
til dekning av uforutsette utgifter i forbindelse med brannen på Galsomælen 1.-4.juli 2018. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Funderud 
Sektorleder drift og utvikling 
dag.funderud@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 41 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Anne-Marie Gaino Rådmannen 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 28.09.2018 15:05:00
Til: Anne-Marie Gaino; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig Kjærvik; Trond-Roger Larsen; Bjørn Ellefsæter;
Post Kvænangen; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune; Post
Skjervoy; Post Storfjord
Kopi: Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Kristin Vatnelid Johansen; Lise Jakobsen; Frank Pedersen

Emne: BUDSJETT - DRIFTSTILSKUDD 2019
Vedlegg: Særutskrift budsjett - driftstilskudd 25.09.18.docx;VEDTATT BUDSJETT NTRR 2019.docx;Fordeling
driftstilskudd 2019.doc
Til kommunene i Nord‐Troms
 
Vedlagt er melding om vedtak fra regionrådet vedr driftstilskudd‐budsjett 2019, vedtatt budsjett og fordeling av
driftstilskudd for eierkommunene for 2019.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

SÆRUTSKRIFT MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 9-2018 
STED: Halti, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 25. september 2018 

 
 
Sak 50/18  Budsjett 2019 
Saksdokumenter:  

 Forslag til budsjett drift regionrådet 2019 
Saksbehandler: Berit Fjellberg  
 
Saksopplysninger: 
Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på 
eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i 
selskapsavtalen/vedtektene).  Representantskapet i regionrådet har fastsatt en 
kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % 
etter folketall.  
 
Budsjettoppbygging 
Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder; 

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

 
Drift av sekretariatet i regionrådet 
Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling 
som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med 
permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune. 
 
I forbindelse med ny organisering av regionrådet ble sekretariatet utvidet med 0,5 
stilling for å følge opp rådmannsutvalgets arbeid. Dette skjedde med virkning fra 
1.1.18. 
 
I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for 
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representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale 
myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser 
til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man 
representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med regionale og statlige 
myndigheter eller i utvalg/styrer. 
 
Drift av ungdomssatsingen RUST 
Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling. Budsjettet dekker 
personalkostnader og kontorhold. I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms 
ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til 
tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, skolering av ungdomsråd og andre 
regionale arrangement). Det kan også søkes om tiltaksmidler fra andre (for 
eksempel Troms fylkeskommune). 

 
Drift av Nord-Troms Studiesenter 
Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- årlig i driftstilskudd fra Troms 
fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel. Det 
legges opp til en videreføring av denne samfinansieringen. 

 
Studiesenteret har hatt prosjektansvaret for et 5-årig utviklingsprogram 
«Kompetanseløft i Nord-Troms». Kompetanseløftet utfases i slutten av 2018 og 
arbeidet med videre finansiering er på dagsorden. Finansiering av studiesentrene er 
nevnt i Ekspertutvalgets Oppgavemelding knytta til Regionreformen. Hvorvidt dette 
blir en realitet vil bli avklart ved behandlingen av Oppgavemeldingen i Stortinget 
høsten 218. 
 
Vurdering: 
Gjennom vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap er det behov for å 
holde budsjettrammen på samme nivå som de 3 foregående år for aktivitetene som 
inngår i drift. 
 
Regionrådet har som mål å øke det politiske fokuset i den nye plattformen for 
regionrådet, noe som medfører økt møtevirksomhet utenfor Nord-Troms, noe som 
betyr økte kostnader til overnatting og reise. Posten møtekostnader er derfor 
foreslått økt fra fjoråret.  
 
Det er signaler fra regionrådet (ordførerne) om å øke budsjettet med en egen pott 
som kan benyttes til ulike fellestiltak for å unngå ekstra søknader til enkelttiltak. 
Regionrådet foreslår å øke budsjettrammen for 2019 (og 2020) med en pott som 
skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter, til sammen kr 350.000. 
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Den største aktiviteten er satsingen DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 
år med budsjettramme på kr 2.900.000. Troms fylkeskommune kan bidra med 50 
%. Egenandelen (sum for 2 år) fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 
500.000 fra eierkommunene og 450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er 
midler til Mastergradsstipend, midler til felles profilering og rekruttering på 
Arbeidslivsdagen på UiT, og til oppfølging av samarbeidsavtale med TIL 
(fotballskole, kamp – kostnader til dommer o.l.). 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og 
fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2019 etter tidligere vedtatte 
fordelingsnøkkel (40 % ”flat” fordeling og 60 % etter folketall).  
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
25.09.18 
Berit Fjellberg 
Referent
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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  

VEDTATT BUDSJETT 2019  
– driftstilskudd fra eierkommuner 

 
Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd fra eierkommunene dekker: 

 Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget 
 Drift Ungdomssatsingen RUST 
 Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter 

 
Regionrådet foreslår å øke budsjettrammen for 2019 (og 2020) med en pott som 
skal dekke egenandeler i vedtatte aktiviteter. Den største aktiviteten er satsingen 
DRIVKRAFT NORD-TROMS – et prosjekt over 2 år med budsjettramme på kr 
2.900.000. Troms fylkeskommune kan bidra med 50 %. Egenandelen (sum for 2 år) 
fordeles med 500.000 av regionrådets fondsmidler, 500.000 fra eierkommunene og 
450.000 i eget arbeid. De øvrige aktivitetene er midler til Mastergradsstipend, 
midler til felles profilering og rekruttering på Arbeidslivsdagen på UiT, og til 
oppfølging av samarbeidsavtale med TIL (fotballskole, kamp – kostnader til dommer 
o.l.). 
 
Budsjettforutsetninger 2019: 

 Sekretariat: 100 % stilling daglig leder (drift av sekretariat, kontorhold og 
møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og 
sentrale myndigheter), samme ramme som 2014-2017.     

 Medarbeider sekretariat: 50 % stilling knyttet til rådmannsutvalget og det 
administrative samarbeidet i Nord-Troms 

 Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. 
Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad. 

 Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av 
ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre 
post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som tidligere år. 

 Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2019 foreslås på 
samme nivå som foregående år (2013-2018). For å matche driftstilskuddet 
fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det 
lagt inn tilskudd fra kommunene på til sammen kr 500.000,-. 

 Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-. 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@halti.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
 BUDSJETT 2018 BUDSJETT 2019 
Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

2.495.000  2.845.000 

Sum inntekter 2.495.000  2.845.000 
   
Lønn (lønnsvekst 2,8 %) 1.185.000  1.220.000 
Andre personalkostnader    185.000     185.000 
Reiseutgifter     115.000     115.000 
Kontorhold    100.000     100.000 
Revisjonshonorar (regnskapsfører 
ansatt) 

     65.000       15.000 

Møtekostnader    210.000     225.000 
Data/hjemmeside – arkivsystem       30.000       30.000 
Annonser/informasjon      35.000       35.000 
Kjøp av mindre (data) utstyr      20.000       20.000 
Tiltak ungdom - RUST      50.000       50.000 
Tilskudd til studiesenteret    500.000     500.000 
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT      250.000 
Avsetning av midler til 
Mastergradsstipender 

       40.000 

Avsetning av midler til 
Arbeidslivsdag/profilering 

       50.000 

Avsetning av midler til oppfølging 
samarbeidsavtale TIL 

       10.000 

Sum kostnader 2.495.000  2.845.000 
 
 
Vedtatt i regionrådsmøte 25.09.18 
Berit Fjellberg 
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NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
Fordeling av driftstilskudd for 2019 
Fordelingsnøkkel: 

 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene 
 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år  
 

 
KOMMUNE: 

 
FOLKETALL  
01.01.18.: 

 
"FAST BELØP"  
(40 %): 

 
FORDELING ETTER 
FOLKETALL (60 %): 

 
SUM 
DRIFTSTILSKUDD 

 
Kvænangen 

 
  1 224 

 
   189.670 

 
   130.930 

 
   320.600 

 
Skjervøy 

 
  2 925 

 
   189.670 

 
   312.880 

 
   502.550 

 
Nordreisa 

 
  4 944 

 
   189.670 

 
   528.855 

 
   718.525 

 
Kåfjord 

 
  2 132 

 
   189.670 

 
   228.055 

 
   417.725 

 
Storfjord 

 
  1 856 

 
   189.670 

 
   198.530 

 
   388.200 

 
Lyngen 

 
  2 877 

 
   189.670 

 
   307.750 

 
   497.420 

 
 

 
15 958 

 
1.138.020 

 
1.707.020 

 
2.845.020 

 
Storslett 28.09.18 
Berit Fjellberg 
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Kulturetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 

 

Nordreisa Kommune  

Postboks 174 

 

9156  STORSLETT 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6248-3 Johnni Håndstad  SAKSARKIV 

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

67813/18 77 78 82 27 2018/9369  24.09.2018 

 

 

SØKNADSNR. 128914 AKTIVITETSPARK STORSLETT SKOLE - NORDREISA 

KOMMUNE - SLUTTUTBETALING SPILLEMIDLER 2018 

 

Det vises til brev datert 13.09.18 vedr. ovennevnte anlegg, og til innsendt revidert godkjent 

sluttregnskap og kommunal bekreftelse på at anlegget er bygd etter godkjente planer. 

 

Nordreisa kommune fikk ved fordeling av spillemidler 2018 bevilget kr 122.000,- til en 

aktivitetspark – Tuftepark, ved Storslett skole i Nordreisa. Det anmodes nå om en 

sluttutbetaling. 

 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon kan kr 122 000,- utbetales til Nordreisa kommune. 

Troms fylkeskommune har fra og med 1.januar 2018 endret rutiner for denne type 

utbetalinger og ber Nordreisa kommune om å sende en elektronisk faktura på kr 122 000,- 

med tekst: Nordreisa kommune – Aktivitetspark Storslett skole – Nordreisa. 

 

Faktura informasjon: 

Troms fylkeskommune, 

Kulturetaten, avd. folkehelse, idrett og friluftsliv, 

Postboks 338 Alnabru,  

0614 OSLO 

Merkes: Ressursnummer 10031 

Faktura sendes i PDF-forma til: faktura-tromsfylke@nets.eu 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ellen Østgård      Vibeke Skinstad 

fylkeskultursjef                                                          avd.leder folkehelse, idrett og friluftsliv 

 
    

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Helfo

Postboks 2415, 3104 Tønsberg

 

Nordreisa Kommune Fysioterapitjen
Helsesenteret Sonjatun
9151 Storslett

Värref.: 100005383101713V01 var dato: 09.07.2018

Vedtak  om  utbetaling

Vi viser til krav om refusjon mottatt  05.07.18.

Helfo har på bakgrunn avlen automatisk kontroll og summering fattet nedenstående vedtak om utbetaling.
Vi gjør oppmerksom på at etterkontroll av kravet vil kunne gi et annet resultat. Avviste regninger kan
eventuelt korrigeres og sendes på nytt.

Kontonavu Konto Beløp

Fastlønnstilskudd fysioterapi Kr 304  500,00

Til utbetalin Kr 304  500,00

Utbetalingen vil bli kreditert bankkonto XXXX.XX.03954.

Klage

Det er adgang til  å  klage på dette vedtaket. Fristen for  å  sette fram klage er  6  uker fra vedtaket ble mottatt, jf.
folketrygdloven  § 21-12.  Klage framsettes overfor Helfo. Vi 'ør oppmerksom på at det etter forvaltningsloven
§ 18 er adgang til  å  få sett sakens dokumenter.

Vennligst ta kontakt med Helfo hvis det er noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Helfo

Helfo Postboks 2415 TEL: 81570070 E-posl: post@helfo.no
3104 Tønsberg vwwv.helfo.no
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Oversikt over krav som vedtaket er basert på

Mottatt Totalt Godk'ent Avvist Krav Utbetalt

05.07.2018 4 4 0 304  500,00 304  500,00

Merknader til vedtak

Vedtaksdato Merknad

09.07.2018 Helfo ønsker  å  nå deg på  e-post. Du får  i  dag utbetalingsvedtaket fra Helfo per post. Dersom du registrerer
e-postadressen din hos Helfo, vil du få vedtaket rett  i  innboksen så snart oppgjøret er behandlet. Mer
informasjon og lenke til aktuelt Altinn-skjema finner du  på  vår nettside:
http://www.helfo.no/avtale/endre-avtale/slik—endrer-du-opplysninger-i-avtale-åfå-utbetalingsvedtak-på-e-post.
Nyhetsbrev er et nytt tilbud til våre behandlere. Dersom du ønsker  å  motta dette, gå inn på http://www.helfo.no
og klikk på «Om Helfo» øverst på siden. Iartikkelen «Helfo starter opp med nyhetsbrev l.juli» kan du lese
hvordan du melder deg på.

2av2
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Fra: Andrea Engen (andrea.engen@komrevnord.no)
Sendt: 11.10.2018 08:49:50
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Rita Toresen; Emely Bertelsen

Emne: Revisjonsberetning momskompensasjon 4 termin 2018
Vedlegg: Utg 590 Revisjonsberetning momskompensasjon.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger vår revisjonsberetning for 4 termin.
 
Mvh
Andrea Engen
Revisor
KomRev NORD IKS
________________________________
E‐post: ae@komrevnord.no
Tlf: 77 60 05 16/97 73 02 56
Adresse: Vestregt. 33
9008 TROMSØ
www.komrevnord.no
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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Marianne Winther Riise 77 64 20 42 08.10.2018 2018/2997     
   Deres dato Deres ref. 
    

                                                                    
 

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 

 
          
 
Nordreisa kommune   
Postboks 174 
  
9156 
Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene 

 
Regjeringen la i dag, 8. oktober 2018, frem statsbudsjettet for 2019 (Prop. 1S 2018-2019).  
 
Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2019 
vedrørende kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og 
anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms.  
 
 
1 Kommuneøkonomien i 2018 
 
Etter RNB 2018 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 oppjustert med 2,4 
mrd. kr., hvorav 2,1 mrd. kr. gjelder kommunene og 300 mill. kr. gjelder fylkeskommunene.  
Bakgrunnen er i hovedsak ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for 
inntektsåret 2017.  
 
Den samlede pris- og kostnadsveksten (kommunal deflator) anslås til 3,0 % i 2018, dette er 
0,4 prosentpoeng høyere enn i RNB 2018. Kostnadsveksten skyldes økte strømpriser. Dette 
reduserer isolert realverdien av kommunesektorens inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kr. 
 
I 2018 blir det utbetalt over 2,7 mrd. kr. fra havbruksfondet til i alt 164 kommuner og 10 
fylkeskommuner. Dette er ca. 460 mill. kr. mer enn anslått i RNB 2018. 
 
De ekstra skatte inntektene er av engangskarakter og videreføres ikke til 2019. Dette i 
motsetning til kostnadsveksten som videreføres til 2019. 
 
 
 
2 Generelt om kommuneopplegget i 2019 
 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 2,6 mrd. kr., 
dette tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 
slik det ble anslått i RNB 2018.  
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Hele veksten i frie inntekter i 2019 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene anslås å 
få økte demografiutgifter i 2019. Fylkeskommunene ventes å få noe reduserte 
demografiutgifter de nærmeste årene, som følge av nedgang i aldersgruppen 16-18 år.  
 
Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 500 mill. kr. for kommunene 
og 100 mill. kr. for fylkeskommunene. 
 
I kommuneproposisjonen 2019 som kom i mai 2018 ble det lagt opp til en vekst i de frie 
inntektene for kommunene på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i 
statsbudsjettet for 2019 er i nedre intervall av dette.  
 
 
 

 
 
Figuren viser veksten i frie inntekter for 2019 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i 
Revidert nasjonalbudsjett 2018 og fra oppdatert anslag på regnskap for 2018 i statsbudsjettet 
for 2019.  
 
Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2019 på ca. 2,6 mrd. kr. er regnet fra anslått 
inntektsnivå for 2018 i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Oppjusteringen av kommunesektorens 
skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kr. i statsbudsjettet for 2019 påvirker derfor ikke nivået 
på sektorens inntekter i 2019. 
 
Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2018 blir inntektsveksten fra 2018 til 2019 
lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i 
Revidert nasjonalbudsjett 2018.  
 
Realveksten regnet fra RNB er 0,7 % mens realvekst fra anslag på regnskap er 0,1 %.  
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Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:  
 

Kommuner 
(i mrd. kr.)

Fylkeskommuner 
(i mrd. kr.)

Kommunesktoren 
samlet (i mrd. kr.)

Vekst i frie inntekter 2019 2,6 0,0 2,6
Demografi -1,6 0,6 -1,0
Pensjonskostnader -0,5 -0,2 -0,7
Satsinger innenfor frie inntekter -0,5 -0,1 -0,6
Handlingsrom uten effektivisering 0,0 0,3 0,3
Effektivisering 0,5 % 1,0 0,2 1,2
Handlingsrom med effektivisering 1,0 0,5 1,5  
 
Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,6 mrd. kr. som må 
finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Videre er veksten i kommunenes samlede 
pensjonskostnader anslått til 500 mill. kr. i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale 
deflatoren. Disse kostnadene må også dekkes av veksten i de frie inntektene. 
 
Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og pensjonskostnader 
utgjør for kommunene 2,1 mrd. kr.  
  
I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene til 
kommunen på i alt 500 mill. kr.: 
 
- 200 mill. kr. med opptrappingsplanen på rusfeltet. 
- 200 mill. kr. begrunnes med tidlig innsats i skolen. 
- 100 mill. kr.  til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 
 
For kommunene er hele handlingsrommet innenfor den veksten i frie inntekter disponert på 
demografi, pensjon og regjeringens satsinger.  
 
Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen 
virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,2 mrd. kr. for sektoren samlet i 2019. Kommunene vil 
slik kunne få økt handlingsrommet til ca. 1 mrd. kr. og fylkeskommunene 0,5 mrd.kr.  
 
 
2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 
 
For 2019 anslås deflator til 2,8 %.  Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,25 %, dette 
utgjør 2/3 i deflator.  
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Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  
 

 Rentekostnader 
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke 
dette opp av deflatoren 

 Demografikostnader 
 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,8 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2019. 
 
2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2019 
 
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 
for kommuner og fylkeskommuner. 
 
I Kommuneproposisjonen 2019 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut 
fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 pst. av de samlede 
inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2019 reduseres med 0,25 
prosentpoeng til 11,55 prosent.   
 
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2019 bygger bl.a. på 1,3 % 
sysselsettingsvekst og 3,25 % lønnsvekst fra 2018 til 2019. 
 
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i 
Prop.1S (2018-2019) viser de frie inntektene i 2018 og 2018, fordelt på skatteinntekter og 
rammetilskudd. 
 
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne 
frie inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt 
omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen og ettersom de fleste kommunene i 
Troms har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt 
som har størst betydning.  
 
Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 
beregningen av frie inntekter i 2019 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle 
kommunene. Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i 
innbyggertallet enn landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner 
hvor veksten i innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv 
vurdere hva som er et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2019.  
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2.3 Satsing på helse- og omsorg 
 
Psykologer i kommunene 
Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det har 
vært solid økning i rekruttering av psykologer i kommunene 2013-2018 og en ser at dette har 
medført flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende helsearbeid, mer samarbeid med andre 
kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 
mill. kr. til rekruttering av psykologer i kommunene- tilsvarende 125 nye psykologer. Se 
nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Fastleger i kommunene 
Det settes av 25 mill. kr. til styrking av rekruttering og stabiliteten til allmennlegetjenesten, til 
sammen 39. mill. kr. i 2019. Det skal kunne gis tilskudd både til nyopprettede avtalehjemler, 
faste stillinger og eksisterende hjemler/stillinger hvor det er rekrutteringsutfordringer. 
 
Dagaktivitetstilbud for demente 
Regjeringen foreslår 50 mill. kr.  for å legge til rette for opprettelse av 450 nye plasser i 
dagaktivitetstilbud for demente, inkludert forhøyet tilskuddssats for 2019.  Som følge av 
Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen fra 30 % til 50 % 
ved opprettelse av plasser i 2019. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for 
kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres 
gjeldene fra 1. januar 2020. Gjennom de årlige budsjettframleggende fra 2012 til og med 2019 
har det blitt lagt til rette for i overkant av til sammen 8800 plasser. Det faktiske antallet 
plasser som finansieres av tilskuddet anslås til 3800 i 2018. Se nærmere omtale i Prp. 1 S 
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 
For 2019 foreslår regjeringen 130 mill. kr. og en tilsagnsramme på 2 612,6 mill. kr. for å 
legge til rette for om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser. 50 % av tilsagnsrammen skal i 2019 
gå til ren netto tilvekst. Gjennom budsjettene for 2014-2018 er den statlige 
tilskuddsordningen forbedret og regjeringen har lagt til rette for flere søknader om tilskudd til 
heldøgns omsorgsplasser. Aktiviteten i ordningen har økt, og antallet plasser med innvilget 
tilskudd pr. år er i snitt om lag dobbelt sammenlignet med årene før 2014. Se nærmere omtale 
i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Utskrivningsklare rus og psykisk helse 
Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB 
(tverrfaglig spesialisert rusbehandling) i 2019. Det foreslås derfor å flytte 185 mill. kr. fra 
regionale helseforetak til kommunerammen. Når kommunene får plikt til å betale for 
utskrivningsklare pasienter også for disse fagområdene, likestilles psykisk helse og rus med 
somatikk. NB. Betalingsplikten gjelder oppholdskommunen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S 
(2018-2019) for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Opptrappingsplan for rusfeltet 
Det foreslås 281 mill. kr.  til Opptrappingsplanen for rusfeltet, hvorav 200 mill. kr.  gjennom 
styrking av kommunenes frie inntekter og 81 mill. kr.  gjennom tverrdepartemental 
oppfølging av opptrappingsplanen. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
Regjeringen foreslår 100 mill. kr. til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som 
en del av kommunenes frie inntekter. Med dette har regjeringen fulgt opp målsettingen om 
300 mill. kr. i stimuleringsmidler til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019. Midlene 
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2018-2019) 
for Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
 
2.4 Barnehage 
 
Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid for 3-,4-, og 5-åringer til 
også å omfatte 2-åringer. Forslaget vil gi familier med lav inntekt et rimeligere 
barnehagetilbud og bidra til økt barnehagebruk for familier med lav inntekt, og bedre 
integreringen og språkopplæringen blant minoritetsspråklige barn. Rammetilskuddet økes i 
denne forbindelse med 45,7 mill. kr. i 2019. 
 
I tillegg foreslår regjeringen ca. 10 mill. kr. til opprettelse av nye studieplasser for 
barnehagelærere. Dette vil bidra til økt tilgang på barnehagelærere.  
 
Maksimal foreldrebetaling øker med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019. Som følge av dette 
reduseres rammetilskuddet til kommunene med 65,8 mill. kr. i 2019.  
 
 
 
2.5 Skole (lærernorm) 
 
Siden 2005 er det bevilget øremerkede midler som har sikret flere lærere i grunnskolen. 
Høsten 2018 ble lærernormen i grunnskolen innført, og det ble bevilget totalt 1,4 mrd. kr. i 
2018. I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere 
lærerårsverk med 1,468 mrd. kr. I tillegg er 200 mrd. kr. av veksten i de frie inntektene til 
kommunene begrunnet med en særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet 
benyttes til flere lærerårsverk ved opptrapping av lærernormen i 2019. 
 
Både de 200 mill. kr. av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr. av den øremerkede 
bevilgningen vil bli fordelt til kommunene etter grunnskolenøkkelen. Dette gjør det mulig å 
øke lærertettheten også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen. Se nærmere 
omtale i Prp. 1 S (2018-2019) for Kunnskapsdepartementet. 
 
 
 
 2.6 Korreksjonssaker 
 
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver 
eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres 
eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse 
endringene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter. Dette er såkalte korreksjonssaker og er 
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omtalt i sin helhet i tabell 7.20 i budsjettproposisjonen s. 181. Under vises kun saker som er 
aktuelle for kommunene. 
 
 
Endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet 

 Boligsosialt kompetansetilskudd, 15,6 mill. kr. 
 Tilskudd til boligsosialt arbeid, 8,9 mill. kr. 
 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -5,6 mill. kr. 

 
Korreksjoner 

 Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2018, helårseffekt, 
47,1 mill. kr. 

 Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 
2019, 47,7 mill. kr. 

 Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kr. pr. mnd. fra januar 2018, helårseffekt, -
21,9 mill. kr.  

 Økt foreldrebetaling i barnehage med 50 kr. pr. mnd. fra 1. august 2019, -65,8 mill. kr.  
 Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering ifm. endring i 

eiendomsskatt, -74,5 mill. kr.  
 Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialiserte behandling av rusavhengighet, 185 mill. kr. 
 Takstoppgjør for allmennleger i 2018, helårseffekt, 100 mill. kr. 
 Statlig og private skoler, økning i elevtall, -103 mill. kr. 

 
 
2.7 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 
  
På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen en moderat endring av 
ordningen i 2019. Innslagspunktet prisjusteres, og økes med kr. 50 000 utover dette.  Det nye 
innslagspunktet blir da kr. 1 320 000. 
 
Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 
 
 
2.8 Kommunereformen 
 
I følge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med 
kommunesammenslåinger:  

• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse  
• Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 

  
Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler 
for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst 
utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen. 
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Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det 
nye tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble 
reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk trådte i kraft). 

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 
innbyggere som slår seg sammen 25 millioner kroner. Deretter økes tilskuddsbeløpet med 10 
millioner kroner per ny kommune i sammenslåingen. 
 
Vi fortsetter med inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og 
nedgang i distriktstilskudd. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.  
  
Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre 
innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få 100 000 kroner til dette arbeidet. 
  
Fylkesmannen vil fortsatt ha en sentral rolle i kommunereformen. Hvert embete styrkes i 
denne forbindelse med 1,3 mill. kr. til nye årsverk.  
 
Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende 
følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i 
statsråd. 
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms 
 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2019 for kommunene i Troms og anslått 
nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2018. Realveksten 
tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2019 på 2,8 % (kommunal deflator).  
 

Kommune

Anslag på frie 
inntekter 2019 

(1000 kr.)

Anslag på 
oppgavekorrigert 
vekst 2018-2019 

(1000 kr.)

Nominell vekst 
2018-2019 
(prosent)

Realvekst 2018-2019 
(prosent) (kommunal 

deflator er 2,8 %)

1929 Berg 75 668 4 574 6,4 3,6
1928 Torsken 88 495 4 270 5,1 2,3
1922 Bardu 247 916 9 368 3,9 1,1
1941 Skjervøy 202 031 7 133 3,7 0,9
1931 Lenvik 736 767 25 323 3,6 0,8
1924 Målselv 411 373 12 322 3,1 0,3
1933 Balsfjord 364 726 10 466 3,0 0,2
1903 Harstad 1 415 934 38 074 2,8 0,0
1917 Ibestad 110 230 2 752 2,6 -0,2
1927 Tranøy 125 805 3 236 2,6 -0,2
1902 Tromsø 4 044 087 98 618 2,5 -0,3
1936 Karlsøy 171 515 4 095 2,4 -0,4
1926 Dyrøy 99 077 2 206 2,3 -0,5
1939 Storfjord 147 301 3 337 2,3 -0,5
1942 Nordreisa 309 509 6 951 2,3 -0,5
1943 Kvænangen 114 258 2 551 2,3 -0,5
1920 Lavangen 93 573 1 942 2,1 -0,7
1911 Kvæfjord 205 892 3 997 2,0 -0,8
1925 Sørreisa 211 712 3 950 1,9 -0,9
1940 Kåfjord 159 476 2 753 1,8 -1,0
1913 Skånland 204 500 3 369 1,7 -1,1
1923 Salangen 148 214 2 457 1,7 -1,1
1938 Lyngen 221 965 2 852 1,3 -1,5
1919 Gratangen 90 301 861 1,0 -1,8
Skjønnsmidler 
som fordelest 
gjennom året 14 231 4 197
Troms 10 014 556 261 654 2,7 -0,1

Hele landet 315 086 249 8 952 117 2,9 0,1  
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Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,9 % og en realvekst på 
0,1 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018). 
Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 % og 
en realnedgang på 0,1 %.  
 
Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i 
kommunesektoren i 2018 på 2,4 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2019. Bakgrunnen er i hovedsak 
ekstraordinært store uttak av utbytter til personlig skatteytere for inntektsåret 2017.  
 
I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og 
endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.  
 
I Troms har 7 av 24 kommuner vekst som er høyere enn realveksten på landsbasis (0,1 %). 
 
16 av kommunene i Troms har realnedgang i frie inntekter for 2019.   
 
 
 
4 Skjønnsmidler i 2019 
 
Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2019 med 25 
mill. kr (16 %), til 131,6 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med en gradvis utjevning av 
forskjeller i basisrammen pr. innbygger, mellom fylkene, ref. Kommuneproposisjonen for 
2019. 
 
Det vises her til Fylkesmannen i Troms sitt brev til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet av 13. september 2018, som er frigjort i forbindelse med 
offentliggjøringen av statsbudsjettet, der fordeling av skjønnsmidler pr. kommune i Troms og 
fordelingskriteriene fremgår. Brevet vil bli lagt ut på våre hjemmesider sammen med 
fordelingsmodellen (excel-fil) og annet materiell om statsbudsjettet 2019.  
 
 
5 Inntektssystemet 
 
Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet. 
 
Distriktstilskudd Nord- Norge 
 
Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger: 
 
 Sats pr. innbygger 

2019 (kroner) 
Sats pr. innbygger 
2018 (kroner) 

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 371 3 279 
Tiltakssonen i Troms 3 972 3 864 
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Småkommunetillegg til kommuner med under 3 200 innbyggere: 
 
15 av16 kommuner i Troms som kvalifiserer til småkommunetillegg har en verdi på 
Distriktsindeksen som er lavere enn grensen for at småkommunetillegget reduseres. Kun 
Skånland, med en Distriktsindeks på 36 får redusert satsen til 5 130. Oversikt over verdi på 
Distriktsindeksen finnes i grønt hefte tabell D-k. 
 
Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser er som følger:  
 
 Småkommunetillegg pr. 

kommune utenfor 
tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 
kommune, kommuner i 
tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 5 698 12 341 
Distriktsindeks 36-38 5 130 11 107 

 
 
Inntektsgarantiordningen (INGAR)  
Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet for kommunene er en overgangsordning som 
sikrer at alle kommuner har en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som i 2019 er 
lavere enn 400 kroner per innbygger under landsgjennomsnittet. Det gjøres ingen endringer i 
denne ordningen i 2019. 
 
Regionsentertilskudd 
Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i 
perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får om lag 8 000 innbyggere. 
Tilskuddet tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 66 og en sats pr. sammenslåing på 3,158 
mill. kr. Satsene er satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % 
med en sats pr. sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta 
regionsentertilskudd. Det er avsatt 200 mill. kr. i 2019 til dette formålet. 
 
Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms gjelder dette Torsken, 
Tranøy, Berg og Lenvik. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte 
kommunen. 
 
Veksttilskudd 
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2019 foreslås at 
veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en 
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2018). 
Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 58 792. 
 
I Troms er det bare Lavangen og Torsken som mottar veksttilskudd i 2019, ref. tabell 1-k i 
grønt hefte. 
 
Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen  
Fra og med 2019 vil denne kompensasjonen bli gitt til aktuelle kommuner gjennom 
innbyggertilskuddet med særskilt fordeling, ref. grønt hefte tabell C-k. I Troms er denne 
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ordning kun aktuell for Skånland og Lenvik som mottar henholdsvis kr. 47 000 og kr. 2 
805 000 i 2019.   
 
Kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner 
I forbindelse med statsbudsjettet 2018 vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og -
installasjoner for eiendomsskatt fra og med 2019. Regelendringene skal fases inn over syv år. 
Forslaget vil gi næringslivet skattelettelser og bedre rammebetingelser, men tilsvarende 
redusert eiendomsskatt til kommunene.  
 
Stortinget har bedt regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner 
som får redusert eiendomsskatt som følge av lovendringen, begrenset oppad til 500 millioner 
kroner. Ettersom lovendringen fases inn over 7 år, vil også kompensasjonen fases inn over 7 
år. I 2019 vil derfor 71 millioner kroner gis til kommuner som får lavere inntekter som følge 
av lovendringene. Som følge av lovendringen må kommunene retaksere de berørte anleggene. 
I 2018 får kommunene 72,5 millioner kroner i kompensasjon for kostnadene dette medfører, 
ref. brev til kommunene i Troms fra Fylkesmannen av 22. juni 2018. Midlene vil bli fordelt 
etter 1. november 2018. 
 
For øyeblikket vet vi ikke hvordan lovendringene vil slå ut for enkeltkommuner. Først når den 
pågående retakseringen er gjennomført, vil kommunene ha informasjon om hvordan dette vil 
slå ut for dem økonomisk. KMD vil da kartlegge de kommunevise utslagene og fordele 
kompensasjonen på kommunene. Regjeringen vil komme tilbake med omtale av dette i 
revidert nasjonalbudsjett 2019. 

----------------------- 
 
 
Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av 
rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019. 
 
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om 
det økonomiske opplegget for kommunene i 2019.  
 
Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 
 
 Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk Storslettgodkjent og har ikke håndskrevne signatur.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1104-1 

Arkiv:                026  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 24.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
53/18 Nordreisa formannskap 18.10.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Interkommunalt vertskommunesamarbeid – Arbeidsgiverkontroller for 
kommunene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner 

Henvisning til lovverk: 
Skattebetalingsloven §5-13 
Folketrygdloven § 24-4 
Kommuneloven kap. 5 
 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale Nord-troms 5 skatt versjon 2 

 

Rådmannens innstilling 
1. Det opprettes en 100 % interkommunal regnskapskonsulent etter samarbeidsform §28-1 b i 

kommunelova – vertskommunesamarbeid.   
2. Vedkommende velger selv hvilken kommune han/hun skal ansettes i – den kommunen blir 

vertskommunen 
3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale.  
4. Kostnaden ved tjenesten fordeles deltakerkommunene som hovedregel etter 40 % fast del og 

60 % etter antall kontroller.  
5. De involverte kommunene innarbeider tilstrekkelig budsjettmidler i budsjettet for 2019. 
6. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til rådmannen i 

vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Skatteoppkreverkontorene i Norge skal gjennomføre arbeidsgiverkontroller.  Pr i dag er antallet 
kontroller som skal gjennomføres satt til 5 % av antall arbeidsgivere i kommunen.  Kommunene 
i Nord-Troms har til og med 2017 kjøpt deler av denne oppgaven fra Kemneren i Tromsø, men 
fra og med 1.1.2018 har ikke kommunene noen avtale for slik bistand. 
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I den forbindelse ble det våren 2017 startet med sonderinger sammen med Skatt Nord om 
hvordan vi skal løse denne oppgaven når avtalen med Tromsø kommune utløper.  Dette møtet 
ble fulgt opp av møter i november 2017 og mars 2018.  Deltagerne i møtene har vært 
økonomisjefer/leder og skattekonsulenter. 
Totalt har de Nord-Troms kommunene inkl Karlsøy kjøpt 29 kontroller, ca 60 % av 
kontrollvolumet, fra Tromsø de siste årene. Kvænangen og Karlsøy har funnet andre løsninger, 
slik at de 5 gjenværende kommunene har et volum på 23 kontroller.  Totalt budsjett for disse 23 
kontrollene er 580.000 i kommunene pr 2018.  I tillegg er det noen kontroller som fortsatt skal 
gjøres lokalt (40%). 
 
Kommune Antall arbeidsgivere Antall kontroller 
Skjervøy kommune 134 4 
Nordreisa kommune 253 8 
Lyngen kommune 168 5 
Kåfjord kommune 104 3 
Storfjord kommune 90 3 

 Tall pr 30.9.2017 

 
 
Slik som situasjonen har utviklet seg er det 3 alternativer som har vært diskutert. 

 Kjøp av kontrolltjenester (som tidligere, men med ny «leverandør») 
 Alle kontrollene gjennomføres lokalt 
 Det samarbeides om en kontrollfunksjon i form av en nyansatt felles regnskapskontrollør 

 
 

Vurdering 
Gruppen som har jobbet med dette har vurdert alle 3 alternativene.  Det var enighet om at ingen 
har kapasiteten til å ta inn hele volumet i egen organisasjon, og ingen har stort nok volum på 
egen hånd til at en kontrollør kan forsvares i en kommune. 
 
Når det gjelder å kjøpe kontrolltjenestene fra andre kommuner, ser gruppen ikke muligheten til å 
kjøpe hele kontrolltjenesten i fellesskap. Dette fordi det ikke er noen kommuner som har 
tilgjengelig kapasitet til å ta inn hele volumet.  Gruppen ønsket ikke å konkurrere i markedet om 
den ledige kapasiteten (dersom den finnes), og valgte å gå for løsningen med å ansette en 
interkommunal kontrollør. 
 
En interkommunal kontrollør vil få et arbeidsfellesskap med de kommunale regnskaps-
kontrollørene, hvor vedkommende kan få noen å sparre med.  I tillegg så har Skatt Nord gitt 
kommunene forventninger om at en nyansatt kontrollør skal få opplæring og bistand hos 
kontrollgruppa ved Lekneskontoret. 
 
Neste punkt på agendaen var da hvilken samarbeidsform som skulle velges.  Gruppa så to 
alternativer; samarbeid etter kommunelovens §27 eller etter kommunelovens § 28-1 b. 
 
Med tanke på at dette er et lite samarbeid, med en ansatt, er det ønskelig med minst mulig 
administrasjon. Et § 28 samarbeid er et vertskommunesamarbeid hvor kontrolløren blir ansatt i 
vertskommunen, og myndigheten knyttet til den ansatte blir delegert til vertskommunen.  Men 
det er ikke noen endelig vedtaksmyndighet tilknyttet kontrolløren.  Kontrolløren skal 
gjennomføre kontrollen, saksbehandle og lage innstilling.  Den endelige vedtaket fattes av den 
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kommunale skatteoppkrever.  Fagsystemet fra Skatteetaten legger også opp til en slik 2-trinns 
vedtaksform.  
  
Ved et §27 samarbeid skal det etableres et styre etter vedtatte vedtekter. 
Peter Reinholdtsen i Skatt Nord er klar i sin anbefaling på at kommunene bør velge et §28 
samarbeid.  Det er denne formen for samarbeid som velges i de aller fleste nye samarbeid, blant 
annet 2 samarbeid som er under oppstart i Finnmark.  Et viktig argument som han har er å unngå 
å «administrere i hjel et så lite samarbeid». Den ene ansatte bør bruke sin arbeidstid på 
arbeidsgiverkontroller og ikke saksbehandling for et §27 styre. 
 
Når det gjelder arbeidsmengden så er normtallene til en kontrollør drøyt 20 kontroller pr år.  
Med våre 23 kontroller kommer en i overkant av hva en kan forvente, men med tilstrekkelig 
bistand så bør det gå bra. 
 
Når det gjelder budsjett, så er den samlede sum kommunen har til rådighet i år, kr 580.000, ikke 
tilstrekkelig for å kunne lønne, lære opp og huse en kontrollør.  Tilstrekkelig beløp må 
innarbeides i kommunenes budsjett fra 2019.  Det må også forventes noe reising i regionen etter 
regning.  Kostnadene forskutteres av vertskommunen for fordeles deltagerkommunene etter 40 
% fast og 60 % etter antall kontroller. 
Det legges opp til at den som blir ansatt får selv bestemme hvilken kommune det er ønskelig å 
ha kontorsted og være ansatt i.  
 
Arbeidet fra gruppen har vært behandlet i rådmannsutvalget. 
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SAMARBEIDSAVTALE 
 

OM 
 

ARBEIDSGIVERKONTROLL 
 

1. Deltakere  
 
XXXX kommune inngår med dette et gjensidig forpliktende samarbeid for 
arbeidsgiverkontrollen med kommunene xx, xx og xxxx. 
 
2. Formål  
 
Samarbeidets formål er å styrke og bedre arbeidsgiverkontrollen i kommunene, slik at 
kommunene best mulig kan oppfylle sine forpliktelser etter skatteoppkreverinstruksen 
kapittel 5. Kommunene skal og gjennom samarbeid skape et effektivt og faglig miljø som 
kan utføre og/eller bistå skatteoppkreverne i regionen med regnskapskontroll hos 
arbeidsgivere. 
 
 
3. Kontorkommune / arbeidsgiveransvar 
Samarbeidet er organisert etter kommuneloven § 28-1 b, administrativt 
vertskommunesamarbeid. 
 
Vertskommune fastsettes ved tilsetting av kontrollør. Vertskommunen skal være 
kontorkommune og påtar seg arbeidsgiveransvaret for de stillinger som blir opprettet etter 
avtale mellom kommunene.  
Samarbeidsmodellen åpner for at den ansatte selv kan velge vertskommune. 
 
Skatteoppkreveren ved vertskommunekontoret har den formelle og daglige ledelsen. 
 
 
4. Administrasjon og kontor 

 
Vertskommunen foretar ansettelse av regnskapskontrollører og stiller nødvendige kontor 
og utstyr til disposisjon mot forholdsmessige refusjon av utgiftene. 
Ansettelse skjer på kommunale vilkår. 
 
 
5. Kontrollvirksomheten  

 
Ressursen vil være fordelt etter antallet arbeidsgivere i kommunen.  

 
Arbeidsgiverkontrollen i de enkelte kommunene skal skje på vegne og under 
vedkommende skatteoppkrevers ledelse og ansvar, jfr. Skatteoppkreverinstruksen. 
 
Det er ikke forutsetning at samarbeidet skal dekke det totale kontrollbehovet i 
kommunene. Den enkelte kommune må derfor ha noe egen kapasitet for kontrolloppgaver. 
 
Skatteoppkrever i den enkelte kommune har ansvar for utplukk av objekter for kontroll. 
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6. Økonomi  
 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å refundere vertskommunens faktiske utgifter 
etter antall kontroller i den enkelte kommune 
 
 
7. Samordning  

 
Interkommunal arbeidsgiverkontroll har årlig oppstartmøte hvor kontrollvirksomheten 
planlegges. Deltakerkommunene må ha sine objektlister klare til dette møtet. 
 
Interkommunal kontrollør og kommunenes egne kontrollressurser skal ha minimum ett 
møte til pr år. 
 
 
8. Avtalens varighet og oppsigelse  
 
Oppstarttidspunkt for samarbeid er satt til 1. januar 2019, endret tidspunkt etter nærmere 
avtale i henhold til ansettelse av regnskapskontrollør.  
 
Avtalen løper og fornyes automatisk til den blir oppsagt av en eller flere av deltakerne. 
Skriftlig varsel om oppsigelse må sendes senest 31.12 inneværende år for å kunne tre ut 
31.12. året etter. 
 
Hvis en av deltakerne sier opp avtalen må avtalen reforhandles. 
 
 
 
 
Olderdalen den  ……………20xx   Navn   den……….. ..….20xx 

       
Kåfjord kommune     Navn  kommune  
Sign.        Sign:  
 
             
  
 
         
Navn den …………         20xx     
Navn kommune           
Sign:  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/964-1 

Arkiv:                203  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 29.08.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 16.10.2018 
28/18 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 08.10.2018 
82/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 11.10.2018 
54/18 Nordreisa formannskap 18.10.2018 
 Nordreisa kommunestyre  
21/18 Nordreisa næringsutvalg 26.09.2018 
 Nordreisa eldreråd  
 Nordreisa råd for funksjonshemmede  

 

Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Gebyrregulativ-Felles-1940-1941-1942-1943-2019 
2 Pris Kommunal renovasjon 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalget: pkt 3, 3 setning; Satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva for strøm 
Nytt pkt 5: Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva 
 
Rådmannens innstilling enstemmig med endrings- og tilleggsforslag, vedtatt,  

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
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2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Satsen settes til kr 190 pr døgn eks mva for strøm. 
 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018. 

 
5. Salg av vann hentet av tankbiler til ulike tjenester prissettes til kr 26 pr/m3 eks mva 

    
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 

Rådmannens innstilling 
6. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

7. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

8. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

9. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.   
 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag 
 nytt punkt 5. HO utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, 
gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister. 
Nytt punkt 6. HO utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og 
fremme samarbeidet med frivilling sektor. 
Punkt 1 til og med 6 enstemmig vedtatt   

Vedtak: 
1. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
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- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 
og bygge- og delingssaker 

- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  

- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

2. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 

3. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

4. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.   
 

5.  HO -utvalget ønsker at rådmannen gjennomgår kommunale avgifter, gebyrer og 
betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister. 

 
6.  HO- utvalget ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme 

samarbeidet med frivilling sektor. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
10. De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 økes i hht kommunal 

deflator vedtas i hht følgende dokumenter: 
- Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019,  
- Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger 

og bygge- og delingssaker 
- Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 

Nord Troms brannvesen.  
- Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
 

11. Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura 
videreføres. En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
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12. Fra 2019 innføres det en ny avgift for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder 
turistbåter. Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 

13. For idrettslag innføres en ny sats for leie av svømmehallen til trening på kr 130 kr pr 
time. Gjøres gjeldene fra 1.oktober 2018.     

 
 

Saksopplysninger 
Sak om gebyrer har tidligere blitt lagd etter at Statsbudsjettet er lagt fram i oktober, men etter 
politisk ønske om å vedta gebyrsatser før budsjettprosessen er ferdig, vil en i denne saken 
stipulere en deflator.  I rådmannens forslag er det for de fleste områder lagt inn en økning på 
2,5% (stipulert kommunal deflator). De ulike områdene er beskrevet under. 
 
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette 
opp av deflatoren.  

 Demografikostnader.  
 
 
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 
med prisstigningen på 2,5 %.  
 
I tillegg ønsker vi å videreføre målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført.  
 
Politiske bestillinger 
I kommunestyresak sak 61/17 ble det gjort følgende vedtak: 
 
Til behandlingen 2019 skal det utredes en mulighet for å innføre gratis leie for treningslokaler for 
barn og unge. 
Under er det et eget avsnitt som tar seg for seg dette. 
 
 
Feiing, vann og avløp  
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2019 innen VAR sektoren:  

 Gebyr vann økes med 6,5 %  
 Gebyr avløp økes med 3 %  
 Gebyr feiing økes med 1,59 %  

 
Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 3 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2019 er satt i 
samarbeid med økonomiavdelinga.  
Gebyr vann økes med 6,5 % i forhold til 2018. Fast gebyr blir da kr 2866 eks mva/ kr 3583 inkl 
mva. Variabelt gebyr kr 14,70 eks mva/ kr 18,40 inkl mva pr m2/m3.  
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 legger til grunn gebyrøkning på 7 % fra 2016 til 2017, for 
deretter årlige endringer på mellom + 2% og -1% samtidig som fondet reduseres, samlet økning 
på 14 % for planperioden.  
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Gebyr avløp økes med 3 % i forhold til 2018. Fast gebyr 3421 eks mva/ 4276 inkl mva. 
Variabelt gebyr kr 17,00 eks mva/ 21,30 inkl mva pr m2/m3.  
 
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 legger til grunn gebyrøkning på 0,4 % fra 2017 til 
2018. Redusert gebyr under kalkulert nivå skyldes fortsatt lavt rentenivå.  
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2020 – 2023 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %. Forventet rentenivå for 2018, beregnet ut fra nivået pr august, 
ligger 0,85 % over 2017-nivå. Forventet rentenivå for 2019 ligger 1 % over 2017-nivået. Det er 
derfor lagt til grunn et rentenivå der kalkulatorisk rente økes fra 2,9% i 2020 til 4,4 % i 2023. 
Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med renteutvikling, lønns- og 
prisstigning. 
 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vann 5435 5791 6169 6541 6748 7023 
Avløp 6635 6833 7066 7419 7936 8218 

 
Tabellen viser totalt kalkulert gebyr inkl mva for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt 
kalkulert gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr.  (tabellen har tidligere vist gebyr eks 
mva) 
 
Historisk gebyrnivå 2012-2017: 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Vann 6280 6280 5780 5891 5505 5230 
Avløp 7026 6730 6730 6931 7173 7173 

 
 
Feiing: 
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid.  Forslag til gebyr følger samme 
gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen. I tabellen under 
følger årsgebyr for et røykløp, resten av gebyrene finnes i eget gebyrhefte. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Feiing 523 518 518 694 548 420 471 479 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva  (tabellen har tidligere vist gebyr eks mva) 
Økningen er under prisstigning. Det skyldes at antall piper har økt. 
 
 
Renovasjon: 
Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 4 % for alle renovasjonsgebyret. Gebyrene for 
slam økes også med 4 %. Forslaget bygger på forventet lønnsvekst på 3,2 % og at økningen de 
siste åra har vært under prisstigningen. Styret skal behandle saken i september/oktober. 
 
Byggesak og oppmåling  
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette  
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-
myndighetene gjennom endring av lov eller forskrift.  
I forslag til nye gebyrer for 2019 er det lagt til grunn generell prisvekst på 2,5 %. 
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om  
økning i henhold til prisvekst på 2,5 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, 
seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr.  
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Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring 
av gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,5 %.  
 
Vederlag for godt over havnene i Oksfjord og Klubbenes videreføres. Det foreslås en ny avgift 
for å ligge til kai i Sørkjosen havn. Dette gjelder turistbåter (hvalsafari og nordlysturister) 
Det foreslås en avgift på 190 kr/døgn eks mva. 
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no. 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler 
som oppsatt: 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 191.949 Kr 210 
2-3 G 191.950 287.925 Kr 1.261 
3-4 G 287.926 379.562 Kr 2.102 
4-5 G 379.563 474.452 Kr 3.363 
Over 5 G 474.453 --- Kr 4.204 

Timepris hjemmehjelp kr 420 for de under 2 G. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, 
men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 
 

Trygghetsalarm 

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler 
som oppsatt: 
 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr 
mnd 

1-2 G 0 191.950 Kr 210 
Over 2 G 191.951 --- Kr 263 

 

Middagsombringing 

En oppjustering av satsene som følger kommunal deflator (stipulert til 2,5%) vil gi egenandeler 
som oppsatt: 
 

 Pris - hentes Inkludert  
transport 

Middag hel porsjon Kr 99 Kr 137 
Middag redusert porsjon Kr 76 Kr 114 

 

Institusjonsopphold 

Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag 
164 86 8405 
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Når det gjelder egenandel per måned for praktisk bistand for de med inntekt 1-2 G, kommer det 
hvert år en forskrift rundt nyttår som regulerer maksimumsstørrelsen på egenandelen. Det 
samme gjelder institusjonsopphold og fribeløp vederlag. Kommunen kan ikke sette disse 
egenandelene høyere enn forskriften tilsier, det foreslås derfor at satsene justeres senere i 
forhold til forskriften. 
 
Oppvekst og kultur  
 
Kommunestyret gjorde denne bestillinga i sak 61/17: 
Utleie av idrettshallen og svømmehallen, utredning -mulighet for å innføre gratis leie for 
treningslokaler for barn og unge. 
 
Idrettshallen 
Idrettshallen har flere rom som leies ut. Rommene har ulik bruk i antall timer og i forhold til om 
de brukes av barn eller voksne. Under følger en oversikt over hvert rom.  
 
 
Kafeteria: 
Har i hovedsak blitt utleid til bingo, ca to ganger i uka. I tillegg er den utleid til møter og 
barnebursdager. 
For vinteren 2018/2019 ligger det and til lite utleie til bingo. Kommunen har i slutten av august 
2018 fått inn avbestillinger for flere bingoer i høst. Om dette vil fortsette inn i 2019 vet vi ikke. 
Avbestillingen begrunnes i dårlig oppmøte og derved dårlig økonomi spesielt enkelte dager i 
uka.  
 
Skytebanen: 
Miniatyrskytebanen er leid ut ca 12 timer i uka. Utleien er til Skytterlag og NIL skiskyting 
Skytterlagene består av både barn og voksne, men idrettslaget består av barn. 
 
Styrketreningsrommet: 
Er utleid lite. Brukes i hovedsak av voksne kommunalt ansatte. 
 
Hallen:  
Idrettshallen er det mest brukte rommet. Utleie i hovedsak til idrettslaget, håndball og fotball på 
ettermiddagstid. For vinterhalvåret 2018/2019 totalt ca 42 timer i uka fra september/oktober til 
april på ettermiddagstid. Utleie til voksne utgjør 10 time. I tillegg kommer ca 100 timer til 
kamper og kurs. Timepris er kr 130. Den er ikke endret siden 2008. Dette har vært et bevist 
valgt rettet mot barn og unge. 
 
I tillegg leies hallen ut til Straumfjordnes skole og Nord Troms videregående skole på dagtid. 
Utleie på dagtid utgjør 16 timer i uka i perioden oktober til juni, timepris kr 182. 
 
Videre leies den ut noe til messer og arrangement.17.mai arrangementet har vært der de siste 
åra. Idrettslaget har også leid den til festmiddag ved store arrangement. 
Til Bakkebyturneringa leies hele bygget, unntatt skytterbanen. Dette er et utleie for barn og 
unge, men arrangør tar betalt for hvert lag som deltar.  
 
 
Svømmehallen 
Svømmehallen er åpen fra 1.oktober til 30.april. Det er åpent to dager i uka og brukere kan 
betale enkeltbillett eller klippekort 12 klipp. 
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Satsene er voksne kr 70, pensjonister/studenter/uføre kr 40 og barn og unge under 16 år kr 30. 
Satsene for barn og voksne er ikke endret siden 2008. Dette har vært et bevist valgt rettet mot 
barn og unge. 
 
Videre kan svømmehallen leies på timebasis av grupper. Timepris er kr 862.  
Det leies ut ca 14 timer i uka til ulike grupper. Det er 3 timer til idrettslag barnesvømming, 3 
timer voksne grupper, 4 timer til ansatte i kommunen. For 2018/2019 er 4 timer til nyopprettet 
svømmeklubb bestilt. Undergruppe av Nordreisa IL. 
 
Gymsal/samfunnshuset 
Gymsalen brukes av skolene på dagtid. For vinteren 2018/ 2019 er bestillinga pr nå følgende: 
4 timer for barneidrett, 3 timer voksen idrett, 4,5 timer til kommunale og 1,5 timer til barn og 
voksne.  
Om vinteren er det mye utleie i helgene til loppemarkeder. 
 
Oppsummering: 
For idrettshallen er det mye utleie på ettermiddagstid. Selve hallen leies i hovedsak ut til barn og 
unge i håndballgruppa og fortballgruppa, skytebanen leies ut til idrettslaget/skiskyttergruppa og 
til skytterlaget. Skiskyttergruppa er barn og unge mens skytterlaget har aktivitet for både unge 
og voksne. Kafeteria leies mye ut til bingo for vokse og andre møter. Den er også populær til 
barnebursdager sammen med bruk av idrettshallen når den er ledig. 
I regnskapet for 2017 var inntektene til idrettshallen på kr 386.010, budsjettet var kr 330.000. Vi 
vil anslå at inntektene fordeler seg på ca 70 % barn og unge og ca 30 % voksne. Med gratis leie 
for barn og unge vil det gi et inntektstap i forhold til budsjett på ca kr 230.000. 
 
For svømmehallen er det for vinteren 2018/2019 bestilt timer fra idrettslaget og den nystartete 
svømmeklubben. I tillegg er det andre grupper med bare voksne eller voksne og barn.  
Videre er hallen åpen to dager i uka. Det selges der enkeltbilletter eller klippekort. 
 
Samfunnshuset/gymsalen er utleid er på kveldstid leid ut noe til barneidrett og noen voksne 
grupper. I tillegg er det forskjellige kommunale grupper som bruker den. 
 
I helgene om vinteren er det mye utleie til loppemarked. Det omfatter ca 15 helger i året.  
I regnskapet for 2017 var leieinntektene for samfunnshuset/gymsalen og svømmehallen 
(grupper) på kr 187.100, budsjettet var kr 140.000. Vi vil anslå at inntektene fordeler seg på ca 
50 % barn og unge og ca 50 % voksne. Med gratis leie for barn og unge vil det gi et inntektstap i 
forhold til budsjett på ca kr 70.000. 
 
Det har vært gjennomført gratis leie for barn og unge i idrettshallen tidligere, fra 2002-2004. 
Erfaringene fra den gang var at en må ha klare regler for alder. Den gang var grensen 16 år. 
Under 16 år gratis og over 16 år voksen pris. Dette er spesielt viktig i forhold til utleie til 
blandete grupper, barn og voksne. For disse ble det betalt leie kun for den voksne andelen. 
 
For idrettshallen skilles det på trening og messer/turneringer. Den siste gruppen har egne høyere 
satser. Dette pga av at de under slike arrangement tar inngangspenger/avgifter.  
 
Videre var det utfordringer med at grupper ikke sa ifra hvis de ikke brukte hallen. De betalte 
ikke, og derfor skled det litt ut. 
Dette problemet vil være langt lettere å fange opp nå med elektroniske nøkkelbrikker. Nå kan 
byggdrift se både de som har vært inne og de som evt ikke benytter seg av en time. 
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Skal en gå over til gratis leie for barn og unge må en følge dagens utleieregime, med bestilling 
og tildeling av timer. Dette for å holde kontroll og kunne få gjennomført renhold og vedlikehold 
til faste tider. Innføring av nøkkelbrikker gir byggdrift god kontroll med bruken av byggene. 
 
For folkebadet som er åpent to dager i uka er det ansatt egne badevakter. Billettprisene har stått 
urørt i 10 år. Inntektene var i 2017 på ca kr 90.000. Utgiftene til lønn badevakter var på ca kr 
120.000.  
 
Innføring av gratis leie til barn og unge i idrettshallen og gymsal og svømmehallen medfører et 
inntektstap på ca kr 300.000, men ellers har det ingen praktiske konsekvenser. 
 
Det forutsettes da at folkebadet forsetter med dagens billettsatser og messer og 
fotballturneringer holdes utenfor prinsippet siden dette er inntektsbringende arrangement. 
 
Aldersgrense settes til 16 år. Under 16 år er barn og over 16 år betales som voksne. Ved utleie til 
blandete grupper gjøres det en fordeling. 
 
Nordreisa svømmeklubb er etablert i sommer og de har søkt om treningstider i svømmehallen. 
For dem blir det svært dyrt å betale timeprisen for grupper. Det anbefales derfor at det etableres 
en ny sats lik den som er i idrettshallen på kr 130 kr pr time og at den gjøres gjeldende fra 
1.oktober 2018.     
 
 
 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,5 %.  
Billetter kino for voksne foreslås økt med 2,5 %, for barn justeres etter filmprisøkning fra 
filmbyråene.  
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,5 %.  
 
Regjeringen foreslår maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage. For 2018 kostet en 
heltidsplass til 2 910 kroner per måned. Ny pris kommer i statsbudsjettet i oktober. Kommunen 
forslag tidligere har fulgt statlig maksimalpris.  
 
Det ble utarbeidet forslag til leiepriser for Halti kulturscene i 2015 og gjort noen endringer i 
årene etter. Dette videreføres i forslag for 2019.  
 
Det legges ikke inn økning på: 
- Billetter svømmehall 
 
Satser for utleie av Solvoll gamle skole er tatt ut med bakgrunn i landtidsleie av huset. 
 
E-faktura  
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet 
for papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, 
kommunale avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol) i kvartalet, og av disse sendes det ut 
867 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (38 %), deretter på kommunale avgifter (20,7 %) 
og minst på helsetjenester (8,9 %).  
I 2017 ble det sendt ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på 
kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %).  
I 2018 sendes det ut 1056 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (41,7 %), deretter på 
kommunale avgifter (31,05 %), og minst på helsetjenester (12,08 %). 
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Pr 01.01.2016 hadde vi 644 e-fakturamottakere mens per november 2017 har vi 871 e-
fakturamottakere, altså en økning på 26 %. Pr september 2018 er det 996 personer som har 
efaktura.  
Som tallene viser, andelen efakturakunder går opp for hvert år, ordningen med uttrekking av 
Ipad foreslås derfor videreført en gang i året. Trekning gjøres i desember.  
 
Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på kommunal deflator (stipulert til 2,5%). 
 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; 
deflator i Statsbudsjettet.  
 
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen, er det lagd en egen utredning som 
konkluderer med at det kan praktisk gjennomføres, men det vil medføre et inntektsreduksjon på 
ca kr 300.000. Rådmannen anbefaler ikke reduserte inntekter nå, da det vil måtte gå på 
bekostning av andre tjenesteområder. 
 
For utleie av svømmehallen til idrettslag foreslås det samme timesats som i idrettshallen. 
 
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.  
 
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn 
premiering til de som bruker disse.
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Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-00.00.2018, 1941-00.00.2018,1942-00.00.2018,1943-00.00.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa 
 
Hjemmel: LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 
Forskrift om brannforebygging. 
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Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 1940-00.00.2018, 1941-00.00.2018,1942-00.00.2018,1943-00.00.2018 

 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa. 
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
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Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

383,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

383,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

383,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 
røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 
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Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
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Økning

renovasjon 4,0 %

Tekst | År
Økning

miniab. 4,0 %

Type abonnement Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Økning

fritidsab. 4,0 %

RENOVASJON
Økning

slam 4,0 %

Standardabonnement 3 270 4 088 3 401 4 251

Miniabonnement 2 660 3 325 2 766 3 458

Miniabonnement kompost 2 660 3 325 2 766 3 458

Storabonnement 4 754 5 943 4 944 6 180

Fritidsabonnement 832 1 040 865 1 082

Fritidsabonnement m/dunk 1 813 2 266 1 886 2 357

Byttegebyr dunk 257 321 267 334

Kjøp av dunk 604 755 640 800

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. 960 1 200 998 1 248

SLAM
Slam inntil 4 m3

-         tømming hvert år 1 661 2 076 1 727 2 159

-         tømming hvert 2. år 831 1 039 864 1 080

Slam fritidsboliger

-         tømming hvert 3. år 567 709 576 720

-         tømming hvert 4. år 426 533 432 540

Slam pr. m3 (> 4 m3) 457 571 475 594

Ekstra tømming septik 2 189 2 736 2 277 2 846

Ekstra tømming i per. 1.11-30.04 3 284 4 105 3 415 4 269

Gebyr manglende merking/rydding 510 638 530 663

Gjelder fra 01.01.2019

Kommunal renovasjon eierkommunene

2018 2019

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2019
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Detaljregulering av Sørkjosen -behov forgrunnboringer 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Geoteknisk vurdering - Detaljregulering Sørkjosen , Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet bevilger inntil kr 400.000 til grunnboringer i forbindelse med reguleringsplan 
for Sørkjosen. 
Midlene dekkes av disposisjonsfond. 
 
 

Saksopplysninger 
Arbeidet med reguleringsplan for Sørkjosen startet opp høsten 2015 og har pågått siden. I 
innspillene til første gangs høring høsten 2017 ble det fremmet varsel om innsigelse fra NVE 
hvis det ikke ble gjort geotekniske vurderinger/undersøkelser for enkeltområder innenfor 
planområdet. 
Disse geotekniske undersøkelsene er nå gjennomført og de konkluderer med at det må gjøres 
ytterligere grunnundersøkelser i form av grunnboringer. De beskrives tre områder som må 
undersøkes og det må borres 12 hull. Dette gjelder: 
Ved brua over til Betongservice 7 hull 
Boligtomter bak gamle bakeriet 3 hull 
Næringsareal lang E6 nord for brua inn til til Betongservice 
  
Erfaringstall tilsier en pris på  kr 350-400.000 for å gjennomføre disse boringene. (Anbud er 
ikke sendt ut enda). 
 
Den geotekniske vurderingene kostet kr 150 000, og er tatt innenfor budsjettet, men ytterligere 
kr 350-400 000 klarer ikke drift og utvikling innenfor eget budsjettet i år. 
 
Det er etter vår vurdering to alternativer, dekke kostnaden av disposisjonsfondet i år eller 
avvente til 2019. 
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Vurdering 
Arbeidet med reguleringsplan for Sørkjosen har pågått lenge og det er stort behov for at den 
sluttføres så snart som mulig. Arbeidet med forslaget som skal legges ut på andre gangs høring 
pågår for fullt, men det vil stoppe opp hvis det ikke gjennomføres grunnboringer. 
 
Sektor for drift og utvikling sliter med et høyt forbruk innen øvrige utgifter og jobber hardt for å 
kunne avlegge et regnskap i balanse. En ser derfor ingen mulighet til å ta denne ekstra utgiften 
innenfor årets budsjett. Det anbefales derfor at kostnaden dekkes av disposisjonsfondet.  
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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 

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for nye byggeområder innenfor detaljregulering 

Sørkjosen. Reguleringsplanen strekker seg over et større område og Nordreisa kommune har 

innenfor planområde bedt om geoteknisk vurdering for 8 forhåndsdefinerte byggeområder. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk vurdering med tanke 

på utredning av faren for tilstedeværelse av kvikkleire og utvikling av kvikkleireskred. 

Den generelle vurderingen av området er at det er lav risiko for at planlagte byggetiltak kan 

utløse et kvikkleireskred grunnet områdets generelle topografi og basert på resultater fra 

tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen-området. Den åpenbare og største risikoen for 

utløsning av skred er relatert til Jernelva og materiale som den kan erodere bort fra sitt 

opprinnelige elveløp. Samtidig som at avstanden til enkelte av tidligere grunnundersøkelse 

ikke anses som nærliggende nok for at de aktuelle byggeområder kan konkluderes med at det 

ikke finnes lommer av sprøbruddmateriale i aktuelt byggeområde. 

Den geotekniske vurderingen baserer seg på grunnlaget av befaring og tidligere 

grunnundersøkelser i Sørkjosen-området. Totalt 6 av 8 byggeområder er blitt anbefalt videre 

undersøkt (I) og bør undersøkes (II) med supplerende grunnundersøkelse for å ha et godt nok 

grunnlag for geoteknisk vurdering. To byggeområder har blitt vurdert til å ha tilfredsstillende 

områdestabilitet (III). 

På det nåværende grunnlag anbefales det ikke at planlagte byggetiltak på byggeområdene 

1,2,3,4,5 og 7 gjennomføres før supplerende grunnundersøkelse og påfølgende geoteknisk 

vurdering er utført. 

For byggeområde 6 og 8 er områdestabiliteten vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Ikke risiko for at byggeområde skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder 

• Ikke risiko for at det skal kunne oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i 

byggeområde 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred 

• Topografiske fordeler, nærliggende tidligere grunnundersøkelse og planlagt byggetiltak 
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Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 1 

 

1. Innledning 

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for nye byggeområder innenfor detaljregulering 

Sørkjosen. Reguleringsplanen strekker seg over et større område og Nordreisa kommune har 

innenfor planområde bedt om geoteknisk vurdering for 8 forhåndsdefinerte byggeområder. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk vurdering med tanke 

på utredning av faren for tilstedeværelse av kvikkleire og utvikling av kvikkleireskred. 

Foreliggende rapport utreder ikke andre typer naturfarer, men vil henvise til faretruende 

naturfarer som er kommet frem under kartlegging. 

 

2. Områdebeskrivelse 

I planområde er 8 nye byggeområder fordelt over et større område for deltaljregulering i 

Sørkjosen, Nordreisa kommune. Det totale planområde har et areal på over 590 dekar. 

Oversiktskart over planområde og nye byggeområder ses i bilag 1. 

Tabell 1: Liste over inndelte byggeområder og berørte eiendommer. 

BYGGEOMRÅDE BERØRTE EIENDOMMER 

1: «Ny bro over Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 142, 203 

2: «Forretningsformål ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 203 

3: «5-6 nye boligtomter ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 503 

4: «To tomter til formålet bolig/forretning ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 83, 503 

5: «To nye boligtomter i Bjørklysvingen» Gnr. 47 Bnr. 510, 511 

6: «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» Gnr. 47 Bnr. 145 

7: «1-3 nye boligtomter ved Flyplassveien» Gnr. 47 Bnr. 507 

8: «Fritid/turistformål – Leirbukthula» Gnr. 46 Bnr. 8, 42 

 

3. Utførte undersøkelser 

Den geotekniske vurderingen skal på bakgrunn av kartdata, befaring og tidligere utførte 

grunnundersøkelser påse at kravene i TEK17 tilfredsstilles for planlagte byggetiltak. 

Vurderingen og foreliggende rapport vil gi svar om det er behov for flere grunnundersøkelser 

eller om eksisterende undersøkelser har nok grunnlag for å vurdere faren for kvikkleireskred 

for planlagte tiltak. 

18.09.18 ble det gjennomført en befaring sammen med arealplanlegger Hanne Henriksen i 

Nordreisa kommune. Alle 8 byggeområder ble befart med hensikt for visuell observasjon. 

Arktisk Geoteks to geologer gjennomførte en 2. gangs befaring den 02.10.18. Befaring gir 

oversikt over lokale forhold som har betydning for avgrensning av mulige løsneområder, 

planlegging av evt. grunnundersøkelser og evt. avkrefte muligheter for områdeskred. 
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Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 2 

 

3.1. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er utført flere tidligere grunnundersøkelser langs planområde i Sørkjosen. Arktisk Geotek 

kjenner til at følgende grunnundersøkelser har relevans til bruk i vurderingen av de nye 

byggeområdene i Sørkjosen (tabell 2). Posisjoner til de tidligere grunnundersøkelser ses i 

bilag 2. 

Tabell 2: Liste over relevante og tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen-område. 

TIDLIGERE GRUNNUNDERSØKELSER RAPPORTNR BERØRTE EIENDOMMER 

1: Multiconsult (2015): Steindeponi i Sørkjosen 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen  

772293-RIG-RAP-

001 

Gnr. 47 Bnr. 142, 506 

2: Multiconsult (2015): Bru over Jernelva 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 

712954-RIG-RAP-

001 

Gnr. 47 Bnr. 443 

3: Statens vegvesen (1979): Gang og sykkelveg 

 

Xd – 442A Langs E6 Sørkjosen - Flomstad 

4: Statens vegvesen (1981): Fotgjengerundergang Xd – 473A Gnr. 47 Bnr. 443 

5: Statens vegvesen (1982): Gang og sykkelveg Xd – 549A Langs E6 Leirbuktsvingene 

6: Statens vegvesen (1990): Alternative E6 traseer Xd – 789A-01 E6 Strekning Langslett – Tretten  

 

Den regionale kvikkleirekartleggingen som er igangsatt av NVE er pågående og Nordreisa er 

en av kommunene som prioriteres. Arbeidet i Nordreisa startet opp i 2017 med den hensikt å 

kartlegge områder med potensiell fare for store naturlige utløste kvikkleireskred. På 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troms/nordreisa-

kommune/kvikkleirerapporter-for-nordreisa-kommune/ er det publisert befaringsrapport med 

potensielle fareområder og grunnundersøkelser tilknyttet dette. 

I forbindelse med tunellbyggingen mellom E6 Langslett-Sørkjosen er det gjort en rekke 

undersøkelser ved Jubelen og i tilknytning til skredet som gikk i havnebassenget i Sørkjosen i 

2015. Aktuelle byggeområder grenser ikke til nevnt tunellinnslag/skredområde og 

undersøkelsene anses ikke som relevant for vurdering av aktuell byggeområde grunnet 

avstand mellom aktuelle undersøkelsesområder. Det finnes også flere grunnundersøkelser 

utført ved Storslett-området. 
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4. Geoteknisk vurdering 

4.1. Kartlegging 

4.1.1. Byggeområde 1 – «Ny bro over Jernelva» 

Planlagt byggeområde 1 er lokalisert på tvers av Jernelva. Øst for Jernelva er forretningene 

Betongservice og Mekonomen. Bilverkstedet Mekonomen er oppført på tilførte fyllmasser. 

Vest for Jernelva ligger E6 som vil ha direkte tilknytning til planlagte byggetiltak. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE (les mer for byggeområde 3&4). 

Befaring ble prioritert på vestsiden av byggeområde, fra E6 mot Jernelva. 

 

Figur 1: Flyfoto over byggeområde 1. Fra Kartverket. 
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Tabell 3: Nøkkelvurderinger for byggeområde 1 – «Ny bro over Jernelva» 

Beskrivelse  Kjørevei: Ny bro over Jernelva  

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Det er gjennomført en grunnundersøkelse med orienterende geoteknisk 

vurdering på østsiden av Jernelva som omfatter omtrent halve byggeområde 

(rapport 772293-RIG-RAP-001).  

På vestsiden av Jernelva i byggeområde er det ikke utført tidligere 

grunnundersøkelse. Den nærmeste er gjennomført ca. 200 meter sør ved bro 

over Jernelva på E6 (rapport 712954-RIG-RAP-001). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelser: 

Opprinnelig grunn består i hovedsak av 3 lag. Stedvis tynt topplag med torv. 

Derunder er det et 1-2 m tykt lag med faste sandige, grusige masser. Nederst 

er det et lag med sand hvor sonderingsmotstanden øker fra liten til stor mot 

dypet. Alle sonderinger ble avsluttet i faste masser 30-45 m under terrenget. 

Befaring:  

Løsmasser kunne observeres ved elveskjæringen. Elve- og bekkeavsetning 

(sand og grus). Dominerende sortert og rundet materiale. Stedvis lagdelt. Det 

antas stor mektighet av nevnte løsmasser grunnet Jernelvas lokalisering i 

forhold til byggeområde. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i 

nærhet som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). Byggeområde har derimot 

historisk blitt eksponert for vannstigning/flom ved Jernelvas bredder. 

Topografi Byggeområde betegnes som plant bestående av bonitetstypen åpen jorddekt 

fastmark og delvis våtmark. Fra E6 (ca. 2 moh.) heller terrenget slakt retning 

Jernelva. Øst for Jernelva hvor det er tilførte fyllmasser (mellom Mekonomen 

og Betongservice) er det en brattere skråningshelning ved elvekanten.  

Jernelva er sentrert i midten av byggeområde med et meandrerende elveløp.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Lokale og små utglidninger av friksjonsmasser langs Jernelvas bredder vil 

forekomme under naturlig erosjon og ved vannivåendringer over tid ved 

dagens naturlige tilstand. Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av 

betydning, så er det teoretisk mulig at et initialt skred med påfølgende 

retrogressiv skredutvikling eller flakskred utvikles. Dette er skredtyper som 

må vurderes i forhold til Jernelva hvis det påvises sprøbruddmateriale i 

byggeområde. 
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Samtidig er det lite sannsynlig for å finne store lommer med 

sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av 

grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Byggeområdet har direkte tilknytning til Jernelva og elven har en eroderende 

påvirkningskraft på område. Vannføringen og vannstanden er generelt lav i 

området. Økende erosjon øker i takt med økende vannføring. Byggeområde 

defineres som litt eroderbar. Det vil si at erosjon potensielt kan oppstå hvis 

forholdene endrer seg, eksempelvis økt vannføring i elv. 

Terrenginngrep På østsiden av Jernelva er det tilførte fyllmasser/steinmasser på opptil 3 meter. 

Uberørt på vestsiden. Det forventes at det prosjekteres slik at kommende 

terrenginngrep ikke forverrer tilstanden hovedsakelig med tanke på endring av 

elveløp og potensiell flom. 

Stabilitet På østsiden av Jernelva er det identifisert faste masser og terrenget er relativt 

plant. Overslagsberegninger viser at fyllingene på grunnen har tilfredsstillende 

stabilitet. 

På vestsiden av Jernelva er det ikke gjennomført grunnundersøkelse, slik at en 

vurdering av grunnforholdene ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse på vestsiden av Jernelva: ca. 7 sonderinger med 

prøvetaking strategisk plassert fra eksisterende E6 mot Jernelva. 

Konklusjon Det er tilfredsstillende stabilitet og grunnforhold på østsiden av Jernelva. 

Før områdestabilitet kan vurderes må det i bakgrunn av at planlagt 

byggetiltak er tilknyttet Jernelva, uføres en ny grunnundersøkelse på 

vestsiden av elven, da dette område også omfatter byggeområde 1. 
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Figur 2: Kartutsnitt over byggeområde 1 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

Figur 3: Terrengprofil i byggeområde 1 med deler av planlagte borepunkter. 
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Figur 4: Bildeposisjoner er markert i figur 2. (1-A) skråningshøyde retning øst for Jernelva mellom 

Mekonomen og Betongservice. Tilførte fyllmasser oppå torvdekke dernest dominerende elvesand og 

grus. Litt erosjon som medfører periodevis lokale utglidninger av torvdekket og friksjonsmasser. (1-B) 

Terrenget sett fra vestsiden av Jernelva. Dominerende lyng i øvre del med en gradvis overgang til 

gressbelagt torvdekke i nedre del ved elva. (1-C) Sett mot E6 fra vestsiden av Jernelva. Jernelva tar en 

sving i dette punktet og vurderes som litt eroderende. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.2. Byggeområde 2 – «Forretningsformål ved Jernelva» 

Planlagt byggeområde 2 er lokalisert på østsiden av dagens E6 like nordøst for gamle 

Sørkjosen skole.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE (les mer for byggeområde 3&4). 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på tilstøtende areal ved 

Jernelva. 

 

 

Figur 5: Flyfoto over byggeområde 2. Fra Kartverket. 
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Tabell 4: Nøkkelvurderinger for byggeområde 2 – «Forretningsformål ved Jernelva» 

Beskrivelse av 

byggeområde 2 

Næringsbebyggelse 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. Nærmeste utførte grunnundersøkelse er lokalisert øst for 

Jernelva i byggeområde 1 (rapport 772293-RIG-RAP-001). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Ingen datagrunnlag. 

Befaring: 

Ingen observerbare løsmasser på selve byggeområdet. Løsmasser kunne 

observeres ved elveskjæringen. Elve- og bekkeavsetning (sand og grus). 

Dominerende sortert og rundet materiale. Stedvis lagdelt. Sammenlignet med 

byggeområde 1 anses byggeområde 2 til å ha like løsmasser, med stor mektighet 

av nevnte løsmasser grunnet Jernelvas lokalisering i forhold til byggeområde. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no).  

Topografi Byggeområde betegnes som plant og befinner seg på samme høyde som dagens 

E6, ca 3 moh. Det går en slak skråningshøyde i sørøst og nordøst retning Jernelva. 

I øst er det i planformålet angitt et lite område til grøntareal som har en bratt 

skråningshøyde på 2-3 meter i møte med Jernelva. Byggeområdets bonitet består 

av åpen jorddekt fastmark. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Lokale og små utglidninger av friksjonsmasser langs Jernelvas bredder vil 

forekomme under naturlig erosjon og vannivåendringer over tid ved dagens 

naturlige tilstand. Spesielt på «støtsiden» hvor Jernelva svinger seg ut mot havet. 

Ved vannstigning kan den nåværende tørrlagte kanalen på «le-siden» (i nordøstlig 

retning) få inntrengning av vann og potensiell utglidning kan forekomme langs 

denne kanalen. 

 

Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av betydning, så er det teoretisk 

mulig at et initialt skred med påfølgende retrogressiv skredutvikling eller 

flakskred utvikles. Dette er skredtyper som må vurderes i forhold til Jernelva hvis 

det påvises sprøbruddmateriale i byggeområde. Samtidig er det liten sannsynlig 

for å finne store lommer med sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes 

grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 

 

144



 

Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 10 

 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Byggeområdet har tilknytning til Jernelva og elven kan ha en eroderende 

påvirkningskraft på område. På nåværende tidspunkt er det først og fremt 

grøntarealet som er mest utsatt. Vannføringen og vannstanden er generelt lav i 

området. Økende erosjon øker i takt med økende vannføring. Byggeområde 

defineres som litt eroderbar. Det vil si at erosjon potensielt kan oppstå hvis 

forholdene endrer seg, eksempelvis økt vannføring i elv. Størst på «støtsiden» der 

Jernelva svinger seg ut mot havet. Potensielt eroderbar ved inntrengning av vann 

på «lesiden» i nordøst for byggeområde. 

Terrenginngrep Like sør for byggeområde er det et kommunalt pumpehus. Byggeområde ellers er 

relativt uberørt. Nord-nordøst for byggeområde har de oppførte bolighusene langs 

Jernelva satt opp støttemur/forstrekning av elvekant ved potensiell 

vanninntrengning. 

Det forventes ikke terrenginngrep som vil forverre den nåværende tilstand.  

Stabilitet Observert materiale er friksjonsmasser, som generelt er kompakte og stabile mot 

dypet. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i det flate terrenget, som 

genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten datagrunnlag 

fra grunnundersøkelse. 

For planlagt byggetiltak må tiltakshaver/entreprenør belage seg på å erosjonssikre 

og «plastre» byggeområdets kanter som kan bli påvirket av Jernelva, slik at man 

forhindrer elven å erodere seg inn mot byggeområde i fremtiden. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: Ca. 2 sonderinger med eller uten prøvetaking strategisk 

plassert i forhold til utglidningspotensial ned mot Jernelva. 

Konklusjon Grunnet Jernelvas tilknytning til byggeområde anbefales ny 

grunnundersøkelse før vurdering av områdestabilitet for byggeområde 2. 
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Figur 6: Kartutsnitt over byggeområde 2 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

Figur 7: Terrengprofil i byggeområde 2 med 1:15 helning (blå stiplet linje) og planlagt borepunkt 

BP-2.1. 
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Figur 8: Bildeposisjoner er markert i figur 6. (2-A) Pumpehus lokalisert like sør for byggeområde 2. 

Sett fra Jernelva mot E6. (2-B) oversikt over hovedområdet med plant terreng. Sett fra E6 retning øst. 

(2-C) Nordøst for byggeområde, tidligere omtalt som «leside» for potensiell vanninntrengning ved økt 

vannstand. Sett mot E6. (2-D) Skråningshøyde langs «støtside» sett fra Jernelva mot planlagt 

grøntareal og byggeområde. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.3. Byggeområde 3 & 4 – «Boligtomter/forretning ved Jernelva» 

Planlagt byggeområde 3 & 4 er lokalisert sør for Jernelva og vest for E6, like ved det gamle 

bakeriet og Henriksen gjestestue. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE. 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på tilstøtende areal ved 

Jernelva. 

 

Figur 9: Flyfoto over byggeområde 3&4. Fra Kartverket. 

Jernelva som går nord for byggeområde 3 & 4 har historisk påvirket dette området flere 

ganger ved betydelig oversvømmelse mot både bebyggelse og veier langs breddene av 

Jernelva. Årsaken til oversvømmelsene har vært vårflom kombinert med massetransport. 

Mai 2010 oppstod den størst kjente skadesituasjon langs Jernelva. Dette året var forvinteren 

kald og nedbærsfattig, og kulden førte over en lang periode til omfattende issvelling i elva. 
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Bråtining og enkelte dager med høye temperaturer ga mindre og to større flom- og 

sørpeskredhendelser. Vannforsyningsanlegg og private bruer fikk totalskade og det oppstod 

omfattende oversvømmelse mot vei og bebyggelse. Dette ble forsterket ved at elvas krysning 

under E6 ikke hadde tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Flom- og sørpeskredmassene tettet 

igjen. I 2011 ble det bygget et kombinert flom- og skredsikringsanlegg langs nedre del av 

Jernelva, som er dimensjonert med tanke på å unngå skade fra is, flom og massetransport (se 

skisse i figur 11. 

 

Figur 10: Oversiktsbilde fra helikopter over Jernelva motstrøms. Bilde tatt like etter flom i 2010. 

Bilde viser oversikt over byggeområde 1,2,3 og 4. Foto: NVE. 

 

Figur 11: Plankart for sikringstiltak i Jernelva. Fra NVE. 
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Figur 12: Utarbeidet 

flomsikringstiltak i 2011 med et løp 

for lavvannføring og is, og et løp for å 

kunne ta i mot stor flom og 

massetransport. Foto: NVE. 

 

 

 

Kapasiteten på bro- og kulvertkrysningen ved E6 har ikke vært god nok tidligere og det ble 

anbefalt å bygge ny bro i forbindelse med flom- og skredsikringsarbeidet i 2011. Statens 

vegvesen hadde ikke mulighet å få dette til på daværende tidspunkt og det ble foretatt en 

midlertidig løsning. Etter flomtoppen i 2012 holdt flomsikringstiltaket akkurat, før det 

oppstod skade på E6 (figur 12). Statens vegvesen startet arbeidet med bygging av ny bro i 

2016 og broen var ferdigstilt i 2017. 

For mer informasjon om kartleggingen av Jernelva se NVEs rapporter (kap.6 for referanse). 

 

Figur 13: Flom i Jernelva ved E6 krysningen mai 2012 med daværende bro og utarbeidet flomtiltak. 

Foto: NVE. 
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Tabell 5: Nøkkelvurderinger for byggeområde 3 & 4 – «Boligtomter/forretning ved Jernelva» 

Beskrivelse av 

byggeområde 3 & 4 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) – byggeområde 3 

Bolig, kontor og forretning – byggeområde 4  

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. I forbindelse med bygging av ny bro på E6 over Jernelva 

ble det foretatt grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg 

ca. 100 m nordøst for byggeområde 3&4 (rapport 712954-RIG-RAP-001). 

Arktisk Geotek AS utførte den 29.06.18 en befaring i aktuell byggeområde på 

vegne av Joda Eiendom AS angående om tilførte masser har god drenering 

(uttalelse «drenering gbnr. 47/503»). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Det er identifisert lagdelte løsmasser bestående av 2-3 lag. Første lag har en 

mektighet på 2,5 – 3 meter med middels sonderingsmotstand (fyllmasser 

bestående av sand/grus). Underliggende lag har en mektighet på 30-55 meter, og 

har liten til middels sonderingsmotstand (sand, silt og grus). I sonderingene er det 

et innskutt lag med lav sonderingsmotstand på 1-3 meter mektighet (silt). Alle 

sonderinger ble avsluttet i faste masser 34-60 meter under terrenget.  

Befaring: 

I byggeområdet var kun deler av løsmassene på overflaten observerbare (der 

torvdekket var fjernet) og ingen tverrsnitt fra elva inn mot byggeområde var 

tilfredsstillende observasjonspunkter (bearbeidet og vegetasjon). Materiale på 

overflaten bestod av dominerende sand. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). Byggeområde har derimot historisk 

blitt eksponert for vannstigning/flom ved Jernelvas bredder. 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant, med en svak helning retning øst mot E6. 

Byggeområde ligger på ca. 4 moh. Før terrenginngrep bestod hovedsakelig 

byggeområde av bonitetstypen fulldyrka jord.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Byggeområde har ingen topografiske trekk som favoriserer løsne- og 

utløpsområder. Potensielt løsne- og utløpsområde vil være langs Jernelvas 

bredder, men denne delen av elva har blitt forsterket og utbedret med tanke på 

potensiell flom- og massetransport. 

Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av betydning er det teoretisk 

mulig at et initialt skred med påfølgende retrogressiv skredutvikling eller 

flakskred utvikles. Dette er skredtyper som må vurderes i forhold til Jernelva hvis 

det påvises sprøbruddmateriale i byggeområde. 
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Samtidig er det liten sannsynlig for å finne store lommer med sprøbruddmateriale, 

men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Jernelva, spesielt ved ny broen, har gitt elveløpet økt hydraulisk kapasitet og blitt 

dimensjonert etter sikkerhetstiltak gjort i forbindelse med potensielt flom- og 

sørpeskred. I dette område foregår det nærmest ingen erosjon grunnet solid 

plastring av elveløpet. Utarbeidet flomvoll er med på å heve terrenget ved elvas 

bredder og forebygger pågående erosjon inn mot byggeområde. Samtidig er elven 

relativ kanalisert, slik at det er ingen utpregete erosjonspunkter inn mot 

byggeområde. Erosjon defineres som ingen til litt erosjon for byggeområde 3 & 4. 

Terrenginngrep Det er utført kombinert flom- og skredsikring langs Jernelvas bredder. 

Grunnarbeidet er påbegynt i byggeområde. Det er fjernet ca. 1500-2000 m3 med 

ca. 60 cm matjord, organisk toppsjikt. De tilførte fyllmasser er anlagt direkte på 

de stedegne løsmassene med en mektighet på ca. 1 meter (sand med innslag av 

grus og stein). 

Det foretrekkes at overflødige masser som er tatt ut og som ikke er egnet til 

videre grunnarbeid ikke blir stasjonært varig på eiendommen, men bortkjøres fra 

område. Humusdekket trekker til seg mye vann, som gir høyt vanninnhold og 

dermed økt tyngde og belastning. 

Stabilitet Observert materiale og store deler av løsmasser avdekket i tidligere undersøkelse 

(ca. 100 meter fra byggeområdet) består av friksjonsmasser. Mektigheten av slike 

løsmasser forventes stor i det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende 

stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Det ble imidlertid avdekket noe finkornet materiale i grunnen (silt) ved broen 

over E6. Silt er meget telefarlige og setningsømfintlige masser. Silt kan også ha 

sprøbruddegenskaper. Med Jernelva som en ytre og potensiell eroderende faktor 

inn mot byggeområde er det grunnlag til å utrede grunnforholdene i dypet for 

aktuell byggeområde. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: Ca. 3 sonderinger med eller uten prøvetaking strategisk 

plassert i forhold til utglidningspotensial ned mot Jernelva og mot eksisterende 

bebyggelse. 

Konklusjon Byggeområdets topografi og sikkerhetstiltak langs Jernelva er fordelaktig, 

men det er grunnlag for å utrede grunnen i aktuelt byggeområde for å 

utelukke at det finnes lommer av finkornet materiale som er mer omfattende 

enn påvist ved tidligere grunnundersøkelse. Anbefales ny grunnundersøkelse 

før vurdering av områdestabilitet for byggeområde 3&4. 
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Figur 14: Kartutsnitt over byggeområde 3&4 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

Figur 15: Terrengprofil i byggeområde 3&4 med 1:15 helning (blå stiplet linje). 
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Figur 16: Bildeposisjoner er markert i figur 14. (3&4-A) sett fra bro ved E6 i retning Jernelva 

motstrøms. (3&4-B) sikkerhetstiltak ved utbedret elveløp og bro i forbindelse med kombinasjonen 

flom- og skred. (3&4-C) Byggeområde 4 på tilførte fyllmasser, sett retning sør mot Henriksen 

gjestestue. (3&4-D) Byggeområde 4 sett retning vest mot byggeområde 3. (3&4- E) Helt sør i enden 

av byggeområde 4, med tilførte fyllmasser opp på stedegne løsmasser. (3&4-F) Nord i byggeområde 

3, sett i retning vest. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.4. Byggeområde 5 – «To boligtomter i Bjørklysvingen» 

Planlagt byggeområde 5 er lokalisert vest for E6 langs Bjørkelysvingen, like sør for 

«Kronebutikken». 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på terrassekant nord for 

byggeområde. 

 

 

Figur 17: Flyfoto over byggeområde 5 med fotgjengerundergang øst for byggeområde (posisjon for 

tidligere grunnundersøkelse). Fra Kartverket. 
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Tabell 6: Nøkkelvurderinger for byggeområde 5 – «To boligtomter i Bjørklysvingen» 

Beskrivelse av 

byggeområde 5 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. I forbindelse med bygging av fotgjengerundergang ved E6 ble det 

foretatt grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg litt over 100 

m vest for byggeområde 5 (rapport Xd – 473A). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: Dominerende sand. 

Befaring: Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype i byggeområde, utenom torvdekke. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet som 

kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no).  

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant, med en mindre terrassekant nord for 

byggeområde. Byggeområde ligger på ca. 7,5 moh. Store deler av byggeområde er 

skogdekt med middels bonitet. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Potensiell løsne- og utløpsområde for byggeområde 5 kan relateres til terrassekant om 

det finnes sprøbruddmateriale av betydning nær overflaten. Retrogressivt og/eller 

flakskred utvikling fra denne lokale skråningen vurderes som minimal grunnet områdets 

topografi. Samtidig er det lite sannsynlig å finne store lommer med sprøbruddmateriale i 

grunnen, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Ingen erosjon. 

Terrenginngrep Fraværende. Det går en sti gjennom byggeområde, men område er ellers i sin naturlige 

tilstand. 

Stabilitet Løsmasser avdekket i tidligere undersøkelse (litt over 100 meter fra byggeområdet) 

består av friksjonsmasser. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i det flate 

terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten 

datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: I forbindelse med byggesøknad anbefales at det gjennomføres 1-2 

prøvegrop relatert til terrasseskråning og/eller evt. i byggeområde. 

Konklusjon For å gi en vurdering av områdestabilitet er det ikke nødvendig å gjennomføre en 

grunnundersøkelse med borerigg. Prøvegrop (med eller uten prøvetaking) anses 

som tilfredsstillende grunnlag for å vurdere områdestabilitet for aktuell 

byggeområde.  
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Figur 18: Kartutsnitt over byggeområde 5 med faglige tolkninger og observasjoner.  

 

Figur 19: Terrengprofil i byggeområde 5 med 1:15 helning (blå stiplet linje). 
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Figur 20: Bildeposisjoner 

er markert i figur 18. (5-A) 

oversiktsbilde sett fra 

Bjørklysvingen retning 

nord. (5-B) mindre 

terrassekant ved en tursti 

like nord for byggeområde. 

Foto. Arktisk Geotek AS. 
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4.1.5. Byggeområde 6 – «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» 

Planlagt byggeområde 6 er lokalisert like øst for E6 i avkjørselen til Sørkjosen lufthavn.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring over hele byggeområdet. 

 

Figur 21: Flyfoto over byggeområde 6. Fra Kartverket. 
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Tabell 7: Nøkkelvurderinger for byggeområde 6 – «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» 

Beskrivelse av 

byggeområde 6 

Parkering og forretninger 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

I forbindelse med bygging av fotgjengerundergang ved E6 ble det foretatt 

grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg like sør for 

byggeområde 5 (rapport Xd – 473A). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Dominerende sand. 

Befaring: 

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype i byggeområde, utenom tilførte fyllmasser. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i 

nærhet som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant. Byggeområde ligger på ca. 4 moh. 

Naturlige mindre ujevnheter er i senere tid blitt bearbeidet med tilførte 

fyllmasser. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Ingen potensielle løsne- og utløpsområde for byggeområde 6. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Ingen erosjon. 

Terrenginngrep Byggeområde domineres av tilførte fyllmasser fra tunellarbeid på strekningen 

E6 Langslett-Sørkjosen. 

Stabilitet Tilførte fyllmasser har nå vært lagret på byggeområde over tid og har fått satt 

seg. Grunnen består av dominerende sand. Mektigheten av slike løsmasser 

forventes stor i det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. 

Det er tatt utgangspunkt i at opprinnelig torvlag er blitt fjernet med tanke på 

senere bruk av område (forebygge mulig setningsskade). 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

På bakgrunn av topografiske forhold og nærliggende grunnundersøkelse anses 

det som ikke nødvendig med ytterligere grunnundersøkelse for å gi en vurdering 

av områdestabilitet. 

Konklusjon Områdestabilitet for byggeområde 6 vurderes å være tilfredsstillende. 
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Figur 22: Kartutsnitt over byggeområde 6 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

 

Figur 23: Terrengprofil i byggeområde 6. 
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Figur 24: Bildeposisjoner er markert i figur 22. (6-A) Sett fra sykkel- og gangsti like øst ved E6. (6-B) 

på motsatt siden av bilde 6-A. Oversikt over tilførte fyllmasser. (6-C) Like ved posisjon 6-A sett i en 

nordlig retning mot dagens Europris. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.6. Byggeområde 7 – «Boligtomter ved Flyplassveien» 

Planlagt byggeområde 7 er lokalisert like ved avkjørselen mellom Solbakkmelen og 

Flyplassvegen, sør for Sørkjosen lufthavn.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring over hele byggeområdet. 

 

 

Figur 25: Flyfoto over byggeområde 7. Fra Kartverket. 
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Tabell 8: Nøkkelvurderinger for byggeområde 7 – «Boligtomter ved Flyplassveien» 

Beskrivelse av 

byggeområde 7 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde eller i nærliggende område. 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Ingen datagrunnlag. 

Befaring: 

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av løsmassetype 

i byggeområde, utenom torvdekke. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet som 

kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant. Byggeområde ligger på mellom 5-6 moh. Det går 

en terrassekant som grenser til byggeområde i sør. Denne terrassekanten blir slakere i 

østlig retning mot flystripa. Store deler av område er skogdekt, men av typen impediment.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Ingen i selve byggeområde, men potensiell løsne- og utløpsområde kan relateres til 

terrassekant som grenser til byggeområde i sør. Kun hvis det finnes sprøbruddmateriale 

av betydning nær overflaten. Retrogressivt og/eller flakskred utvikling fra denne lokale 

skråningen anses som lite sannsynlig. 

Det er ikke indikasjoner som tilsier at det potensielt finnes store lommer med 

sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse.  

Påvirkning fra 

skredrelaterte 

områder like utenfor 

byggeområde 

Dersom et scenario kan relateres til terrassekant som grenser i sør til byggeområde, så vil 

bolig plassert på høyden også være truet. Likevel må det understrekes at ingen grunndata 

tilsier en fare. Det er en teoretisk mulighet da det er topografisk sett mulig hvis 

tilstedeværelse av sprøbruddmateriale er dominerende i grunnen.   

Erosjon Ingen.  

Terrenginngrep Ingen, utenom en liten potetåker. 

Stabilitet Grunnen antas å bestå av friksjonsmasser. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i 

det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes 

uten datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: I forbindelse med byggesøknad anbefales at det gjennomføres 1-2 

prøvegrop relatert til terrasseskråning og/eller evt. i byggeområde. 

Konklusjon For å gi en vurdering av områdestabilitet er det ikke nødvendig å gjennomføre en 

grunnundersøkelse med borerigg. Prøvegrop (med eller uten prøvetaking) anses som 

tilfredsstillende grunnlag for å vurdere områdestabilitet for aktuell byggeområde.  
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Figur 26: Kartutsnitt over byggeområde 7 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

Figur 27: Terrengprofil i byggeområde 7. 
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Figur 28: Bildeposisjoner er markert i figur 26. (7-A) Terrasseskråning med plassert bolig. (7-B) 

Byggeområdets flate. (7-C). Øst for byggeområde mot flyplass stripa. Arktisk Geotek AS. 
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4.1.7. Byggeområde 8 – «Fritid/turistformål ved Leirbukthula» 

Planlagt byggeområde 8 er lokalisert like ved avkjørselen mellom E6 og Sandbakken, sørvest 

for E6. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring langs planlagt byggeområde. 

 

Figur 29: Flyfoto over byggeområde 8. Fra finn.no. 
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Tabell 9: Nøkkelvurderinger for byggeområde 8 – «Fritid/turistformål ved Leirbukthula» 

Beskrivelse av 

byggeområde 8 

Parkering, kjøreveg, gang- og sykkelveg, fritids- og turistformål. 

Personopphold og 

materiell verdi 

Begrenset. 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

I forbindelse med gang- og sykkelveg ved E6 (Sørkjosen-Flomstad) ble det foretatt 

grunnundersøkelse nedenfor tiltenkt byggeområde. I dette område befinner man seg i 

grensesnittet mellom rapport Xd-442A og rapport Xd-549A. 

Grunnforhold NGU løsmassekart:  

Bart fjell, mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen. 

Tidligere grunnundersøkelse:  

I dette område har løsmassene ved gang- og sykkelveg en gradvis endring i 

løsmassetype. Løsmassene varierer fra sand av teleklasse T2 til leirig silt av teleklasse 

T4. Andel finkornet materiale øker retning Leirbukt, mens andel friksjonsmasser øker 

retning Raappanavegen. 

Befaring:  

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype utenom torvdekke. Det ble gjort flere observasjoner av fjell i dagen 

(bergartstype «gråvakke», en type sandstein). Høydemetrene øker raskt opp mot 

byggeområde fra gang- og sykkelveg slik at løsmassedekke blir mindre dominerende.  

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Relativt bratt skråning med stedvis kupert terreng. Byggeområde starter på ca. 12 

moh. og ender på ca. 35 moh. Område er store deler skogdekt, men av typen middels 

bonitet og impediment. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Grunnet liten mektighet av løsmasser og stor dominans av fjell i dagen fremstår 

potensielle løsne og utløpsområder for naturlige utløste skred i stedegne løsmasser 

som lite sannsynlig. Grunnet bratt terreng vil derimot alle masser potensielt kunne 

løsne lokalt dersom hensyn ikke ivaretas under byggetiltak. 

Påvirkning fra skred-

relaterte områder like 

utenfor byggeområde 

Ikke relevant. 

Erosjon Ingen. 

Terrenginngrep Hovedsakelig historisk terrenginngrep ved 2. verdenskrig - ferdselsvei og 

Leirbukthula/fjellhule. 

Stabilitet Grunnet lite løsmassedekke over dominerende fjell i dagen er grunnforholdene i 

byggeområdet tilfredsstillende. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

På bakgrunn av planlagt byggetiltak og lite løsmassedekke anses grunnundersøkelse 

som ikke relevant. 

Konklusjon Områdestabilitet for byggeområde 8 vurderes å være tilfredsstillende. 
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Figur 30: Kartutsnitt over byggeområde 8 med faglige tolkninger og observasjoner. 
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Figur 31: Terrengprofil i byggeområde 8. 

 

 

Figur 32: Bildeposisjoner er markert i figur 30. (8-A) Øvre del hvor det er planlagt parkering. (8-B) 

Ved åpningen og inngangen til «Leirbukthula». (8-C) høyeste punkt i byggeområde. Fjell i dagen. (8-

D) sett retning nord fra inngangen til «Leirbukthula». Bilde viser deler av ferdselsvei opp til hula. 

Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.2. Områdestabilitet 

Ingen av byggeområdene ligger innenfor en påvist kvikkleiresone og/eller at det har vært 

registrert kvikkleire og sprøbruddmateriale ved grunnundersøkelse. Planlagte byggetiltak 

trenger på nåværende tidspunkt ikke å vurderes i henhold til tiltakskategori. Det gjøres 

oppmerksom på at totalt 6 av 8 byggeområder er blitt anbefalt supplerende 

grunnundersøkelser for å ha et tilfredsstillende grunnlag til å vurdere byggeområdets 

områdestabilitet. 

Den generelle vurderingen av området er at det er lav risiko for at planlagte byggetiltak kan 

utløse et kvikkleireskred grunnet områdets generelle topografi og basert på resultater av 

tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen området. Den åpenbare og største risikoen for 

utløsning av skred er relatert til Jernelva og materiale som den kan erodere bort fra sitt 

opprinnelige elveløp. Samtidig som at avstanden til enkelte av tidligere grunnundersøkelse 

ikke anses som nærliggende nok for at de 6 aktuelle byggeområder kan konkluderes med at 

det ikke finnes lommer av sprøbruddmateriale i aktuelt byggeområde.  

For byggeområde 6 og 8 er områdestabiliteten vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Ikke risiko for at byggeområde skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder 

• Ikke risiko for at det skal kunne oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i 

byggeområde 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred 

• Topografiske fordeler, nærliggende tidligere grunnundersøkelse og planlagt byggetiltak 

Forhold som er knyttet til fundamentering (bæreevne, setning og fundamenteringsløsning) av 

planlagte byggetiltak og drenering ved en prosjektering er ikke vurdert. Dette forutsettes 

gjennomført av aktuell entreprenør eller tiltakshaver for de byggeområder det er nødvendig. 

 

4.3. Videre arbeid 

På det nåværende grunnlag anbefales det ikke at planlagte byggetiltak på byggeområdene 

1,2,3,4,5 og 7 gjennomføres før supplerende grunnundersøkelse og påfølgende geoteknisk 

vurdering er utført.  
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5. Oppsummering 

I tabell 10 er det listet en oversikt over byggeområdene med prioritert interesse i henhold til 

geoteknisk vurdering. Byggeområdene deles inn i tre nivåer av interesse med bakgrunn for 

supplerende grunnundersøkelser: I (anbefalt), II (bør) og III (tilfredsstillende). 

Som grunnlag til å vurdere områdestabilitet må det gjennomføres ny grunnundersøkelse for 

prioriteringsklassene I og II. Se bilag 3 for kart over interesseområdene. 

Tabell 10: Byggeområde med prioritert interesse. 

Byggeområde: Prioriteringsklasse: Konklusjon: Grunnundersøkelse: 

1 I Anbefalt undersøkt Sondering 

2 I Anbefalt undersøkt Sondering 

3 & 4 I Anbefalt undersøkt Sondering 

5 II Bør undersøkes Prøvegrop 

6 III Tilfredsstillende Ingen 

7 II Bør undersøkes Prøvegrop 

8 III Tilfredsstillende Ingen 

 

 

 

6. Referanse 

NVE, 2010. Plan 10658 Skred- og flomsikring i Jernelva, Nordreisa. Saksnr 201005297. 

NVE Rapport nr. 4/2014, Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark 

høst 2012. 

 

NVE retningslinjer 2:2011 rev.2014, flaum- og skredfare i arealplaner 

 

NVE veileder nr. 7- 2014, sikkerhet mot kvikkleireskred 
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Tertialrapport for 2.tertial 2018 

 
 

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 2.tertial i 2018. Regnskap og budsjett for 2.tertial 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 63,6 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 66,70 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 
skal forbruket ligge på 66,7 % for å være innenfor budsjett. Oversikten 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.tertial. 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 2.tertial 2018: 
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1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 7 384 688 12 454 246 59,29 -536 213 -536 213
Pensjon 2 280 147 3 154 143 72,29 176 333 -168 382
Øvrige utgifter 6 298 061 13 815 165 45,59 -2 916 654 -364 874
Inntekter -483 607 -938 192 51,55 142 167 -206 833
Totalt avvik sektor 1 15 479 289 28 485 362 54,34 -3 134 366 -1 276 301

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 59 567 541 96 766 191 61,56 -1 975 757 -1 975 757
Pensjon 8 847 943 12 991 176 68,11 182 829 182 829
Øvrige utgifter 33 003 613 44 837 875 73,61 3 096 750 1 030 351
Inntekter -13 624 996 -18 824 687 72,38 -1 068 930 -148 930
Totalt avvik for sektor 2 87 794 101 135 770 555 64,66 234 892 -911 507

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 77 546 422 119 192 905 65,06 1 739 734 1 739 734
Pensjon 13 066 162 20 921 028 62,45 -888 164 -810 914
Øvrige utgifter 24 608 232 38 542 148 63,85 -1 099 381 -1 187 381
Inntekter -12 545 987 -53 518 270 23,44 23 150 699 3 876 699
Totalt avvik for sektor 3 102 674 828 125 137 811 82,05 22 902 888 3 618 138

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 16 337 245 25 979 188 62,89 -185 519 -185 519
Pensjon 2 843 135 4 451 123 63,87 -125 764 -125 764
Øvrige utgifter 18 381 229 23 331 792 78,78 2 818 924 1 935 524
Inntekter -9 114 680 -13 143 872 69,35 -347 717 -583 221
Totalt avvik sektor 6 28 446 929 40 618 231 70,03 2 159 924 1 041 020

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -222 416 501 -344 083 100 64,64 7 086 926 -
Totalt avvik sektor 7 -222 416 501 -344 083 100 64,64 7 086 926 -

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 15 826 586 30 500 886 51,89 -4 517 504 -400 000
Driftsinntekter -1 443 586 -4 250 000 33,97 -745 444 -
Totalt avvik sektor 8 14 383 000 26 250 886 54,79 -5 262 949 -400 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 160 835 895 254 392 530 63,22 -957 754 -957 754
Pensjon 27 037 386 41 517 470 65,12 -654 766 -922 231
Øvrige utgifter 98 117 722 151 027 866 64,97 -2 617 865 1 013 621
Inntekter -259 629 358 -434 758 121 59,72 28 217 701 2 937 715
Totalt avvik sektor 1-8 26 361 645 12 179 745 216,44 23 987 316 2 071 350  

 

 

1. Sektor for administrasjon 
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Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene er: 

 Lønn, inkludert sosiale utgifter og refusjon sykelønn 
o Mindreforbruk på kr 0,705 mill.  
o Mindreforbruk på flere virksomheter, da det ikke har vært hentet inn vikarer 

tilsvarende fravær.  
 

 Øvrige utgifter 
o Et lite mindreforbruk sett mot budsjett, budsjett på kommune- og stortingsvalg på 

kr 0,16 mill som ikke er budsjettregulert.  
 

 Inntekter 
o Merinntekt på økonomiavdeling og IT avdeling som følge av refusjonskrav for 

utgifter dekket for andre (kommuner/krav). 
 
 
 

2. Sektor for oppvekst og kultur 
 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 59 567 541 96 766 191 61,56 -1 975 757 -1 975 757
Pensjon 8 847 943 12 991 176 68,11 182 829 182 829
Øvrige utgifter 33 003 613 44 837 875 73,61 3 096 750 1 030 351
Inntekter -13 624 996 -18 824 687 72,38 -1 068 930 -148 930
Totalt avvik for sektor 2 87 794 101 135 770 555 64,66 234 892 -911 507  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene er: 

 Lønn, inkludert sosiale utgifter og refusjon sykelønn 
o Mindreforbruk på kr 1,79 mill.  
o Det er mindreforbruk på flere av virksomhetene.  
o Voksenopplæringstjenesten har et merforbruk på kr 0,3 mill. Det skyldes i 

hovedsak dobbelbemanning natt på bokollektivet og økt utbetaling av 
kvalifisering stønad.  
 

 Øvrige utgifter 
o Merforbruk på kr 1,03 mill.  
o Moan skole har et merforbruk på kr 0,26 mill. 
o Storslett skole har et merforbruk på kr 0,22 mill 
o Barnevernet har et merforbruk på kr 2,02 mill, der det er merforbruk på 

forebyggende tiltak utenfor hjemmet og utgiftsdekning fosterhjem. De har 
allerede brukt på sitt totale årsbudsjett.  

o Elever i andre kommuner har et merforbruk på kr 0,33 mill. 
o Mindreforbruk på kjøp av spesialundervisning er på kr 1,445 mill.  
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 Inntekter 

o Inntekt på psykologstilling på kr 0,3 mill vil ikke komme, da ikke stillingen har 
vært besatt i 2018.  

o Barnevernet har fått kr 0,6 mill mer enn budsjettert i lønnsrefusjoner fra 
fylkesmannen.  

o Det er stor usikkerhet rundt inntekter fra andre kommuner jamfør 
barnevernsplasseringer.  

 
 
 

3. Sektor for helse og omsorg 
 

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 77 546 422 119 192 905 65,06 1 739 734 1 739 734
Pensjon 13 066 162 20 921 028 62,45 -888 164 -810 914
Øvrige utgifter 24 608 232 38 542 148 63,85 -1 099 381 -1 187 381
Inntekter -12 545 987 -53 518 270 23,44 23 150 699 3 876 699
Totalt avvik for sektor 3 102 674 828 125 137 811 82,05 22 902 888 3 618 138  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene er: 

 Lønn, inkludert sosiale utgifter og refusjon sykelønn 
o Det er merutgifter på kr 0,93 mill  
o Netto sykelønnsrefusjon/fødselspenger er på kr 5,72 mill og utgiften er på kr 6,47 

mill. Det gir et merforbruk på kr 0,754 mill.  
o Kvalifiseringsstønad har et merforbruk på kr 0,237 mill. 
o Faste tillegg har et merforbruk på kr 0,21 mill.  
o Lønn lærlinger har et merforbruk på kr 0,32 mill. 

 
 Øvrige utgifter 

o Husleie har et merforbruk på kr 0,115 mill.  
o Faste lisenser har et merforbruk på kr 0,281 mill. 
o Medisin og medisinske forbruksvarer har et merforbruk på kr 0,115 mill. 
o Andre driftsutgifter har et merforbruk på kr 0,185 mill.  
o Plast og papir har et merforbruk på kr 0,12 mill.  
o Vikartjenester har et merforbruk på kr 0,673 mill. 
o NAV sosial har et merforbruk på kr 1,63 mill som skyldes økt utbetaling av 

sosial stønad.  
o Kjøp av private tjenester har et mindreforbruk på kr 4,589 mill per denne 

perioden. Total besparelsen vil være på ca 6,88 mill. Mindreutgiften vil 
gjenspeile seg i en mindre inntekt på ressurskrevende tjenester.  

o  Mindreforbruk på ansvarsforsikring på kr 0,17 mill.  
o Det er mindreforbruk på overføring av legehonorar på kr 0,17 mill. 

 
 Inntekter 

o Ressurskrevende tjenester er beregnet til å være kr 12,577 mill i 2018. Det gir en 
mindreinntekt på kr 4,423 mill på årsbasis sett mot budsjett. Andel denne 
perioden er på kr 2,95 mill.  

o Ressurskrevende tjenester for 2017 ble kr 0,636 mindre enn budsjettert, og ble 
utgiftsført i 2018. 
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o Mindreinntekt på egenandeler og andre salgsinntekter på kr 0,3 mill.  
 
 
 
 

6. Sektor for drift og utvikling 
 

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos utg og ref sykelønn 16 337 245 25 979 188 62,89 -185 519 -185 519
Pensjon 2 843 135 4 451 123 63,87 -125 764 -125 764
Øvrige utgifter 18 381 229 23 331 792 78,78 2 818 924 1 935 524
Inntekter -9 114 680 -13 143 872 69,35 -347 717 -583 221
Totalt avvik sektor 6 28 446 929 40 618 231 70,03 2 159 924 1 041 020  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene er: 

 Lønn, inkludert sosiale utgifter og refusjon sykelønn 
o Det er et lite mindreforbruk på lønnsutgifter.  

 
 Øvrige utgifter 

o Totalt merforbruk på kr 1,935 mill  
o Rengjøringsmateriell har et merforbruk på kr 0,24 mill  
o Leasing/leie har et merforbruk på kr 0,77 mill  
o Bygg vedlikehold/drift har et merforbruk på kr 0,842 mill. Det er kr 0,356 mill 

over årsbudsjettet.  
o Havn har et merforbruk på kr 0,5 mill.  

 
 Inntekter 

o Havn vil få en merinntekt på kr 0,378 mill, da forsvaret skal dekke noe av 
utgiftene ved det nye båtutsettet.  

o Det vil komme en merinntekt på kr 0,1 mill fra fylkeskommunen for tilskudd til 
siktrydding.  

o Merutgifter knyttet til reparasjoner på utstyr i bygget Halti skal delvis dekkes av 
entreprenør. Stipulert til kr 0,2 mill.  

 
 
 

7. Skatt og rammetilskudd 
 
 
7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsinntekter -222 416 501 -344 083 100 64,64 7 086 926 -
Totalt avvik sektor 7 -222 416 501 -344 083 100 64,64 7 086 926 -  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

 Skatt på inntekt og formue og statlige rammetilskudd er i henhold til KS sin 
prognosemodell.  
 
 
 

8. Renter, avdrag og avsetninger 
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8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Driftsutgifter 15 826 586 30 500 886 51,89 -4 517 504 -400 000
Driftsinntekter -1 443 586 -4 250 000 33,97 -745 444 -
Totalt avvik sektor 8 14 383 000 26 250 886 54,79 -5 262 949 -400 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 

 Sektoren har samlet sett ett mindreforbruk på kr 0,4 mill. noe som skyldes at 
renteutgiftene er mindre enn budsjettert. 

 

 

Vurdering 
Nordreisa kommune har per 2.tertial 2018 et merfobruk på kr 2,071 mill. Det er sektor for helse 
og omsorg og sektor for drift og utvikling som har merforbruk.  
 
Lønn i faste stillinger har mindreforbruk hos alle sektorene. I sektor for helse og omsorg er det 
merforbruk på bruk av vikarer, overtid, samt økt utbetaling av kvalifiseringsstønad. 
 
Sektor for oppvekst og kultur har merforbruk på øvrige utgifter, men mindreutgift på 
lønnsutgifter og økte inntekter. Det er knyttet stor usikkerhet til inntekter fra andre kommuner, 
jamfør barnevernsplasseringer. Det er noe sektoren må få oversikt over.  
 
Sektor for helse og omsorg har merforbruk på lønnsutgifter og mindreinntekt sett mot budsjett. 
Det er mindreutgift på kjøp av private tjenester, noe som også påvirker inntektene og medføre 
mindreinntekt på ressurskrevende tjenester. Det er i tillegg en stor økning i antall på 
kvalifiseringsstønad og på utbetaling av sosial stønad.  
 
Sektor for drift og utvikling har merforbruk på øvrige utgifter. Hovedutfordringen ligger hos 
byggdrift. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/549-31 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 10.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/18 Nordreisa formannskap 18.10.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Regulering av budsjett 2018, nr 3 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

 
 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar

3 Sektor for helse og omsorg 200 000 Økt lønnsutgifter jordmortjenesten
3 Sektor for helse og omsorg 400 000 Oppstartsmidler til organisasjonsutviklingsprosjekt
3 Sektor for helse og omsorg 2 000 000 Økte utgifter til økonomisk sosial hjelp
3 Sektor for helse og omsorg 495 000 Økte utgifter til kvalifiseringsstønad
3 Sektor for helse og omsorg 636 000 Ressurskrevende tjenester 2017 - mindreinntekt
3 Sektor for helse og omsorg 4 423 000 Redusert inntekt ressurskrevende tjenester 2018
3 Sektor for helse og omsorg -4 423 000 Reduksjon av utgifter til kjøp av private tjenester
6 Sektor for drift og utvikling 390 000 Ekstra sett arbeidsklær, brannbekledning
8 Renter, avdrag og avsetninger -7 720 490 Inntekter fra Havbruksfondet
8 Renter, avdrag og avsetninger 7 720 490 Avsetning til disposisjonsfond, havbruksfond
8 Renter, avdrag og avsetninger -400 000 Reduksjon av renteutgifter
0 Prosjekter 1 100 000 -1 000 000 Brann Galosomelen og kriseskjønn fra Fylkesmannen
8 Renter, avdrag og avsetninger -3 821 000 Bruk av disposisjonsfond

3 661 490 -3 661 490  
 

 Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 
Prosjekt Ramme 2018 Kommentar
Idrettshallen -200 000 Reperasjon av taket blir ikke skiftet i år, pga kapasitetsproblemer
Låneramme 200 000 Reduksjon i bruk av lånemidler

0  
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Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene. 
 
 

Vurdering 
Det er nødvendig å foreta budsjettregulering, slik at regnskapsrapportene gir et best mulig bilde 
av forbruk i forhold til budsjettet. 
 
Det er gjort en avtale om lønn under utdanning i forbindelse med rekrutering til jordmorstilling. 
Saken er politisk behandlet i Formannskapet den 23.08.2018. 
 
Innenfor Helse og omsorg er det behov for et organisasjonsutviklingsprogram. Det vil bli søkt 
om FoU-midler gjennom KS for prosjektet. For å få oppstart i løpet av kort tid er det ønskelig 
med finansiering på forskudd.  
 
Utgifter til sosial hjelp og kvalifiseringsstønader har økt dramatisk, og det er behov for økning i 
budsjettet. Økningen i sosial hjelp skyldes blant annet at det er kommet flere brukere, samt at 
det er dekt gamle husleieutgifter for klientene. Det er 8 personer på kvalifiseringsstønad. Det er 
en lovpålagt oppgave kommunen har, der personer som ønsker å komme i arbeid men som 
trenger hjelp til det.  
 
Inntektene på ressurskrevende tjenester for 2017 ble kr 636.000,- mindre enn budsjettert. I 
tillegg viser beregninger at inntektene for 2018 også vil bli mindre enn budsjettert. I tillegg er 
utgiften til kjøp av private tjenester redusert. Det foreslås at disse budsjett reguleres mot 
hverandre.  
 
Det er behov for ekstra sett bekledning til brannpersonell, og er fremforhandlet en lokal 
særavtale på dette. Den ble behandlet av kommunestyret i april, og ble da sendt over til sektor 
for drift og utvikling for å finne dekning for beløpet. Sektoren har imidlertid merforbruk og det 
er ikke mulig å dekke dette innenfor sektoren. Saken legges dermed fram for kommunestyret 
igjen.  
 
Nordreisa kommune har fått kr 7.720.000,- fra Havbruksfondet. Beløpet foreslås 
budsjettregulert til disposisjonsfondet. Det lages sak som skal behandles i næringsutvalget, 
formannskapet og kommunestyret på hvordan midlene foreslå benyttet. 
 
Renteutgiftene blir mindre enn stipulert, og det foreslås en reduksjon på kr 400.000. 
 
I sommer oppsto det brann på søppelfyllingen på Galsomelen, og slokkingen pågikk i flere 
dager. Det resulterte i en ekstrautgift på ca. 1.100.000,- og i tillegg påløp noen det internt 
utgifter. Kommunen har mottatt kriseskjønn hos Fylkesmannen på kr 1.000.000,-. Både utgiften 
og inntekten foreslås regulert inn.  
 
Samlet utgiftsbehov i denne budsjettreguleringen er på kr 3.821.000,-. Det forslås at disse 
midlene hentes fra disposisjonsfondet.    
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