
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 25.10.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa har gitt
kr 15 000,-

5



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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     Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.  Arkivkode 
 Marianne Winther Riise 77 64 20 42 22.06.2018 2018/3790    331.2 
   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 

 
          
Kommuner i Troms 
Mottakere iht. liste 
 
 
 
Ekstratildeling - skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk 
 
Ved behandlingen av statsbudsjettet vedtok Stortinget å frita produksjonsutstyr og  
installasjoner for eiendomsskatt f.o.m. 2019. Vedtaket innebærer at kommunene må  
retaksere de eiendommene som berøres av lovendringen. Dette berører blant annet  
industri, raffinerier og dataanlegg i store datasentre. Stortinget vedtok en økning på kap. 571, 
post 64 på 72,5 mill. kr. for å kompensere kommunene for kostnader ved retaksering. Troms 
er tildelt 4,1 mill. kr. av denne rammen. 
  
Fylkesmannen i Troms vil fordele midler til alle kommunene som må gjennomføre 
retakseringer. I Troms gjelder dette 22 av 24 kommuner som har eiendomsskatt på verker og 
bruk (Dyrøy og Sørreisa har ikke eiendomsskatt). 
 
Vi legger opp til at alle kommuner som er berørt får et flatt grunnbeløp på kr. 150 000. Det 
gjenstår etter dette en pott på kr. 800 000 som vil bli fordelt til kommuner som har ekstra stort 
omfang av retakseringer.  
 
Vi ber kommuner som mener de vil ha utgifter utover kr.150 000 å melde tilbake til 
Fylkesmannen om dette innen 15. august. Vi ber om en kort begrunnet søknad som synliggjør 
kostnader med retakseringsarbeidet i kommunen.  
 
Eventuelle søknader sendes fmtrpostmottak@fylkesmannen.no innen 15. august. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan-Peder Andreassen 
kommunaldirektør 

 

 Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Side 2 av 2 

 
 
 

Mottakerliste: 
Gratangen kommune Postboks 23 9471 GRATANGEN 
Lavangen kommune / Loabága suohkan Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 Moen 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 Lyngseidet 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 Hamnvik 
Tranøy kommune Vangsvikveien 298 9304 Vangsvik 
Lenvik kommune Postboks 602 9306 Finnsnes 
Skjervøy kommune Postboks 145-G 9189 Skjervøy 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes 
Torsken kommune Herredshusveien 11 9380 GRYLLEFJORD 
Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu 
Berg kommune Ingrid Bjerkåsvei 23 9385 SKALAND 
Karlsøy kommune  9130 Hansnes 
Storfjord kommune  9046 Oteren 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø 
Balsfjord kommune Rådhuset 9050 Storsteinnes 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 Storslett 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 Harstad 
Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer 
Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 Olderdalen 
Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan 
Kvænangen kommune  9161 Burfjord 
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Fra: Bernt-Thomas Åbyholm (bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no)
Sendt: 30.08.2018 15.21.24
Til: kjellarve@avfallsservice.no; sigleif@avfallsservice.no
Kopi: Dag Funderud

Emne: Galsomelen avfallsanlegg - Tilsynsrapport
Vedlegg: Tilsynsrapport_30_1.docx

Hei

Oversender tilsynsrapport som avtalt.

Momentene vi diskuterte på møtet 24.aug. er tatt med under Anmerkning 1.

Setter også Dag på kopi som representant for kommunen. Rapporten vil også fungere som et slags referat fra det møtet. Dag kan
videresende til Hilde og Olaf Erling om ønskelig.

Dette vil bli fulgt opp av oss tilsvarende som vi følger opp andre tilsyn.

Bernt-Thomas Åbyholm
Avdelingsleder Forebyggende
Tlf.: +47 960 97 751
Epost: bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no
Web: www.nordtromsbrannvesen.no

Nord-Troms Brannvesen
  

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Nord-Troms Brannvesen 

    

 
 
 
Galsomelen avfallsanlegg  
Driftsleder 
 
 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 30.08.2018 
 2018/52 Bernt-Thomas Åbyholm  

 
      

Tilsynsrapport 
 
Galsomelen avfallsanlegg.  
Nord-Troms brannvesen gjennomførte tilsyn den 29.08.2018 i ovennevnte objekt. 
 
Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 
annet ledd og Forskrift av 15. desember 2015 (Forskrift om brannforebygging) § 18. 
 
Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert opp mot kravene i Forskrift om brannforebygging og HMS-
lovgivningen. 
 
Til stede ved tilsynet: 
Brannvernleder:  Kjell Arve Bøklepp 
For virksomhet/bruker: Sigleif Pedersen 
For brannvesenet:  Bernt-Thomas Åbyholm 
 
Innledning 
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier, virksomhet og bruker ved objektet arbeider 
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig 
vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av 
utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet. 
 
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av: 

 At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter om forebyggelse av brann. 

 At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats. 
 At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på 

sikkerhetsområdet. 
 At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet. 

 
Omfang 
Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, 
brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på 
objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt. 
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Oppfølging etter siste gangs tilsyn 
Forrige branntilsyn ble avholdt: 30.01.2018 
 
Avvik fra dette tilsynet som ikke er lukket: 

- Avvik 3 
Nord-Troms brannvesen etterspør dokumentasjon som beskriver valg av varslingssystem i 
det nye kontorbygget.  
Generelt er det relevant å fremskaffe branndokumentasjon (brannkonsept, branntegninger, 
el.l.) for hele det nye bygget. 

 
Generelt 
Avfallsanlegg med kontorfasiliteter, sorteringsanlegg og deponi. 
 
Definisjoner: 
Avvik:      
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
Anmerkning:      
Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, 
og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Kommentarer:  
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. 
 
Avvik 
Følgende avvik ble konstatert under tilsynet: 
Ingen nye.   
 
Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under tilsynet: 
 
Anmerkning 1: 
Deponianlegget har vært utsatt for flere branner i årenes løp, senest nå i juli. Denne type branner 
kan være svært ressurskrevende og vanskelige å håndtere. I tillegg kan det få alvorlige miljø- og 
helsemessige konsekvenser for natur og befolkning.  
Som for øvrig i samfunnet er det av stor interesse å forhindre at branner oppstår. Dersom det likevel 
brenner er målet å få raskt kontroll og yte effektivt slokningsarbeid.  
Virksomheten gjennomfører i dag allerede flere tiltak i driften som er med å forebygge branner på 
deponiet.  
 
Siste hendelse viser at det er behov for å vurdere ytterligere tiltak.  
I møte avholdt 24.aug 2018 (Nord-Troms brannvesen, kommunen og virksomheten) og under tilsynet 
ble det nevnt flere tiltak som bør vurderes. Det bør også undersøkes om det er andre tiltak som vil 
være virkningsfulle.  
Følgende foreslåtte tiltak ble tatt opp i møtet/tilsynet:  
- Tidlig varsling til brannvesenet; deteksjon av deponianlegget. F.eks IR-kamera med direkte varsling 
til 110-sentralen. 
- Tilstrekkelig vanntilgang; økt vanntilførsel, flere uttak, m.m. 
- Mer tilgjengelig utstyr; egne brannslanger, pumper, skum, el.l. (som passer til Nord-Troms bv. sitt 
utstyr). Ansatte må få nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold. 
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- Tidlig slokking; overrislingsanlegg rundt/over deponiet. 
- Driftsmessige endringer; sortere ut risikoavfall som deponeres på eget/avgrenset område, 
komprimere avfallet mer, sortere bedre, seksjonere/adskille avfallet, kortere lagringstid, forhindre 
opphoping av store mengder avfall.  
 
Det bør tas en gjennomgang/analyse av hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige. Ved valg av tiltak 
bør det føres dialog med kommunen og Nord-Troms brannvesen for å sikre at tiltenkte løsninger 
fungerer for alle parter.   
 
Oppfordringen er ihht brann og eksplosjonsvernloven (§§6, 8, 19, 20 og 21). Som et ledd i denne 
evaluering bør også overnevnte paragrafer i brann- og eksplosjonsvernloven gjennomgås. 
 
Andre forhold 
Det oppfordres til å fortsette å jobbe for mindre flygeavfall, av miljømessige hensyn.   
 
Oppsummering/avsluttende møte 
Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått. 
Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og 
anmerkninger som er angitt i rapporten. 
 
Tilbakemelding 
Under henvisning til Brann og eksplosjonsvernloven §33 1. ledd, ber brannvesenet om en skriftlig 
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.  
 
Fremdriftsplanen oversendes til Nord-Troms brannvesen innen 21.09.2018. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm  
Avdelingsleder Forebyggende  
 
Kopi:  
Daglige leder , v/Sigleif Pedersen 
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Fra: Marit Inger Bongo Eira (mib@kautokeino.kommune.no)
Sendt: 14.09.2018 08:54:21
Til: fmfipostmottak@fylkesmannen.no; post@fefo.no; postmottak@ffk.no; samediggi@samediggi.no; firmapost-
nord@vegvesen.no; mail@dirmin.no; postmottak@mattilsynet.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; Nordreisa Kommune; post@kvanangen.kommnune.no
Kopi: Sindre Murud

Emne: Kautokeino kommune- kommuneplan
Vedlegg: 2317_001.pdf
 
Dearvvuođat / Med vennlig hilsen
 
Marit Inger Bongo Eira
Meahcástan ja birasgáhttenkonsuleanta/ Utmarks- og miljøvernkonsulent
Teknihkkalaš ovttadat / Teknisk enhet
 
Tlf +47 934 68 009
e-post:  mib@kautokeino.kommune.no
 
Čále sámegillii munnje!
 

 
Bredbuktnesveien 6
9520 Kautokeino 
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Fra: Austad, Nina Merete (Nina.Merete.Austad@ffk.no)
Sendt: 25.06.2018 15.53.05
Til: postmottak@kmd.dep.no; bom@kmd.dep.no; post@sprakradet.no; postmottak@tmu.uit.no;
postmottak@uit.no; fmfipostmottak@fylkesmannen.no; postmottak@kd.dep.no; postmottak@kud.dep.no;
postmottak@bld.dep.no; sambib@samediggi.no; samediggi@samediggi.no; Katriina Pedersen; Norske Kveners
Forbund; trygg jakola; hilda.huru@kvener.no; evy.basso@kvener.no; kveeninuoret@kvener.no;
post@kvenskinstitutt.no; Lisbeth Dørmænen; Norsk Finsk Forbund; Bjørnar Seppola; olafba@online.no; Väinö
Nilsen; Hilde Skanke; vadso@varangermuseum.no; Kaisa Maliniemi; post@varangermuseum.no;
kvenkultursenter@haltinh.no; Ruijan Kaiku; inger.birkelund@ihana.no; Kommuner i Finnmark;
biblioteket@alta.kommune.no; trond.efraimsen@berlevag.kommune.no; batsfjord.bibliotek@batsfjord.kommune.no;
bibliotek@tana.kommune.no; gamvik.bibliotek@gamvik.kommune.no; biblioteket@hammerfest.kommune.no;
bibliotek@hasvik.kommune.no; evy.guttorm@karasjok.kommune.no; Kautokeino kommune(Ekstern);
bibliotek@kvalsund.kommune.no; biblioteket@lebesby.kommune.no; biblioteket@loppa.kommune.no;
folkebiblioteket@masoy.kommune.no; bibliotek@nesseby.kommune.no;
nordkapp.folkebibliotek@nordkapp.kommune.no; porsanger.bibliotek@porsanger.kommune.no;
biblioteket@svk.no; fob@vadso.folkebibl.no; else.kildal@vardo.kommune.no; Nordreisa Kommune; Postmottak
Finnmark Fylkesbibliotek; Opus Kirkenes; Opus, Vadsø; Bye,, Per; VO Finnmark; postmottak@tromsfylke.no;
norrbotten@lansstyrelsen.se; raimo.holster@lapinliitto.fi; info@nhri.no; p.m.j.lane@iln.uio.no; laila.lanes@nrk.no;
anne.mari.rahkonen.berg@nrk.no; ninamer@online.no; agnes.eriksen@porsanger.kommune.no; Philipp Conzett; Jan
Daleng; karin.larsen@kvenskinstitutt.no; Venke Mietinen; anna-kaisa.raisanen@kvenskinstitutt.no
Kopi: 

Emne: Kvensk/norskfinsk strategi vedtatt i Finnmark fylkesting
Vedlegg: Strategier for arbeidet med kvenske-norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020
Saksfremlegg.PDF;Strategier for arbeidet med kvenske-norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020
Vedtatt.PDF;Vedtak FT, 20062018, Sak 22-18, Strategier for arbeidet med kvenske-norskfinske forhold i Finnmark
2018-2020.PDF
Hei,
 
Finnmark fylkeskommune orienterer med dette om at Strategi for arbeidet med kvenske/norskfinske saker i
Finnmark 2018 – 2020 ble enstemmig vedtatt i Finnmark fylkesting 20. juni 2018.
 
Vedlagt finner dere strategidokumentet og fylkestingsvedtak. Strategien skal oversettes til kvensk, finsk og
nordsamisk.
 
Vi takker for alle innspill og bidrag i strategiprosessen!
 
 
Med vennlig hilsen
 
Nina Merete Austad
Rådgiver
Kultur‐, kulturminne‐ og miljøavdelinga
Finnmark fylkeskommune
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Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 
2018 – 2020 

Sammendrag 

Fylkesutvalget i Finnmark er styringsgruppe for arbeidet med “Strategier for arbeidet med 

kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020”. Saken fremmes for behandling i 

fylkesutvalget. 

Fylkesrådmannens innstilling 

Fylkesutvalget vedtar “Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018-
2020”. Saken videresendes fylkestinget. 
 
 
 
 
 

Vadsø 27.05.2018 
 
 
 

Øystein Ruud 
fylkesrådmann 

 
 Tore Gundersen 

kultur- og miljøsjef 
 

Vedlegg 

1. Oppstartsmelding for arbeidet: Melding 4/17 til fylkesutvalget i Finnmark 19.09.17 

2. Innkomne høringsinnspill til strategidokumentet 

3. Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020 
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Bakgrunn 

Finnmark fylkeskommune har tradisjon for å utarbeide strategier innenfor prioriterte 
politikkområder som har betydning utover fylkeskommunens eget virke. Strategidokumenter 
utgjør grunnlaget for fylkeskommunens politiske og administrative engasjement. 
 
Oppstartsmelding for arbeidet med strategidokumentet om kvenske/norskfinske forhold i 
Finnmark ble behandlet av fylkesutvalget i Finnmark 19. september 2017, i sak 4/17. 
Fylkesutvalget i Finnmark er styringsgruppe for arbeidet med strategidokumentet. 
 
Arbeidet representerer begynnelsen på en langsiktig innsats for kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark. Strategidokumentet er nå ferdigstilt og 
fremmes til fylkesutvalget for innstilling til politisk behandling i fylkestinget. 
  
 

Beskrivelse 

Finnmark fylkeskommune har latt seg inspirere av Troms fylkeskommunes handlingsplan for 
kvensk språk og kultur, den første i sitt slag. Samtidig anerkjennes de spesielle forholdene for 
kvensk/norskfinsk kultur som har gjort seg gjeldende i Finnmark. Både særegenhetene ved 
historien og det faktum at fylket har mange kvenske og norskfinske innbyggere, gir grunn til å 
utarbeide et eget strategidokument for dette arbeidet i Finnmark.  
 
Når strukturelle endringer i det regionale forvaltningsnivået i Norge står på trappene, er det viktig 
å ha et bevisst forhold til våre minoritetsgrupper og hvordan vi arbeider for disse i offentlig 
forvaltning. Dokumentet presenterer kjerneområder som fylkeskommunen har ansvar for og som 
fremdeles vil være aktuelle i tida etter en regionreform. Både Finnmarks og Troms’ dokumenter 
vil representere en samlet styrking av arbeidet med kvenske/norskfinske forhold på regionalt 
nivå i tida framover. Dokumentet peker i tillegg på viktige innsatsområder på kommunalt og 
statlig forvaltningsnivå for å sette temaet i en større sammenheng. 
 
Strategidokumentet skal danne grunnlag og gi retning for det videre arbeidet med 
kvenske/norskfinske forhold i Finnmark. Situasjonen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk 
kultur og samfunnsliv i Finnmark blir gjennomgått med det mål å identifisere de viktigste 
utfordringene for at kvensk/norskfinsk kultur skal ha gode muligheter for bevaring, utvikling og 
synliggjøring. Dokumentet beskriver ressurser som allerede finnes, og presenterer strategier for 
hvordan en kan bidra til styrking, synliggjøring og videreutvikling av kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark, basert på grundige analyser og innspill fra 
relevante aktører. Dokumentet er ment å bli et utgangspunkt for økt samarbeid og dialog aktører 
imellom for kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv. 
 
I dokumentet foreslås det å etablere en søkbar fylkeskommunal budsjettpost for å bidra til 
realisering av kvenske/norskfinske prosjekter. Det foreslås også å arbeide for nivåheving av 
kvensk språk til nivå III i Minoritetsspråkpakten gjennom fylkeskommunens rolle som påvirker, i 
tråd med fylkestingsvedtak av 29. oktober 2014 i sak 28/14 Innbyggerinitiativ for oppgradering 
av kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt Finnmark fylkeskommune 100 000 
kroner til arbeidet med strategidokumentet, inkludert referansegruppemøter og oversetting av 
det ferdige dokumentet til kvensk og finsk. 
 
 
 
 

24



3 
 

 
 

Innkomne uttalelser 

Våren 2018 er det gjennomført to involveringsrunder hvor en rekke relevante aktører ble invitert 
til å delta i en referansegruppe. Referansegruppa har bestått av representanter for Norske 
kveners forbund – Ruijan Kveeniliitto, Kveeninuoret, Kvenlandsforbundet, Norsk-finsk forbund – 
Norjalais-suomalainen liitto, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Kainun institutti – Kvensk 
institutt og Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus. Referansegruppa har bidratt med 
innspill i strategiprosessen. 
 
Strategidokumentet har vært på en seks ukers høringsrunde til Fylkesmannen, kommuner og 
andre berørte organisasjoner og institusjoner. Det er mottatt høringsinnspill fra 15 forskjellige 
aktører/institusjoner: Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Språkrådet, Sametinget, 
UiT – Norges arktiske universitet, Troms fylkeskommune, Vadsø kommune, Varanger museum, 
Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliitto, Norsk-finsk forbund, Kvenlandsforbundet, Jens 
Pedersen i Vestre Jakobselv, og fra Finnmark fylkesbibliotek og Finnmark fylkesbiblioteks 
seksjon for privatarkiv. Innspill er innarbeidet i dokumentet. 
 
 

Vurdering 

Kvenske/norskfinske forhold er et naturlig tema for Finnmark fylkeskommune som regional 
utviklingsaktør og med et befolkningsmangfold som inkluderer kvener/norskfinner. 
Fylkesrådmannen understreker at “Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i 
Finnmark 2018 – 2020” representerer begynnelsen på en langsiktig innsats for kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark. 
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1 Forord 
Kvener/norskfinner har en lang historie i Finnmark. Det kvenske/norskfinske samfunnslivet i 
Finnmark er mangfoldig og berører temaer som kultur og tradisjon, kunst og kunsthåndverk, språk og 
litteratur, kunnskap og læring, kulturminner og kulturarv, museer og formidling, næring, 
organisasjonsliv og grenseoverskridende samarbeid. Ikke minst berører det noe som er svært viktig 
for oss alle: Identitet og tilhørighet. 

Kvenske/norskfinske saker hører hjemme i fylket vårt og er et naturlig tema for Finnmark 
fylkeskommune, både som regional planmyndighet og som samfunns- og utviklingsaktør. Finnmark 
fylkeskommune ønsker å arbeide for et samfunn som fremmer de forutsetningene som er nødvendig 
for at personer med kvensk/norskfinsk tilhørighet skal kunne uttrykke, opprettholde og videreutvikle 
sin identitet, både innenfor sin egen gruppe og i møte med samfunnet forøvrig. Finnmark 
fylkeskommune skal ha en pådriverrolle for å bidra til opprettholdelse, styrking og økt synliggjøring 
av kvenske/norskfinske forhold, både regionalt og nasjonalt. 

Alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke 
sine ressurser. Alle har rett til å skape sin egen identitet, og alle med tilknytning til en minoritet skal 
selv få avgjøre om de vil behandles som tilhørende minoriteten eller ikke. Det er viktig å synliggjøre 
at det innen minoriteten kvener/norskfinner finnes flere meninger og syn både på fortida og på 
hvordan man skaper en best mulig framtid sammen. Vi ønsker å fortelle om kvensk/norskfinsk 
samfunnsliv slik det har vært og er i Finnmark, og å legge forholdene til rette for at kvensk/norskfinsk 
samfunnsliv fortsatt kan styrkes. 

Kulturelt mangfold er en rikdom for fellesskapet. I Finnmark er vi svært rike i så måte. Vi har lang 
erfaring i å leve med og håndtere flere kulturer og identiteter. Det skal vi ta vare på, styrke og utvikle 
sammen. 

 

Vadsø, __. _____ 2018 

 
 
Ragnhild Vassvik 
fylkesordfører 
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2 Innledning 
Dette dokumentet representerer starten på en langsiktig innsats for kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv.  

Finnmark fylkeskommune har latt seg inspirere av Troms fylkeskommunes handlingsplan for kvensk 
språk og kultur, den første i sitt slag. Samtidig anerkjennes de spesielle forholdene for 
kvensk/norskfinsk kultur som har gjort seg gjeldende i Finnmark. Både særegenhetene ved historien 
og det faktum at fylket har mange kvenske og norskfinske innbyggere, gir god grunn til å utarbeide et 
eget strategidokument for dette arbeidet i Finnmark.  

Når større strukturelle endringer i det regionale forvaltningsnivået står på trappene, er det særlig 
viktig å ha et bevisst forhold til våre minoritetsgrupper og hvordan vi arbeider for disse i offentlig 
forvaltning. Dette dokumentet presenterer kjerneområder som fylkeskommunen har ansvar for og 
som fremdeles vil være aktuelle i tida etter regionreformen. Både Finnmarks og Troms’ dokumenter 
vil representere en samlet styrking av arbeidet med kvenske/norskfinske forhold på regionalt nivå i 
tida framover. Dokumentet peker i tillegg på viktige innsatsområder på kommunalt og statlig 
forvaltningsnivå for å sette temaet i en større sammenheng. 

Strategidokumentet er ment å danne grunnlag og gi retning for det videre arbeidet med 
kvenske/norskfinske forhold i Finnmark. Situasjonen for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og 
samfunnsliv i Finnmark vil bli gjennomgått med det mål å identifisere de viktigste utfordringene for 
at kvensk/norskfinsk kultur skal ha gode muligheter for bevaring, utvikling og synliggjøring. 
Dokumentet beskriver ressurser som allerede finnes, og søker i tillegg å identifisere nye muligheter, 
strategier og relevante virkemidler for arbeidet. Dokumentet er ment å bli et utgangspunkt for økt 
samarbeid og dialog aktører imellom for kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv. 

Arbeidet med styrking og synliggjøring av en minoritetskultur bør alltid foregå i samarbeid og samråd 
med dem det gjelder. Involvering har hatt avgjørende betydning for verdien og nytten av det ferdige 
dokumentet. Oppstartsmelding for arbeidet med strategidokumentet ble behandlet av fylkesutvalget 
i Finnmark 19. september 2017, i sak 4/17. Våren 2018 ble det gjennomført to involveringsrunder 
hvor en rekke relevante aktører ble invitert til å delta i en referansegruppe. Referansegruppa har 
bestått av representanter for Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliitto, Kvenungdommen – 
Kveeninuoret, Kvenlandsforbundet - Kveenimaayhistys, Norsk-finsk forbund – Norjalais-suomalainen 
liitto, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Kainun institutti – Kvensk institutt og Kvensk 
stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus. Referansegruppa har bidratt med innspill i 
strategiprosessen. I tillegg har strategidokumentet vært på en seks ukers høringsrunde. 
Fylkesutvalget i Finnmark har vært styringsgruppe for strategiarbeidet. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt Finnmark fylkeskommune 100 000 kroner til 
arbeidet med strategidokumentet. 

 

2.1 Utfordringer 
 Kvensk er et truet språk, og det er stort behov for språkbevaring, -utvikling og revitalisering. 
 Kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er lite synlige i det offentlige rom. 
 Det allmenne kunnskapsnivået om temaer innen kvensk/norskfinsk historie og kultur er lavt.  
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 Undervisning i kvensk og finsk språk og kultur har en utsatt plass i skoleløpet. 
 De fylkeskommunale ordningene er ikke spesielt rettet mot kvenske/norskfinske tiltak. 
 Det fylkeskommunale planverket inneholder lite om kvenske/norskfinske saker. 

 

2.2 Begrepsavklaringer 
I omtale av minoritetsgruppa tilstreber dokumentet gjennomgående å nevne begge de godkjente 
formene av navn på minoriteten som en enhet, altså “kvener/norskfinner”. På samme måte brukes 
sammenstilling av adjektivene “kvensk/norskfinsk” når det er tale om felles historie, kultur, samfunn 
osv. Når det gjelder språk, skiller dokumentet mellom kvensk språk (skriftspråket kvensk) og finsk 
språk (skriftspråket finsk, slik det er normert i dagens Finland, av noen også kalt riksfinsk). 
Talespråket kan av minoriteten benevnes kvensk, finsk, gammelfinsk og «vårt finsk». Innad i 
minoriteten er det ikke alltid sammenfall mellom hva en kaller seg (selvbenevnelse) og hva en kaller 
språket (språkbenevnelse). 

 
 

3 Mål 
 

3.1 Samfunnsmål 
Finnmark fylkeskommune skal bidra til bevaring, synliggjøring, styrking og 
videreutvikling av kvensk og norskfinsk identitet og samfunnsliv i Finnmark. 

Dette inkluderer lokale varianter av kvensk og finsk språk samt kvensk/norskfinsk kultur, tradisjoner, 
historie og næring. 

 

3.2 Delmål 
 Tydeliggjøre kvenske/norskfinske sakers betydning og relevans i fylkeskommunal kontekst. 
 Være en aktiv samhandlingspartner med kommuner og stat for å styrke arbeidet for kvensk 

språk og kvensk/norskfinsk kultur, historie og samfunnsliv.  
 Arbeide for nivåheving av kvensk språk til nivå III i Minoritetsspråkpakten og bidra til språklig 

og kulturell revitalisering ved å styrke språkbrukernes mulighet til å lære, ta i bruk og utvikle 
sitt arvespråk. 

 Utvikle påvirkerrollen overfor sentrale myndigheter for kunnskapsheving, synliggjøring og 
videreutvikling av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur på alle samfunnsområder 
inkludert skole og utdanning. 

 Framheve betydninga av språksentre, museer, arkiv og bibliotek i fylket som viktige 
redskaper for revitalisering av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. 

 Etablere en søkbar budsjettpost i fylkeskommunen for å bidra til realisering av 
kvenske/norskfinske prosjekter. 

 Bidra til synliggjøring av kvensk språk og kvensk/norskfinsk historie og kultur på ulike måter i 
det offentlige rom. 
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4 Kvensk og norskfinsk historie i Finnmark 
 

4.1 Bosetting og migrasjon 
Kvener/norskfinner er en nasjonal minoritet med langvarig tilknytning til Finnmark og Nord-Troms. 
Det finnes ulike kilder som forteller om kvenenes tilstedeværelse på Nordkalotten. Vi finner 
betegnelsen kvener allerede i Ottars beretning fra slutten av 800-tallet og i skattebøkene fra 1500-
tallet. På 1700- og 1800-tallet var det flere migrasjonsbølger fra Finland og Nord-Sverige, både før og 
etter at grensene i Nord-Norge ble fastsatt. Migrasjonen hadde ulike årsaker, slik som 
befolkningsoverskudd og behov for arbeid og utkomme. I folketellingen fra 1865 var kategorien 
“Kvæn” tatt i bruk som en egen kategori.1 

I dag bor det kvener/norskfinner i hele Finnmark og i hele landet forøvrig. Gamle kjerneområder for 
bosetting inkluderer blant annet Tana kommune, Lakselv og Børselv i Porsanger kommune, vestlige 
deler av Alta kommune, Bugøynes, Neiden og Pasvik i Sør-Varanger kommune, samt Vestre 
Jakobselv, Vadsø by og Skallelv i Vadsø kommune. Allerede på slutten av 1800-tallet finner man 
henvisninger til Vadsø som “finnenes hovedstad i Norge”.2  

 

4.2 Begrepene kvensk og norskfinsk 
Kvener og norskfinner er ett og samme folk. Begrepet kven ble anerkjent som navnet på den 
nasjonale minoriteten i 1998. I 2011 ble begrepene kvener og norskfinner likestilt som navn på 
minoriteten. Begrepene brukes ulikt, og bruken er fortsatt omdiskutert. Kvensk ble anerkjent som 
eget språk i 2005. 

På grunn av fornorskingspolitikken som ble ført av norske myndigheter fra 1870-tallet og fram til 
andre verdenskrig, ble kven oppfattet som en negativ betegnelse. Dette har resultert i at noen også i 
dag vegrer seg mot å bruke begrepet. De vektlegger sin tilknytning til Finland og finsk språk, og 
ønsker å kalle seg norskfinner. Andre igjen ser ikke kvenbegrepet som problematisk og ønsker å kalle 
seg for kvener. Begge gruppene bruker betegnelsene som identitetsmarkør som forteller noe om 
egen historie og familiebakgrunn.3 

Det er norsk minoritetspolitikk at alle mennesker har rett til å skape sin egen identitet, at alle med 
tilknytning til en minoritet selv skal få avgjøre om de vil behandles som tilhørende minoriteten eller 
ikke, og at offentlige myndigheter skal ha dette for øyet når ulike tiltak skal utformes.4 

  

                                                           
1 Evjen 2017; Niemi et.al. 2003: 131; 2006; Statsspråk 2013 
2 Thuv 2009, gjengitt i Ryymin og Nyyssönen 2012: 18 
3 Varanger museum, avd. Vadsø museum - Ruija Kvenmuseum: Kvensk/norskfinsk historie 
4 Kommunal- og regionaldepartementet 2000 
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5 En nasjonal minoritet i Norge 
 

5.1 Minoritetsvern i internasjonale konvensjoner 
Vern av minoriteter er en viktig del av menneskerettighetene, og bygger på prinsippene om 
likebehandling og ikke-diskriminering. Statene er forpliktet til å arbeide for å sikre minoritetene 
likestilling med majoritetsbefolkningen, både formelt og i praksis. Artikkel 27 i FNs konvensjon om 
politiske og sivile rettigheter fremhever dette.5 

FN-konvensjonen er innarbeidet i det norske lovverket ved menneskerettsloven av 1999, og går foran 
bestemmelser i annen nasjonal lovgivning. Norge har dessuten ratifisert to internasjonale avtaler 
som er sentrale når det gjelder rettighetene til de nasjonale minoritetene: Den europeiske pakten om 
regions- og minoritetsspråk og Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale 
minoriteter. 

Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) 
Minoritetsspråkpakten framhever at minoritetsspråk bidrar til å opprettholde og utvikle Europas 
tradisjoner og kulturelle rikdom. Minoritetsspråkpakten pålegger statene å iverksette tiltak for å 
beskytte, styrke og videreutvikle minoritetsspråkene, og å legge forholdene til rette for undervisning 
og læring. I dag er kvensk språk beskyttet med vern på nivå II i Minoritetsspråkpakten. 

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter 
Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter pålegger statene å legge 
forholdene til rette for at de nasjonale minoritetene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin kultur 
og identitet. 

 

5.2 Statlige føringer 
Stortingsmelding nr. 35 (2007 – 2008) Mål og meining nevner det som et politisk mål at alle skal ha 
rett til språk og til å få utvikle og bruke sitt eget nasjonale minoritetsspråk.6 

Dokumentet Målrettet plan 2017-2021 – videre innsats for kvensk språk7 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet gir en oversikt over det som hittil er gjort for å styrke kvensk språk. 
Tiltakene i planen berører barnehage og skole, forskning, kvensk språk og kultur, og kvensk språk i 
det offentlige rom. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2015 forvaltet 
budsjettpost for tiltak som bidrar til synliggjøring av kvensk språk og kultur. Det tildeles midler til 
faste tiltak og prosjekter. 

Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, den såkalte Jeløya-
plattformen, sier at Målrettet plan 2017-2021 skal følges opp.8 I 2018 er det tildelt midler til 

                                                           
5 Office of the United Nations High Commissioner on Human Rights 1966 
6 Kultur- og kirkedepartementet 2008 
7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017  
8 Regjeringen 2017 
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opprettelse av tre nye kvenske språksentre, hvorav to i Finnmark. Disse sentrene etableres i 
Porsanger og Vadsø.9 

 

5.3 Sannhetskommisjon 
I 2017 ble kravet om en sannhetskommisjon om fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske 
og det kvenske/norskfinske folk i Norge, tatt opp, og etablering av en kommisjon ble vedtatt i 
Stortinget. Dette kravet ble fremmet fra kvenske og samiske miljø, med ønsket om å gi dem som har 
opplevd fornorskinga på kroppen en stemme, og å etablere et kunnskapsgrunnlag om en fortiet 
sannhet. Det endelige mandatet for denne statsoppnevnte sannhetskommisjonen skal i 2018 
utarbeides av Stortinget i samarbeid med Sametinget og kvenske/norskfinske organisasjoner. 

 

5.4 Regionreform 
Sammenslåing av fylkene Finnmark og Troms ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Våren 2018 er 
sammenslåingsarbeidet satt på vent etter Finnmark fylkestings vedtak av 14. mars 2018 i sak 9/18 
om behandling av resultatet av forhandlinger med Troms fylkeskommune.10 Det har vært et premiss 
fra begge fylker at et nytt fylke skal arbeide for fortsatt styrking av kvensk/norskfinsk kultur og 
samfunnsliv. 

 

6 Organisasjoner og institusjoner 
 

6.1 Fagmiljøer 
 

UiT – Norges arktiske universitet 
UiT – Norges arktiske universitet har forskningsmiljø på kvensk og finsk språk og på kvensk/norskfinsk 
historie, kultur og samfunn, med tilhørende samlinger og forskningsarkiv. UiT har også ansvar for 
Kvensk bibliografi.11 

UiT tilbyr bachelor- og masterstudier i kvensk og finsk. Bachelor i kvensk og finsk har to 
studieretninger, én i kvensk og én i finsk. Masterstudiet som tilbys er et felles studium i disse 
språkene. Det er ønskelig å tilby kvensk i lærerutdanning ved UiT, campus Alta, fra høsten 2019, et 
tiltak som er tildelt midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For å stimulere flere til å 
studere kvensk og finsk er det behov for å etablere studentstipendier og flere studieplasser for 
lærere. 

Kainun institutti - Kvensk institutt 
Kainun institutti – Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur, stiftet i 2005 og 
offisielt åpnet i 2007. Det drives med grunnstøtte fra Kulturdepartementet og har som formål å 

                                                           
9 Kommunal- og moderingseringsdepartementet 2018 
10 Finnmark fylkesting 2018 
11 UiT – Norges arktiske universitet - Universitetsbiblioteket: Kvensk bibliografi  
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utvikle, dokumentere og formidle kunnskap om kvensk språk og kultur og fremme bruken av kvensk 
språk i samfunnet.12 Instituttets styre oppnevner medlemmer til Kvensk språkting, som gjør vedtak i 
normeringsspørsmål angående kvensk språk.  

Varanger museum, avdeling Vadsø museum – Ruija kvenmuseum 
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum har et særskilt ansvar for kvensk historie og kultur i Finnmark. 
Allerede i 1971 begynte prosessen mot å få et kvenmuseum på plass. Våren 2018 sendte Varanger 
museum søknad til Kulturdepartementet (ordningen Nasjonale kulturbygg) og Klima- og 
miljødepartementet der det søkes midler til vitalisering av det tidligere NRK-bygget i Vadsø til 
museumsformål. Det er ønskelig at Vadsø museum – Ruija kvenmuseum blir nasjonalt 
ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk kultur og historie i Norge. 

Kvenske språksentre i Finnmark 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilskudd til etablering av to kvenske 
språksentre i Finnmark: Vadsø og Porsanger. Språksentrene vil spille en viktig rolle i 
revitaliseringsarbeidet. Språksentrene skal være møtested for språkbrukere og være arena for blant 
annet språkreir13, kunnskapsoverføring, samhandling mellom generasjoner og voksenopplæring i 
kvensk språk.  

Kvensk språkting 
Kvensk språkting er fagorgan for kvensk språk, oppnevnt av styret for Kainun institutti – Kvensk 
institutt. 

Språkrådet 
Språkrådet arbeider for å bevare og fremme de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og 
romani. Det er et mål i norsk språkpolitikk at vi skal ta vare på disse språkene. 

Kvensk stedsnavnstjeneste – Paikannimipalvelus  
Kvensk stedsnavntjeneste er en del av stedsnavntjenesten, som er administrativt underlagt 
Språkrådet. Kvensk stedsnavntjeneste dekker Finnmark og Troms fylker. Kvensk stedsnavntjeneste 
gir tilråding etter stadnamnlova om navneform når kommuner og andre offentlige organer skal 
fastsette skrivemåten av kvenske stedsnavn, men kan også gi råd om navnsetting og svare på 
spørsmål om stedsnavn og stedsnavnbruk generelt. 

Finnmark fylkesbibliotek 
Finnmark fylkesbibliotek har samlinger av litteratur, foto og privatarkiv som omhandler kvenenes og 
norskfinnenes samfunnsliv, tradisjoner, historie og kultur. Fylkesbiblioteket har nasjonalt ansvar for 
finsk bibliotektjeneste og driver kvenskbibliotektjeneste.no. Finnmark fylkesbibliotek har ansvar for 
fotobevaring, fotoinnsamling og samtidsfotografering i kvenske/norskfinske miljøer. Fylkesbiblioteket 
forvalter, deponerer og bevarer privatarkiver etter kvenske/norskfinske lag og foreninger, bedrifter, 
personer og familier – førstehåndskilder til kvenske/norskfinske forhold før og nå. Fylkesbiblioteket 
har koordineringsansvar for privatarkiv i Finnmark, inkludert samlinger som forvaltes ved de 
kvenske/norskfinske fagmiljøene og museene. 

                                                           
12 Kainun institutti – Kvensk institutt: Om Kainun institutti – Kvensk institutt 
13 En type språkopplæring der elevene er omgitt av minoritetsspråket hele dagen 
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Norsk-finsk kulturinstitutt 
Norsk-finsk kulturinstitutt ble opprettet i 1997 og arbeider blant annet med formidling av finsk 
litteratur. 

 

6.2 Organisasjoner 
Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto 
Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto er en landsdekkende organisasjon som ivaretar kvenske 
interesser. Forbundet har også en landsdekkende ungdomsorganisasjon, Kveeninuoret. Forbundet 
har tett samarbeid med organisasjonene for meänkieli-miljøene14 i Sverige. 
 

Kveeninuoret – Kvenungdommen 
Kveeninuoret er en kvensk ungdomsorganisasjon under Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto. 
Organisasjonen jobber for ungdoms stolthet og bevissthet rundt kvensk identitet. 
 
Kvenlandsforbundet – Kveenimaayhistys 
Kvenlandsforbundet er en organisasjon som sammen med tilsvarende organisasjoner i Sverige og 
Finland danner Kvänlandsförbund-Kveenimaanyhdistys. Kvenlandsforbundet jobber for språklig 
revitalisering og for en felles kvenpolitikk på Nordkalotten. 

Norsk-finsk forbund – Norjalais-suomalainen liitto 
Organisasjonen ivaretar norskfinnenes interesser og arbeider blant annet for fortsatt undervisning i 
finsk i norsk skole. Organisasjonen har også kontakt med kulturorganisasjoner i Finland. 

 

7 Språk og språklæring 
Kvensk og finsk språk er viktige som kjennetegn og identitetsskapende faktor, men 
fornorskingsprosessen og samfunnsmodernisering har gjort at mange ikke lenger snakker sitt eget 
arvespråk. Det er også forskjellige syn på hvordan fornorskinga har påvirket minoriteten. Det er 
ønskelig at det legges til rette for at begge språk, både kvensk og finsk, kan ha utviklingsmuligheter. 

 

7.1 Kvensk språk 
Kvensk språk er et østersjøfinsk språk nært beslektet med meänkieli (tornedalsfinsk) i Sverige og med 
nordfinske dialekter. Kvensk ble anerkjent som minoritetsspråk i Norge i 2005. Fornorskning og 
generell samfunnsutvikling har ført til at kvensk språk er blitt svekket. Forskningsresultater fra 
prosjektet ELDIA (European Language Diversity for All) viser at kvensk språk er svært truet og står i 
fare for å dø ut som et levende språk.15 For de to siste generasjonene av språkbrukere er det nesten 
gått helt ut av bruk. Siden situasjonen for kvensk språk er kritisk, er det stort behov for 
språkbevaring, -utvikling og revitalisering. 

Det er et mål i norsk språkpolitikk at vi skal ta vare på våre nasjonale minoritetsspråk. Målet er 
forankret i flere stortingsmeldinger, i norske lover og forskrifter, og i internasjonale avtaler. I 2011 

                                                           
14 Meänkieli (tornedalsfinsk) er beslektet med kvensk språk 
15 ELDIA – European Language Diversity for All: http://www.eldia-project.org/ 
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fikk Språkrådet ansvar for de nasjonale minoritetsspråkene, og har som oppgave å bidra til å øke 
bruken av disse språkene og styrke deres status.16 

Som følge av et innbyggerforslag ble det i Finnmark fylkesting 29. oktober 2014 enstemmig vedtatt å 
støtte et krav om at kvensk språk skal oppgraderes fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om 
regions- eller minoritetsspråk.17 Tilsvarende vedtak er også gjort i Troms fylkesting, en rekke 
kommuner i Finnmark og Troms, samt i Sametinget. 

Kvensk språkting gjør vedtak i normeringsspørsmål angående kvensk språk. 

Statlige myndigheter kan ta initiativ til å utrede mulighetene for å åpne for regional nivåheving av 
kvensk språk i henhold til Minoritetsspråkpakten. Liknende er gjort i Frankrike for språket i Korsika og 
Bretagne. Det er videre viktig å legge til rette for undervisning om kvensk og norskfinsk kultur og 
historie og kvensk språk på alle skoletrinn. 

 

7.2 Finsk språk 
Kvensk språk har status som minoritetsspråk og har i kraft av internasjonale avtaler og norsk 
minoritetspolitikk rett til nødvendige støtte- og revitaliseringstiltak. Dette er ikke til hinder for at 
offentlige myndigheter også kan arbeide for å støtte de språklige rettighetene til den delen av 
minoritetsgruppa som vil bruke finsk språk. 

Mange identifiserer seg med det finske språket og ønsker å lære finsk. Finsk språk i seg selv er ikke 
truet, men det finske språkets plass i norsk skole og samfunnsliv er utsatt. Finsk språk opprettholdes i 
stor grad ved kontakt med Finland og innvandring fra Finland helt opp til våre dager.  

Det er ønskelig å opprettholde valgmuligheten for å lære finsk i skolen. Både finsk og kvensk skal ha 
en god og hensiktsmessig plass på timeplanen.  

 

7.3 Arvespråk i opplæringa 
Retten til å velge opplæring i finsk eller kvensk språk bør gjelde i hele skoleløpet og gjelde elever over 
hele landet, siden kvener og norskfinner er bosatt i hele Norge. 

Målrettet plan 2017-2021 – videre innsats for kvensk språk peker på behovet for kompetanseheving 
og rekruttering til undervisningsstillinger på alle nivå i skoleverket. Kunnskapsdepartementet vil i 
løpet av 2018 ha en høringsrunde på en lovendring som presiserer at elever har rett til opplæring i 
kvensk eller finsk, jf. opplæringsloven § 2-7.18 Det er et stort behov for økt tilfang av læremidler for 
språkene på alle nivå. 

Barnehage 
Barnehage er svært viktig for barns mulighet til å lære sitt arvespråk på en naturlig måte. Språkreir, 
en type barnehage der barna er omgitt av minoritetsspråket hele dagen, kan være en god måte å 
fremme barnas språklæring på. Det kan også bidra til at foreldre lærer språket sammen med barna. I 

                                                           
16 Statsspråk 2013 
17 Finnmark fylkesting 2014 
18 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017: 24 
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Målrettet plan 2017-2021 – videre innsats for kvensk språk pekes det på behovet for rekruttering til 
arbeid med språk og kultur i barnehager, samt kompetanseutvikling av personell. I Språkrådets regi 
skal Utdanningsdirektoratet bidra med utvikling av materiell til kvenske barnehagebarn, som en 
oppfølging av Målrettet plan 2017-2021. 

Grunnskole 
Opplæringsloven gir elever med kvensk/norskfinsk bakgrunn ved skoler i Troms og Finnmark rett til 
opplæring i finsk når minst tre elever krever det. Ved innføring av reformen L97 ble faget Finsk som 
andrespråk introdusert med en egen fagplan, og fra Kunnskapsløftet 06 har kvensk og finsk hatt 
likestilt posisjon som opplæringsspråk.  

Antallet elever som velger finsk/kvensk som andrespråk har gått kraftig ned siden ordningen ble 
innført. Norut-rapport 14/2015 har undersøkt årsaken til nedgangen, og finner flere forhold: 
mangelfull informasjon fra skoleeier om rettigheter og tilbud, varierende lærerkompetanse, fagets 
plass i timeplanen (timer tas ofte fra andre fag), og mindre motivasjon hos elevene når den språklige 
støtten i lokalsamfunnet er svak eller mangler helt.19 

Videregående skole 
Flere videregående skoler tilbyr undervisning i finsk som andrespråk eller fremmedspråk. Det er 
behov for ordninger som gjør at flere velger kvensk eller finsk språk i skolen, for eksempel 
stipendordninger, tilskudd til elevutveksling og studieopphold, eller andre måter å gjøre valg av faget 
attraktivt på. Ordninga med kvenske loser, Kveeniluusit,20 har bidratt til å styrke motivasjon og 
identitetsfølelse for elevene. Finansiering av losordninga bør bli et offentlig ansvar, på samme måte 
som ordninga med samiske veivisere. Muligheten til å velge kvensk eller finsk språk bør gjelde over 
hele landet. Undervisningstilbud i kvensk og finsk kan løses gjennom nettskole eller fjernundervisning 
på de stedene det ikke er permanent tilbud. En av de videregående skolene i Finnmark bør få status 
som ressursskole for finsk og kvensk språk. 

Voksenopplæring 
Voksenopplæring er et svært viktig tilbud til de som ikke tidligere har fått opplæring i sitt arvespråk. 
Voksenopplæring kan bidra til å gjøre foreldre bedre i stand til å videreføre språket til sine barn. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har for planperioden 2017 – 2021 utredet mulighetene 
for en voksenopplæringsordning i kvensk. Departementet har i 2018 gitt støtte til to kvenske 
språksentre i Finnmark; ett i Porsanger og ett i Vadsø. Språksentrene vil spille en vital rolle for 
voksenopplæring, kontakt mellom generasjoner og kunnskapsoverføring. 

 

7.4 Strategier 
 Legge til rette for økt bevissthet og kunnskap om kvensk/norskfinsk kultur og historie hos alle 

elever i videregående skole i Finnmark. 
 Tilrettelegge for at en av de videregående skolene i Finnmark kan få status som ressursskole 

for finsk og kvensk språk. 

                                                           
19 Nygaard og Bro 2015: 1 
20 Kveeniluusit er et informasjons- og holdningsskapende prosjekt der kvenske ungdommer besøker videregående og ungdomsskoler i 
Finnmark og Troms og forteller om kvener 
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 Være en pådriver for Kveeniluusit – Kvenske loser som et nasjonalt tiltak for å spre 
informasjon om kvener i ungdomsskoler og videregående skoler. 

 Sikre kvensk- og finskfagets plass i grunnskole og videregående skole, og stimulere flere 
elever til å velge kvensk eller finsk språk. 

 Være en pådriver for at kvenske/norskfinske barn får mulighet til å lære og utvikle sitt 
arvespråk og at foreldre får lære kvensk eller finsk sammen med sine barn til støtte for 
barnas språkutvikling i barnehage og skole.  

 Stimulere til produksjoner med kvensk/norskfinsk kultur som tema i Den kulturelle 
skolesekken. 

 

8 Kunst og kultur, litteratur og bibliotek 
 

8.1 Kvensk/norskfinsk litteratur 
Det finnes en hel del litteratur som kan kalles kvensk, enten fordi kvenske/norskfinske tema 
behandles, eller fordi forfatteren skriver på kvensk språk. En kan skille mellom tradisjonell litterær 
virksomhet (muntlig overlevert folkedikting, fortellinger, religiøse tekster, sanger) og nyere litterær 
virksomhet (skjønnlitteratur, lese-/lærebøker, tekstsamlinger).21 Finnmarksforfattere som har tatt i 
bruk kvensk som litterært språk er Alf Nilsen-Børsskog (romaner, lyrikk), Agnes Eriksen (lærebøker, 
barnebøker) og Solgunn Hesjevoll (fortellinger). Kvenske/norskfinske tema behandles i sakprosa og 
skjønnlitteratur i norsk språkform blant annet av Ingeborg Arvola, Hans Kristian Eriksen, Idar 
Kristiansen, Olav Beddari (utgav også tekster på finsk), Thor Robertsen og Henry Pedersen.  

Litteraturen om kvenene/norskfinnene er spredt på mange sjangre, som eldre og nyere 
reiseskildringer, lokalhistoriske publikasjoner og forskningslitteratur. Særlig etter 1970 har kvensk 
språk, kultur og historie blitt egne forskningsområder som også har resultert i bokutgivelser. Det er 
også gitt ut mye litteratur i Finland om kvenske/norskfinske forhold, både i skjønnlitterær og 
faglitterær form. Noen sentrale forskere som har arbeidet med kvenske/norskfinske forhold er blant 
andre Kaisa Maliniemi, Venke Olsen, Pia Lane, Irene Andreassen, Einar Niemi og Teemu Ryymin. 

Den kvenskspråklige litteraturen er til nå ikke omfattende. Det er behov for tiltak som inspirerer til 
litterær originalproduksjon og oversettelsesvirksomhet, for eksempel skrivekurs og oversettingskurs, 
ikke minst rettet mot ungdom, og støtteordninger til utgivelse eller forfatterstudium. Kvensk 
litteratur blir ikke vurdert i Kulturrådets innkjøpsordning for litteratur, så fremt boka ikke er 
tospråklig norsk-kvensk. Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021, vedtatt av de tre nordligste 
fylkeskommunene, har etablert virkemidler som også vil gjelde for kvensk litteratur. Virkemidlene 
består av årlige utdelinger av arbeidsstipend og stimuleringsmidler som skal gi nordnorske forfattere 
anledning til å promotere seg på nasjonale og internasjonale arenaer. 

Det er en mangel at kvenenes/norskfinnenes historie og kultur har vært overflatisk behandla i 
oppslagsverk, nettressurser og historiebøker. Kunnskapen om minoriteten kvener/norskfinner er 

                                                           
21 Maliniemi: Kvensk litteratur 
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tilsvarende mangelfull i samfunnet generelt. Det må stimuleres til at det blir produsert ny og 
oppdatert litteratur og læremidler på feltet.  

 

8.2 Bibliotek og litteraturformidling 
Finnmark fylkesbibliotek har nasjonalt ansvar for Finsk bibliotektjeneste, med en finskspråklig 
litteratursamling til bruk for alle finsktalende i Norge. Finnmark fylkesbibliotek kjøper også inn og 
formidler kvenskspråklig litteratur til samlingen Finmarksbiblioteket. Prosjekt Kvensk bibliotektjeneste 
2015 ved Finnmark fylkesbibliotek, Troms fylkesbibliotek, Nordreisa bibliotek og 
Universitetsbiblioteket UiT – Norges arktiske universitet konkluderte med at det er behov for en egen 
tjeneste til formidling av kvenskspråklig litteratur og litteratur om kvener/norskfinner. Som 
oppfølging har Finnmark fylkesbibliotek etablert nettstedet kvenskbibliotektjeneste.no i 2017. 

Universitetsbiblioteket ved UiT – Norges arktiske universitet har et spesielt ansvar for kvensk og finsk 
ettersom UiT er den eneste høyere utdanningsinstitusjonen med kvensk og finsk i fagporteføljen. 
Universitetsbiblioteket har også ansvar for Kvensk bibliografi – Kveenipipliografia, som er en viktig 
faglig ressurs. 

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger til rette for at bibliotekene i Nordland, Troms og 
Finnmark skal drive aktiv formidling av nordnorsk litteratur, her også kvensk/norskfinsk litteratur. 
Kvensk/norskfinsk litteratur inngår som en naturlig del av programmet på Finnmark internasjonale 
litteraturfestival, arrangert av Finnmark fylkesbibliotek. Flere av de kommunale bibliotekene, som 
Porsanger bibliotek, ivaretar kvensk litteratur og kultur i sitt formidlingsarbeid. Det er ønskelig å 
utvikle egne formidlingsprogram for kvensk/norskfinsk litteratur, i samarbeid med flere aktører, og ta 
flere arenaer i bruk. 

 

8.3 Kunst, musikk, teater og film 
Kunst, musikk, teater og film er svært viktig for synliggjøring av og bevisstgjøring omkring 
kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv. 

Det er flere aktører, både profesjonelle og amatører, som arbeider med kvensk/norskfinsk 
kunstproduksjon. Eksisterende støtteordninger har vært brukt, og i de senere år har det vært mulig å 
søke prosjektmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjekter som inkluderer 
kvenske kunst- og kulturuttrykk har vært gjennomført blant annet av Kainun institutti - Kvensk 
institutt, Varanger museum, avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Scene Finnmark. 

Et eksempel på et slikt prosjekt i Finnmark er Sonja Siltalas utstilling og bokprosjekt Tunturin ja meren 
kansa – Fjellets og havets folk (2007). Andre eksempler er Uuet laulut/Odda laulagat/Nye sanger 
(2009-2012) og Kuka mie ole? Hvem er jeg? (2012-2013) ved Kvensk institutt, Scene Finnmarks 
musikkprosjekt Finnmarksoratoriet – Der dagen er nattens bror (2004, 2017), 
gjesteutvekslingsprosjektet Kven Connection (2016-18) ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum i 
samarbeid med Vadsø kunstforening og Taike i Rovaniemi. 

Kåre Kivijärvi fra Hammerfest var en pioner innen fotojournalistikk og fotokunst, svært bevisst på 
sine røtter og med tett kontakt med kunstnermiljøer i Finland. Innen filmens verden berører en rekke 
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av Anstein Mikkelsens filmer kvenske forhold, som filmene Kađonu loru (2005), Det tause folkets 
stille død? (2006), Jakten på Soria Moria (2007), Äitin sanat – Mors ord (2009) og Under en annen 
himmel (2014). Sirkka Seljevold laget i 2007 dokumentarfilmen The language of my heart – Sydämen 
kieli, om de første studentene som studerte kvensk ved UiT – Norges arktiske universitet. I Finn 
McAlindens film The secret language (2015) blir en rekke personer intervjuet om deres forhold til det 
kvenske språket. McAlinden tar også opp situasjonen for språket i dag. 

Det er behov for tiltak som kan inspirere og løfte fram nye kvenske/norskfinske kunstprosjekter og 
kulturuttrykk som kan formidles til barn og ungdom, for eksempel gjennom Den kulturelle 
skolesekken. 

Det er også viktig å bidra til at store landsdelsinstitusjoner som Hålogaland Teater og Festspillene i 
Nord-Norge blir mer oppmerksomme på kvensk/norskfinsk kultur. Dette skjer best gjennom et 
samspill flere aktører imellom som i sum bidrar til et sterkere fokus på kvensk språk og 
kvensk/norskfinsk kunst og kultur. Fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør, kan bidra til å 
stimulere til blant annet økt kunnskapsproduksjon og større nettverk som i sin tur kan øke tilgangen 
og kvaliteten på kunstneriske produksjoner med kvenske/norskfinske temaer. I dag er det stor 
mangel på slike kunstneriske produksjoner. Med økt oppmerksomhet, større tilgang og bedre kvalitet 
vil forhåpentlig også de store kunstinstitusjonene og festivalene i regionen velge å ta denne delen av 
kulturarven inn i sin programmering.  

 

8.4 Barn og unge 
Barn og unge er en svært viktig målgruppe for alt arbeid med kvenske/norskfinske saker. Uten at 
språklig og kulturell kompetanse videreføres til nye generasjoner, kan kulturen ikke overleve. 

Barn som tilhører minoriteten må få muligheten til å lære om sin egen kultur og språk og ta del i 
gode kulturopplevelser som bygger identitet og tilhørighet. Losordning med og for ungdom kan vise 
gode rollemodeller og bidra til styrking av identitet. Losordninga bør bli en fast ordning med statlig 
finansiering, på samme måte som samiske veivisere, og bør gjelde for hele landet. Den kulturelle 
skolesekken er en annen ordning som kan bidra til økt kunnskap om kvensk/norskfinsk kultur blant 
barn og unge.  

Det er av betydning at barn og unge får kunnskap om og forståelse for andre minoritetsgrupper og 
deres kultur, både nasjonalt og internasjonalt, for eksempel gjennom kultursamarbeid og 
utveksling/hospiteringsordninger. Styrking av samarbeidet med meänkieli-miljøet kan være et slikt 
tiltak. Alle barn og unge, uansett kulturell tilhørighet, bør få lære om kvener/norskfinner og deres 
kultur gjennom barnehage og skole. 

Det er et stort behov for litteratur på kvensk språk for barn og unge. Også her kan man satse på å 
oversette litteratur fra andre språk. I språklæring er det viktig at barn og unge har mange tekster 
tilgjengelig som er tilpasset deres nivå. 

 

8.5 Strategier 
 Videreutvikle kvensk bibliotektjeneste  
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 Arbeide for at kvensk litteratur er synlig og blir formidlet i folkebibliotekene. 
 Etablere støtteordninger til oversettelser av utenlandsk litteratur som formidler kunnskap 

om kvener/norskfinner og kvenske/norskfinske forhold. 
 Tilrettelegge for nyskaping og kreativitet i kvensk/norskfinsk kunst og kultur. 
 Støtte prosjekter for kvenske/norskfinske barn og unge. 
 Stimulere til etablering av støtteordninger til utgivelse av kvenskspråklig litteratur, kunst, 

musikk, film, dans og teater. 

 

9 Kulturminner, museum og immateriell kulturarv 
 

9.1 Kulturminner 
Kvenske/norskfinske kulturminner er en integrert del av arbeidet med kulturminner og kulturarv i 
Finnmark fylkeskommune. Det er i dag bare 6 kvenske kulturminner som er fredet i Norge, 5 av dem i 
Finnmark. De fredete anleggene er Bietilægården, Tuomainengården, Kumpulagården, «Det gamle 
bedehuset» i Vadsø og Holmengrå laksefiskevær i Sør-Varanger. I tillegg jobbes det med å kartlegge 
og registrere andre kvenske/norskfinske kulturminner, og å videreformidle kunnskap om disse til 
kommunene i plansaker. 

Dessverre omfattes ikke de kvenske/norskfinske kulturminnene av kulturminneloven, som gjelder 
automatisk freda kulturminner eldre enn 1537 og samiske kulturminner eldre enn 1917. Derfor er 
det viktig å ivareta de kvenske/norskfinske kulturminnene gjennom nye fredningsvedtak, og det er 
ønskelig å arbeide for å endre kulturminneloven til ei fredningsgrense fra 1917 også for 
kvenske/norskfinske kulturminner. 

I 2017-2018 er fylkeskommunen involvert i Riksantikvarens arbeid med fredningsstrategi og deres 
prosjekt for nasjonale minoriteters kulturminner. Riksantikvaren utarbeider en oversikt over 
kvenske/norskfinske kulturminner og viktige kulturminnetyper, som vil danne grunnlag for et 
fredningsforslag til utvalgte kulturminner.22 Kulturminner i både Finnmark og Troms skal vurderes, og 
det er viktig med en geografisk spredning. Riksantikvaren samarbeider med kvenske/norskfinske 
foreninger og med fylkeskommunene, og har hatt flere befaringer i Finnmark og Troms sammen med 
fylkeskommunene. Prosjektet innebærer kartlegging av allerede kjente kulturminnetyper, slik som 
gårdsbruk og bygningsmiljøer, tjæremiler, torvuttak og ferdselsveier. Det har vært en hensikt å 
utvide kulturminnebegrepet til å omfatte objekter som vi ikke tradisjonelt har tenkt på som 
kvenske/norskfinske. I den sammenheng kan kulturminner knyttet til skiferdrift i Alta og gruvedrift i 
Kåfjord nevnes. 

 

                                                           
22 Riksantikvaren: Nasjonale minoriteters kulturminner 
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9.2 Museer og arkiv 
Museer og arkiver er en stor samfunnsressurs for formidling og økt kunnskap om kvensk/norskfinsk 
kultur og historie. 

Varanger museum avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for minoriteten 
kvener/norskfinner i Finnmark, og har forskningssamarbeid med UiT – Norges arktiske universitet. 
Andre museer i fylket som arbeider med kvensk/norskfinsk historie er Alta museum og 
RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum. 

Tromsø museum – Universitetsmuseet har samlinger av gjenstander, foto og forskningsarkiv, og er 
en viktig ressurs for kvensk/norskfinsk kultur i hele Nord-Norge. 

Finnmark fylkesbibliotek har koordineringsansvar for nettverk for privatarkiv i Finnmark. Samlinger av 
privatarkiv finnes på fylkesbiblioteket, i muséene, i Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF) og 
Statsarkivet i Tromsø. Nettverket har prosjekter for innsamling av materiale, f.eks. prosjektet Vi er 
også her! Synliggjøring av glemte grupper. Finnmark fylkesbibliotek og museene i Finnmark har 
fotosamlinger og arkiv med kvensk/norskfinsk innhold for å sikre et godt utvalg etter private 
kvenske/norskfinske samfunnsaktører, og for å synliggjøre og formidle disse. DigitaltMuseum er 
felles formidlingsplattform for fotomateriale, og arkivportalen Asta er formidlingsplattform for 
privatarkiv. 

 

9.3 Immateriell kulturarv 
Den 17. januar 2007 ratifiserte Norge UNESCOs Konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den 
immaterielle kulturarven. Konvensjonen er viktig da den innebærer en styrking av bevisstheten og 
vernet om urfolks og nasjonale minoriteters kulturarv. I Norge er Kulturdepartementet ansvarlig for 
implementering av konvensjonen. Den norske UNESCO-kommisjonen gir følgende forklaring på hva 
som menes med immateriell kulturarv: 

Språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, kunnskap 
og ferdigheter knyttet til naturen er eksempler på immateriell kulturarv. For mange 
folkegrupper er den immaterielle arven en kilde til identitet med forankring i historien. Filosofi, 
verdier og tenkemåter overføres gjennom muntlige tradisjoner, gjennom språk og andre 
former for ikke-materiell kommunikasjon, og utgjør samfunnets fundament.23 

 

I Finnmark gir den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven seg uttrykk i blant annet 
tradisjonelle håndverksferdigheter som båtbygging, strikkemønster, draktsøm, lafting, smedarbeid og 
snekring, og også i sang- og musikktradisjon, mattradisjon, badstutradisjoner og stedsnavn. Språket 
er et viktig verktøy i formidling av immateriell kulturarv, i tillegg til at språk spiller en viktig rolle i 
overføringen av immateriell kulturarv til neste generasjon. Muntlige fortellinger, eventyr og ordtak 
hører til immateriell kulturarv. For museene har de immaterielle kulturminnene samme status som 
museenes øvrige fysiske samlinger. 

                                                           
23 UNESCO: Immateriell kulturarv 
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Det er viktig å styrke stillingen for kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv for å sikre gode vilkår for 
videre bevaring og bruk. Av faglig arbeid som gjøres med dette, kan nevnes prosjektet 
Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger som Varanger museum avd. Vadsø museum – 
Ruija kvenmuseum gjennomfører i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) og Norske kveners forbund – Ruijan Kveeniliitto,24 og prosjektet Intangibilization, 
Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, 
Museums, and Culture Industry, et samarbeid mellom UiT – Norges arktiske universitet, Varanger 
museum avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Nicolaysen Film.25  

 

9.4 Stedsnavn 
Stedsnavn er veivisere som hjelper oss med å orientere oss i omverdenen. De er også språklige 
kulturminner. Stedsnavn har krav på vern på samme måte som gamle bygninger og gjenstander. 
Dokumenterte stedsnavn er immaterielle kulturminner og en nasjonal rikdom som bør vernes om og 
videreføres. Kvenske stedsnavn vitner om bosetting, næring og kulturell tilhørighet til landsdelen vår 
gjennom flere hundre år. Offentlige og private skilt på flere språk er tydelige tegn på flerspråklighet 
og kulturelt mangfold i et område.26 

I dag finner vi kvenske stedsnavn i flere kommuner i Finnmark og Nord-Troms. I Finnmark har 
kommunene Alta, Porsanger, Tana, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø et rikt kvensk navnetilfang. Mange 
av de kvenske stedsnavna er kun i bruk blant brukere av kvensk eller finsk språk, mens andre navn er 
mer allment kjent, slik som Vesisaari (Vadsø), Pyssyjoki (Børselv), Pykeijä (Bugøynes) og Kirkkoniemi 
(Kirkenes).27 

Lov om stadnamn har som formål å bevare stedsnavn som kulturminner og gi felles regler for 
skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. Kulturdepartementet oppnevner stedsnavnkonsulenter for 
norske og kvenske stedsnavn. Den norske og kvenske stedsnavntjenesten administreres av 
Språkrådet. Kvensk stedsnavndatabase (www.kvenskestedsnavn.no) redigeres og oppdateres av 
Kvensk stedsnavntjeneste – Paikannimipalvelus, som er en del av stedsnavntjenesten i Språkrådet. 

I stadnamnlova §1 tredje ledd står det: "Lova gjeld når organ for stat, fylkeskommune og kommune 
skal fastsetje stadnamn eller skrivemåten av dei, eller bruke dei i tenesta." Særlig dette med at lova 
skal følges når stedsnavn brukes i tjeneste er lite kjent. Dette vil gjelde når det for 
eksempel produseres informasjonskart eller skilting av turstier. 

Innbyrdes i den språklige minoriteten kan det være ulike oppfatninger om navngiving og stavemåten 
av stedsnavn, men i stadnamnlova er fokuset på den stedlige uttalen sterkt.  

De kvenske stedsnavnene trenger et spesielt vern, da de som del av et minoritetsspråk blir utsatt for 
et særlig press. Kvenske stedsnavn har vern etter lov om stedsnavn, men det er likevel få navn som 
er kommet med på kart, og enda færre på vegskilt.28  

                                                           
24 Varanger museum, avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum: Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger 
25 UiT – Norges arktiske universitet: Intangibilization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields 
of Family, Museums, and Culture History 
26 Språkrådet 2015a; 2015b 
27 Andreassen 2008; Språkrådet 2015c 
28 Andreassen 2008 
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Finnmark fylkeskommune mener det er viktig å verne om stedsnavn som kulturminner for å sikre 
gode vilkår for videre bevaring og synliggjøring. 

 

9.5 Strategier 
 Støtte formidlingstiltak for kvensk/norskfinsk kultur, historie og samfunnsliv, spesielt overfor 

barn og unge. 
 Fortsette arbeidet med registrering av flere kvenske/norskfinske kulturminner. 
 Fortsatt være pådriver for en endring av kulturminneloven til ei fredningsgrense fra 1917 

også for kvenske/norskfinske kulturminner. 
 Bidra til styrking og konkretisering av kulturminnevernet for kvenske/norskfinske 

kulturminner. 
 Være en pådriver for gode vilkår for formidling av kvenkultur i museene. 
 Sikre et godt utvalg av arkiver etter private kvenske/norskfinske samfunnsaktører, og sørge 

for at disse blir synliggjort og formidlet. 

 

10 Internasjonalt samarbeid, kulturnæring, reiseliv og medier 
 

10.1 Internasjonalt samarbeid 
Det er et uttalt mål for Finnmark fylkeskommune å tilrettelegge for folk-til-folk-samarbeid. De 
viktigste virkemidlene i så måte er Barentssamarbeidet og Nordkalottsamarbeidet.  

EU-programmer for skolesamarbeid eller elevutveksling med andre minoritetsspråklige grupper i 
Europa kan være en god måte å styrke identitet og tilhørighet på. Prosjekter med samarbeid, 
erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring med minoritetsgrupper utenfor Norden kan bidra til 
synliggjøring og styrking av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. Norrbotten län har flere 
forvaltningskommuner for meänkieli. Særlig kan det være fruktbart å samarbeide med kommuner og 
miljøer i Tornedalen, der det jobbes systematisk med styrking av meänkieli sin plass i kultur- og 
samfunnsliv. 

Finnmark fylkeskommune inngikk i 2017 samarbeidsavtale med Lappland regionale råd i Finland.29 
Avtalen omfatter blant annet reiseliv, næring og kultur, herunder også litteratur- og 
biblioteksamarbeid. Barn og unge er hovedmålgruppe for flere av tiltakene. 

 

10.2 Kvensk/norskfinsk i media 
Kvenske/norskfinske saker er lite synlige i mediene, og det er lite kvensk og finsk tale å høre i radio, 
TV og andre medier. NRK P2 hadde i flere år Finsksendinga, med 12 minutters sendetid per uke til 
dekningsområde Nord-Norge. Dette tilbudet er nå erstattet av nettsiden www.nrk.no/kvensk/.  

                                                           
29 Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Lappland regionale råd. Tilgjengelig fra: https://www.ffk.no/_f/p10/id3ba1d96-
051c-452f-a82f-e83a0ae8fcac/samarbeidsavtale-finnmark-lappland.pdf  
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I riksmediene er det generelt lite stoff som tar opp kvensk/norskfinsk historie og samfunnsliv. En 
årsak kan være journalisters kunnskapsnivå og redaksjonelle prioriteringer.  

Avisa Ruijan Kaiku ble grunnlagt i 1995 og kommer ut hver femte uke, med formål om å være en 
uavhengig nyhetsavis for kvener, norskfinner og finlendere i Norge. Ruijan Kaiku får støtte over 
statsbudsjettet. 

Finnmark fylkeskommune har en egen side for kvenske/norskfinske saker, tilgjengelig på 
https://www.ffk.no/kultur/kvensk-norskfinsk/. Fylkeskommunen kan bidra til økt synliggjøring av 
kvenske/norskfinske forhold gjennom medie- og informasjonsarbeid innen sine politikkområder. 

 

10.3 Kulturnæring og reiseliv 
Kulturnæring og reiseliv basert på det flerspråklige Finnmark og kvensk/norskfinsk kultur og historie 
har et stort potensial. Mens samisk reiseliv og kulturnæring har hatt en utvikling over lengre tid, har 
det kvenske/norskfinske i større grad vært brukt på en generell måte i markedsføring. Få aktører med 
kvensk/norskfinsk profil har videreutviklet konseptet med tanke på å tilby opplevelser basert 
spesifikt på kvensk/norskfinsk kultur og historie. Et godt og gjennomarbeida konsept er Bugøynes 
Opplevelser ved Elsa Haldorsen i Sør-Varanger kommune. Firmaet har i mange år har hatt målrettet 
satsing og markedsføring av norskfinsk kultur og historie. Andre eksempler er formidling av Alta-
skiferens historie og Kventunet i Porsanger. 

Museene i Finnmark er viktige turistmål. Tradisjonelt har museene vært godt besøkt, også av turister 
fra Finland. Finsk guiding og profileringsmateriale på finsk og etterhvert også kvensk er en del av 
tilbudet. Museene gir også ut flerspråklige publikasjoner om kvenske/norskfinske tema. 

Det er behov for økt samhandling mellom offentlige og private tilbydere for reiselivsutvikling og 
formidling av kvensk/norskfinsk historie og samfunnsliv. Her kan fylkeskommunen ta ansvar som 
utviklingsaktør ved koordinerende arbeid og tilrettelegging for nettverksbygging innen 
kvensk/norskfinsk reiselivsutvikling og kulturnæring. Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT 
(campus Alta) er en naturlig faglig samarbeidspartner i arbeid med reiselivsutvikling. 

 

10.4 Strategier 
 Tilrettelegge for internasjonalt samarbeid, blant annet folk-til-folk-samarbeid. 
 Tilrettelegge for kvensk/norskfinsk kulturnæring og reiseliv. 
 Være pådrivere for å ta kvensk språk i bruk via media, språksentra og andre møtesteder. 
 Bidra til økt synlighet gjennom å markere Kvenfolkets dag og andre viktige begivenheter i 

Finnmark fylkeskommune. 
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Endelig rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Nordreisa 
 
Det vises til gjennomført tilsyn med kommunal beredskapsplikt den 5. september 2018.  
Fylkesmannen i Troms takker for et åpent og konstruktivt møte. 
 
Fylkesmannen i Troms ber om tilbakemelding med redegjørelse for hvordan avvikene vil bli 
fulgt opp og angivelse av når avvikene vil være lukket. Tilbakemeldingen sendes 
Fylkesmannen i Troms innen 9. november 2018. 
 
Dersom det ikke foreligger tilfredsstillende tilbakemelding innen fristen, vil Fylkesmannen i 
Troms vurdere å ta i bruk de reaksjonsmidler regelverket gir anledning til for å fremtvinge at 
avvikene lukkes. 
 
Vi ønsker også å minne om at Fylkesmannen i Troms er tilgjengelig som veiledere og 
sparringspartnere ved utarbeidelse av ny beredskapsplan og revidering av helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse.  
 
Vedlagt er Fylkesmannens endelige rapport fra tilsynet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
plandirektør 

 

 Kjersti Kristiansen 
rådgiver 

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 
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Bakgrunn for tilsynet 
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid med og etterlevelse av 
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt inntatt i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §§ 14 og 15 
og tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22. august 2011. 
 
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 29 og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt § 10. 
 
Tema for tilsynet var kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Informasjon om tilsynet 
Tilsynsår 2018 
Tilsynets varighet En dag 
Tilsynsdato 5. september 
Tilsyn med kommune Nordreisa 
Dato for forrige tilsyn med kommunen 27.08.2014 
Samordning med tilsyn på embetet Ja 
Type tilsyn Systemrevisjon 
Tema for tilsyn Kommunal beredskapslikt 
 
Hovedinntrykk 
Fylkesmannen i Troms ser en framgang fra forrige tilsyn spesielt ved håndtering av hendelser 
i Nordreisa kommune og evalueringsrapporter etter hendelser. Men det gjenstår fortsatt litt for 
at kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap skal være uten avvik ved tilsyn. 
Vi finner avvik i Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa (ROS analyse) og gir 
noen merknader til forbedring av beredskapsplanen. Noen av avvikene er ikke fullstendig 
lukket fra forrige tilsyn i 2014.  
 
Slik ROS analysen fremstår i dag er det mer en grovanalyse som sier lite om konsekvenser og 
tiltak kommunen kan gjennomføre for å minske sannsynlighet for eller konsekvenser av 
hendelser. Analysen er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, i og med at hendelser er 
kartlagt og sannsynlighetsvurdert.  
 
Fylkesmannen i Troms håper erfaringene fra de siste års hendelser kan tas med i arbeidet med 
revidering av ROS analyse og beredskapsplan. Og vi stiller gjerne som veiledere og 
sparringspartnere i arbeidet som nå venter kommunen.  
 
I det videre arbeidet med å utvikle en ROS analyse uten avvik kan kommunen kikke på 
gjennomførte ROS analyser på enkelte sektorer i kommunen, blant annet har Teknisk, ved 
vann og avløp, analysert enkelte temaer og IKT har en ROS analyse med tema som langvarig 
strømbortfall og IT brudd. Kommunen kan også se til gode veiledere fra DSB f.eks. «Veileder 
til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2018» og «Veileder til helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse i kommunen, 2014», samt mal fra Fylkesmannen i Troms. 
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Nordreisa har øvd, men kunne ikke framvise evalueringsrapport etter siste øvelse i 2016. 
Kommunen har dokumentert evalueringer etter reelle hendelser som har oppstått i kommunen 
de siste tre år. Disse evalueringene har ført til utbedring av beredskapsplanverk.  
 
Det er positivt at kommunen har satt opp mål og strategier for arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap i samfunnsdelen, kommunen viser også interesse for å lukke 
avvik og forbedre arbeidet med fagområdet.  
 
Resultater fra tilsynet 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal 
beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven og i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
 
Merknad: Funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i oppfølging av bestemmelsene 
i beredskapsplikten. 
 
Avvik 
Nr. Hjemmel Beskrivelse Kommentar 
1 Forskrift om 

kommunal 
beredskapsplikt §2 (3) 
c) 

Det er ikke dokumentert 
at ROS analysen 
behandler hvordan ulike 
risiko- og 
sårbarhetsfaktorer kan 
påvirke hverandre. 

I ROS analysen skal det beskrives 
hvordan en hendelse kan føre til 
følgehendelser og hvordan dette 
påvirker kritiske 
samfunnsfunksjoner. Det skal også 
beskrives hvordan svikt i en kritisk 
samfunnsfunksjon påvirker andre 
kritiske samfunnsfunksjoner. F.eks. 
hvordan strømbrudd påvirker vann- 
og avløpstjenester. Vurderingen 
dokumenteres i sluttrapporten til 
ROS analyse. 
 

 Forskrift om 
kommunal 
beredskapsplikt §2 (3) 
d) 

Det er ikke dokumentert 
at 
analysen behandler 
utfordringer tilknyttet 
kritiske 
samfunnsfunksjoner og 
kritisk infrastruktur. 
 

For hvert scenario i ROS analyse må 
det vurderes hvordan 
Kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritisk infrastruktur påvirkes ved den 
omtalte 
hendelsen. Vurderingen 
dokumenteres i sluttrapporten til 
ROS analyse. 
 

 Forskrift om 
kommunal 
beredskapsplikt §2 (3) 
e) 

Det er ikke dokumentert 
at 
analysen behandler 
kommunens evne til å 
opprettholde og 
gjenoppta 
sin virksomhet. 

Analysen skal vurdere hvordan 
kommunens evne til å opprettholde 
og gjenoppta sin virksomhet blir 
påvirket for hver av de uønskede 
hendelsene. Vurderingen 
dokumenteres i sluttrapporten til 
ROS analyse. 
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 Forskrift om 
kommunal 
beredskapsplikt §2 (3) 
f) 

Det er ikke dokumentert 
at 
analysen vurderer 
behovet 
for befolkningsvarsling 
og 
evakuering 

Analysen skal vurdere behovet for 
befolkningsvarsling og evakuering 
for hver av uønskede hendelsene. 
Vurderingen dokumenteres i 
sluttrapporten til ROS analyse. 
 
 

2 §2, 4. ledd i forskrift 
om kommunal 
beredskapsplikt 

Kommunen kan ikke 
dokumentere at 
relevante offentlige og 
private aktører har vært 
invitert med i arbeidet 
med analysen. 

I utarbeidelsen av ROS analysen 
skal relevante offentlige og private 
aktører inviteres med i arbeidet. 
Hvem som er invitert med, og hvem 
som har deltatt, dokumenteres inn i 
sluttrapporten til ROS analysen 
 
Her kan man blant annet invitere 
medlemmer av kommunens 
beredskapsråd eller aktører med 
ansvar for industri eller storulykkes 
bedrifter plassert i eller nært 
kommunen. 
 

3 §3, a) i forskrift om 
kommunal 
beredskapsplikt 

Kommunen har ikke 
utarbeidet prioriteringer 
og plan for oppfølging 
av samfunnssikkerhets- 
og beredskapsarbeidet.  

Dette avviket gjelder kun at 
kommunen ikke kan dokumentere 
prioriteringer og en oppfølgingsplan 
utarbeidet med bakgrunn i ROS 
analysen.  
 
Ved utarbeidelse av en ROS analyse 
skal det også settes opp tiltak, både 
eksisterende, sannsynlighets- og 
konsekvensreduserende der det er 
mulig. Disse tiltakene skal settes opp 
i prioritert rekkefølge med 
beskrivelse av hvem som er 
ansvarlig for tiltaket og tidsangivelse 
for når tiltak skal være gjennomført i 
en plan for oppfølging.  
 

4 §15, 1. ledd i 
Sivilbeskyttelsesloven 

Beredskapsplanen til 
Nordreisa er ikke 
dokumentert utarbeidet 
med utgangspunkt i den 
helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 

Beredskapsplanen til Nordreisa 
fungerer for kommunen og innehar 
de fleste momenter som kreves i lov 
og forskrift, men planen er ikke 
dokumentert utarbeidet med 
utgangspunkt i ROS analysen.  
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Side 5 av 6 

Merknader 
Nr. Beskrivelse Kommentar 
1 Evakueringsplanen til 

Nordreisa er ikke utarbeidet 
med utgangspunkt i ROS 
analysen. 

Evakueringsplanen skal være utarbeidet med 
utgangspunkt i kartlagt behov i ROS analysen. Det er 
hendelsene i ROS analysen som avgjør hvor 
omfattende en evakueringsplan for kommunen bør 
være. 
 

2 Kommunen har en 
informasjonsplan, men kan 
ikke dokumentere at de har en 
krisekommunikasjonsplan. 

Informasjonsplanen til Nordreisa har vært brukt under 
hendelser i kommunen de siste årene. Den har fungert 
etter sin hensikt, men kommunen må utarbeide en 
krisekommunikasjonsplan som omhandler de krav 
som er satt opp i «Veileder til forskrift om kommunal 
beredskapsplikt» fra DSB. DSB har også utarbeidet en 
veileder for krisekommunikasjonsplan.  
 

 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Hans Kristian Rønningen, fmtrhro@fylkesmannen.no, tlf: 
77 64 20 47, Kjersti Kristiansen fmtrkek@fylkesmannen.no, tlf: 77 64 20 46. 
 
Tilsynsgruppen 
Navn Tittel Etat 
Hans Kristian Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet og 

beredskap 
Fylkesmannen i Troms 

Kjersti Kristiansen Rådgiver samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Fylkesmannen i Troms 

 
 
Deltakere fra kommunen 
Navn Tittel Formøte Intervju Oppsummering 
Øyvind Evanger Ordfører X X X 
Anne-Marie Gaino Rådmann X X X 
Christin Andersen Beredskapskoordinator X X X 
Ellinor Evensen Sak- og arkiv leder X X X 
Trond-Ove 
Holmgren 

Leder IT X X X 

Dag Funderud Sektorleder Drift og 
utvikling, og plan 
ansvarlig 

X X X 

Hilde Henriksen Virksomhetsleder 
anleggsdrift 

X X X 

Nils Arnold Nilsen Brannsjef X X X 
Bodil Mikkelsen Konstituert sektorleder 

Helse og omsorg 
X X X 

Øyvind Roarsen Kommuneoverlege X X  
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Dokumenter 
 
Oversikt over dokumenter som ble benyttet i tilsynet: 

 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordreisa 
 Vedtak av Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunestyret 
 Overordnet beredskapsplan for Nordreisa 
 Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa 
 Planstrategi 2016-2019 for Nordreisa 
 Evalueringsrapport etter skred i Sørkjosen 2015 
 Referat fra møte om skredfare ved Mettevoll 2018 
 Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune 2015 
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Fra: Hilde Elvine Bjørnå (hilde.elvine.bjorna@arkivtroms.no)
Sendt: 27.06.2018 15.46.43
Til: 
Kopi: 

Emne: Melding om vedtak
Vedlegg: 0A1C4DD8‐4DFB‐4F18‐A099‐E1A71C357A14[3].png;Referat2018.docx;Referat 150618.pdf;Endring
fom 2020.xlsx.pdf
Til alle deltakere i Interkommunalt arkiv Troms IKS

Vi viser til vedtak i representantskapet i sak 8/2018, Økonomiplan 2019 – 2022.

Styret behandlet spørsmålet i styremøte 15. juni, og gjorde følgende vedtak i sak 11/18, Fordeling av
eierandeler i selskapet:
 

Administrasjonens forslag til endring av finansieringsmodellen ble enstemmig vedtatt.
Endringen innebærer at 25 % av budsjettert sum fordeles flatt og 75 % fordeles mellom eierne
etter folketall.
 
Dette legges til grunn for Økonomiplan 2020 – 2023.

Vedlagt følger kopi av referat fra årsmøtet, styremøtet og endret finansieringsmodell.

Med vennlig hilsen fra
 
Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjef
 

c/o Statsarkivet i Tromsø
Postboks 6315 Langnes, 9293 Tromsø
Telefon: 941 74 170
E‐post: hilde.elvine.bjorna@arkivtroms.no
Nettsider: www.arkivtroms.no
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REPRESENTANTSKAPET I ARKIV TROMS  
 

R E F E R A T 
 

FRA ÅRSMØTE  
 

Årsmøtet ble avholdt 25. april 2017, kl. 11.00, i Statsarkivet i Tromsø 
 

 
 
Til årsmøte møtte i alt 13 representanter på vegne av 13 deltakere i selskapet. Dette var:  

1. Lovise Stavem, Bardu kommune 
2. Roar Åge Jakobsen, Berg kommune 
3. Greta Larsen, Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon komuuni 
4. Torill Hansen, Gratangen kommune 
5. Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune 
6. Erling Hanssen, Lavangen kommune Loabága suohkan 
7. Tore Antonsen, Lenvik kommune 
8. Vidkunn Haugli, Målselv kommune 
9. Olaf Skogmo, Nordreisa kommune 
10. Hanne Lomås, Salangen kommune 
11. Sten-Egil Nystad, Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta 
12. Grete Nybakk Vaeng, Sørreisa kommune 
13. Ragnhild Hammari, Troms fylkeskommune. 

 
Fra styret og administrasjonen til Arkiv Troms møtte styrets nestleder Ellinor Evensen, 
Nordreisa kommune, styremedlem Terje Bertheussen, Salangen kommune, arkivsjef Hilde Elvine 
Bjørnå og konstituert nestleder Ole-Bjørn Fossbakk. 
 
I forbindelse med årsmøtet holdt arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå foredraget Arkivlovutvalget – 
bakgrunn – mandat – fokus. 
 
Representantskapets leder Vidkunn Haugli ønsket så velkommen til årsmøte. 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
 
2. Godkjenning av fullmakter 
 

13 av 23 kommuner, som deltar i ordningen, var representert ved sine valgte representanter. 
For 1 kommune møtte en ansatt med fullmakt. De utgjorde 75,23 % av eierandelene, og 
årsmøtet var dermed beslutningsdyktig.  
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3. Valg av representanter til å underskrive protokollen 
 

Lovise Stavem, Bardu kommune og Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune ble valgt til å 
underskrive protokollen. 

 
 

4. Budsjett for 2018 til orientering 
 
Det framlagte budsjettet for 2018 ble tatt til orientering. 
 

 
5. Årsmelding 2017 
 

Årsmeldingen for 2017 ble godkjent uten endringer.  
 
 
6. Regnskap og revisjon 2017 

 
Regnskap og revisjon for 2017 ble godkjent uten merknader. 

 
 

7. Handlingsplan 2019 - 2022 
 
 

Handlingsplan 2019 – 2022 ble godkjent uten endringer. 
 
 
8. Økonomiplan 2019 – 2022 
 

Økonomiplan 2018 – 2021 ble godkjent med følgende merknad: 
 
1. Administrasjonen bes utrede en basisutgift for kommunene som står i forhold til 

kommunenes størrelse. 
2. Styret anmodes om å foreta nødvendige forføyninger i saken. 

 
 

9. Valg av styre, revisor og valgkomité 
 
Valgkomitéens innstilling til valg av kommunale representanter til styret for Arkiv Troms ble 
enstemmig vedtatt: 

 
 Styremedlemmer 

1. Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune (leder, gjenvalgt)  
2. Ellinor Evensen, Nordreisa kommune (nestleder, ikke på valg) 
3. Terje Bertheussen, Salangen kommune (ikke på valg) 
4. Hilde Lange, Troms fylkeskommune (ny) 

 
Varamedlemmer 
1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune (ikke på valg)  
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2. André Selnes, Gratangen kommune (ikke på valg) 
3. Laila Marie Benjaminsen, Skånland kommune (ny) 
4. Wiggo Grønlund, Kvæfjord kommune (gjenvalgt) 

 
Revisor 
Som revisor valgte årsmøtet Lyngen revisjon AS, ved Jan Einar Sætre, for 1 år. 

 
Valgkomité 
Bjørn Figenschou, Troms fylkeskommune, Linda Andreassen, Tranøy kommune og Erling 
Hanssen, Lavangen kommune ble valgt.  
 
 
 
 
 

 
 

Tromsø 26. april 2018 
 
 
 
 

Hilde Elvine Bjørnå 
arkivsjef 

 
 
 
 
 
 
 

Protokollen godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 

Sted/dato        Sted/dato 
 
 
 
 
 

Lovise Stavem        Dag Sigurd Brustind 
Bardu kommune                                                        Ibestad kommune 
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Eiertilskudd	til	Arkiv	Troms	2020
Budsjettramme	=	kr.	7	000	000
Grunnbeløpet	=	25	%	av	totalbeløpet	(1	750	000/20	=	87	500)
Pris	per	innbygger	=	75	%	av	totalbeløpet	(5	250	000)	fordeles	på	antall	innbyggere

Deltaker Folketall	per	1.1.2018 Eierandel grunnbeløp	 52,19	pr	innbygger Sum	2020
Balsfjord	kommune 5	653																												 5,62																	 87	500																				 295	030																								 382	530															
Bardu	kommune 3	979																												 3,96																	 87	500																				 207	664																								 295	164															
Dyrøy	kommune 1	165																												 1,16																	 87	500																				 60	801																											 148	301															
Gáivuona	suohkan 2	132																												 2,12																	 87	500																				 111	269																								 198	769															
Gratangen	kommune 1	117																												 1,11																	 87	500																				 58	296																											 145	796															
Ibestad	kommune 1	380																												 1,37																	 87	500																				 72	022																											 159	522															
Karlsøy	kommune 2	263																												 2,25																	 87	500																				 118	106																								 205	606															
Kvæfjord	kommune 2	928																												 2,91																	 87	500																				 152	812																								 240	312															
Kvænangen	kommune 1	224																												 1,22																	 87	500																				 63	881																											 151	381															
Lavangen	kommune 1	061																												 1,05																	 87	500																				 55	374																											 142	874															
Lyngen	kommune 2	877																												 2,86																	 87	500																				 150	151																								 237	651															
Målselv	kommune 6	798																												 6,76																	 87	500																				 354	788																								 442	288															
Nordreisa	kommune 4	944																												 4,91																	 87	500																				 258	027																								 345	527															
Salangen	kommune 2	226																												 2,21																	 87	500																				 116	175																								 203	675															
Senja	kommune 15	025																										 14,94															 87	500																				 784	155																								 871	655															
Skjervøy	kommune 2	925																												 2,91																	 87	500																				 152	656																								 240	156															
Storfjord	kommune 1	856																												 1,84																	 87	500																				 96	865																											 184	365															
Sørreisa	kommune 3	494																												 3,47																	 87	500																				 182	352																								 269	852															
Tjeldsund	kommune 4	253																												 4,23																	 87	500																				 221	964																								 309	464															
Troms	fylkeskommune 33	300																										 33,10															 87	500																				 1	737	927																					 1	825	427											
Til	sammen 100	600																							 100																		 1	750	000															 5	250	314																					 7	000	314											
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Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa eldreråd 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 10.09.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 11:45 

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

 
 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Lisbeth Berg Konsulent 
  

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

PS 3/18 Resultatrapport pr. juni 2018 - helse- og omsorg  2018/306 
 
 
Referat: 
 

1. Eldredagen: 
Eldredagen blir fredag 28.09.18 kl. 17 på kantinen på idrettshallen.  
Det legges opp til et program med lapskaus fra kl. 18:00. 
Musikk i tre kvarter med Reisasnabben. Andre underholdere vil bli forespurt. 
Det vil bli trykt opp sanghefte.   
Det vil ikke bli tillatt med loddsalg under eldredagen.  
Leder i eldrerådet og frivillighetssentralen samarbeider om planleggingen av eldredagen. 
Annonsering vil skje via ark i postkassen til innbyggerne, oppslag rundt omkring i 
kommunen, kommunens hjemmeside og kommunens facebook side.  
På sykehjemmene vil eldredagen bli markert kl. 11 på formiddagen den 28.09.18. 

  

2. Eldrerådet etterlyser svar på brev vedrørende Nordreisa kommunes prispolitikk for utleie 
av lokaler til lag og foreninger.  
 

3. Eldrerådet etterlyser informasjon om fremdriften i arbeidet med ny helse- og 
omsorgsplanen.  
 
 

4. Leder i eldrerådet informerte om saker som skal tas opp på 
Fylkeseldrerådskonferansen/generasjonskonferansen i Harstad 19. og 20. september 
2018. 

 

PS 3/18 Resultatrapport pr. juni 2018 - helse- og omsorg 

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 10.09.2018  

Behandling: 
Eldrerådet fremmet følgende forslag: 
Eldrerådet har få kommentarer til rapporten, men vil uttrykke stor bekymring når det gjelder det 
stadig vedvarende høye sykefraværet ved flere avdelinger i kommunens helseinstitusjoner. 
 
Dette har vært høyt over lang tid, og ser ikke ut til å være nedadgående. 
 
Vi mener at dette er bekymringsfullt både med tanke på de ansattes arbeidsmiljø og 
arbeidsbelastning, og å sikre en forsvarlig omsorg av de av våre eldre som i dag befinner seg i 
institusjonene. 
 
Eldrerådet har også registret at det kan synes som om denne situasjonen er blitt forverret etter at 
det ble gjort endringer i pleiefaktoren våren 2017. Selv om dette har hatt positiv effekt på den 

66



generelle økonomiske situasjonen for kommunen, mener vi at det er uheldig at dette ser ut til å 
ha hatt slik negativ effekt som rapporten viser. 
 
Vi har selvsagt mening om hva som kan være årsaken til at denne situasjonen har oppstått, og 
har ingen konkrete forslag på løsninger, men forventer at det snarest tas grep som kan bedre 
denne situasjonen. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Eldrerådet har få kommentarer til rapporten, men vil uttrykke stor bekymring når det gjelder det 
stadig vedvarende høye sykefraværet ved flere avdelinger i kommunens helseinstitusjoner. 
 
Dette har vært høyt over lang tid, og ser ikke ut til å være nedadgående. 
 
Vi mener at dette er bekymringsfullt både med tanke på de ansattes arbeidsmiljø og 
arbeidsbelastning, og å sikre en forsvarlig omsorg av de av våre eldre som i dag befinner seg i 
institusjonene. 
 
Eldrerådet har også registret at det kan synes som om denne situasjonen er blitt forverret etter at 
det ble gjort endringer i pleiefaktoren våren 2017. Selv om dette har hatt positiv effekt på den 
generelle økonomiske situasjonen for kommunen, mener vi at det er uheldig at dette ser ut til å 
ha hatt slik negativ effekt som rapporten viser. 
 
Vi har selvsagt mening om hva som kan være årsaken til at denne situasjonen har oppstått, og 
har ingen konkrete forslag på løsninger, men forventer at det snarest tas grep som kan bedre 
denne situasjonen. 
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Fra: Hanne Myrvold Andersen (hanne.m.andersen@tromsfylke.no)
Sendt: 17.09.2018 13:07:38
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi: 

Emne: møteprotokoll fra fylkesrådet for funksjonshemmede
Vedlegg: _k2_180000145344_6.rhu.pdf
Til alle postmottak i kommunene.
 
Denne må fordeles til de kommunale råd for funksjonshemmede, eller mennesker med nedsatt funksjonsevner.
 
For øvrig vises det til vår hjemmeside hvor alt av sakspapirer, saksprotokoller og  møteprotokoller blir lagt.
Tidligere møter og framtidige møter.
 
Her:  https://innsyn‐vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5138
 
 
 
Vennlig hilsen

Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariat og sentralbord
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no
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Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Fylkesrådet for funksjonshemmede 
 

Møtested: Bardufosstun,   

Møtedato: 04.09.2018  

Varighet:  13:00 - 15:15 -  

 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

Navn  Parti Rolle Møtt for 

Tom Erik Forså  FRP  leder 

Hanne Linaker  AP  nestleder 

Randi Nilsen   FFO  medlem 

Jermund Prestbakmo  FFO  medlem 

 

FORFALL: 

Navn  Parti  Rolle 

Solveig Nylund  SAFO  medlem 

 

Fra adm. (evt. andre):  

Hanne M. Andersen, møtesekretær 

 

Innkalling: Godkjent 

Merknader:  -  

Behandlede saker: 16 - 20/18 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. Gradering  

 Tittel  

16/18 17/3323-15   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2018  

 

17/18 17/3328-15   

 REGNSKAPSRAPPORT SEPTEMBER 2018  

 

18/18 17/3325-15   

 INVITASJONER PR. SEPTEMBER  2018  

 

19/18 17/3329-10   

 FFF "NORDNORSKEN" 2018  

 

20/18 17/5602-11   

 REFERATSAKER SEPTEMBER 2018   

 

 

BEFARING: 

 

Rådet startet sin dag med befaring på nye Bardufoss Høgtun videregående skole som ble tatt i 

bruk ved skolestart august 2018.Omvisning ved v/rektor Michael Erstad.  

Målselv kommunale råd deltok sammen med FFF på befaring på skolen.  

 

Rådene fikk informasjon om hvordan elever med spesiell behov ble ivaretatt v/teamleder 

Inger-Ann Johansen Grimstad. Hverdagslivstrening (HT) er en del av tilbudet skolen har til 

elever med særskilt behov. De ansatte var tungt inne i planen med utforming/utbygging av de 

områder HT bruker og er svært fornøyd med lokalitetene. De har Sanserom, tilrettelagt for 

lading av rullestoler, vasking/spyling av rullestoler m.m. og skjermet inngang.  Tilbudet (HT) 

er knyttet opp til stud. spesialisering med 30 timer i uken. De har svært godt samarbeid med 

fagenhetene ved skolen, så som byggfag, tegning og andre. Det er stort fokus på samarbeid og 

at alt skal gå på elevens premisser. Integreringen til beste for elevene. Den nye skolen er svært 

godt tilpasset deres behov og ønsker. Skolen har godt samarbeid med kommunen og har 

tilpasset undervisning også for elev fra grunnskolen. Dette fungerer godt. HT henter mål fra  

fra hele skoleplanen og tilpasser det sine elever. HT følger årshjulet, og har derfor aktiviteter 

som gjenspeiler årstidene.   

 

 

De øvrig bygningsmassene er godt tilrettelagt med tanke på Universell utforming. Med 

ledelinje, heis med punktskrift. Skolen er kompakt og transparent, med godt lysinslipp og 

innsyn mellom korridorer og undervisningsrom, elevkantina og ansattkantine. Inntrykket er at 

både elever og lærere trives svært godt på den nye Bardufoss Høgtun videregående skole. 

 

Det ble bemerket følgende forbedringspunkter mht universell utforming. 

Matter i inngangspartiet hadde ulik høyde. 

Ved inngangspartiet var det terrengtilpasninger med høydeforskjeller som bør markeres med 

kontrastfarge el.  
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16/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 6. JUNI 2018  

 

 

Innstilling: 
Protokoll fra møtet 6. juni 2018 godkjennes. 

 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møtet 6. juni 2018 godkjennes. 

 

 

  

17/18  

REGNSKAPSRAPPORT SEPTEMBER 2018  

 

 

Innstilling: 
Regnskapsrapporten tas til etterretning. 

 

Behandling: 
Sekretær orienterte. Rådet har god økonomi. Hovedtyngden av rådets aktivitet øker utover 

høsten med landskonferansen på Hamar, og den Nord-norske konferansen som FFF 

arrangerer. 

 

Vedtak: 

Regnskapsrapporten tas til etterretning. 

 

 

  

18/18  

INVITASJONER PR. SEPTEMBER  2018  

 

 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

Landskonferansen på Hamar 13. og 14. september har følgende påmeldte fra rådet: 

Leder Tom Erik Forså, nestleder Hanne Linaker, medlem Jermund Prestbakmo samt sekretær 

Hanne Andersen. 

 

De som ønsker å delta på SOR – konferanse: Fra løfte til handling 25. og 26. oktober 2018 

Oslo Kongresshall, Folkets hus, avklarer med leder og melder seg på selv. Påmeldingsfrist er 

24. oktober. 

 

 

Vedtak: 

3 av rådets medlemmer, samt sekretær deltar på Landskonferansen.  

 

Foreløpig har ingen fra rådet har meldt seg på SOR-konferansen 25. og 26. oktober. 

Påmeldingsfrist er 24. oktober og interesserte melder seg selv på etter klarering med leder. 
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19/18  

FFF "NORDNORSKEN" 2018  

 

 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 

 

Behandling: 
Leder Tom Erik Forså tar kontakt med media for deltakelse på befaring på Havneterminalen i 

Tromsø. Det blir en oppsummering på Scandic etter befaringen.  Brosjyren - Hva ser vi etter? 

Fra KS – omdeles deltakerne før befaringen.  

 

Sekretær sender ut oppdatert program, også til foredragsholderne Nina C. Dahl og Ingebjørg 

Riise, Tromsø kommune. 

 

Vedtak: 

Leder inviterer media for deltakelse på befaringen med de nordnorske rådene på 

Havneterminalen. 

 

Sekretær sender ut program og invitasjon til de nordnorske rådene, samt de to 

foredragsholderne. Sekretær følger opp påmeldingene fra de nordnorske rådene og har 

kontakt med Scandic for bestilling av hotellrom. Frist for påmelding er satt til 19. september. 

Middag torsdag 4. oktober arrangeres på Kystens hus, Skirri, sekretær bestiller bord. 

 

 

  

20/18  

REFERATSAKER SEPTEMBER 2018  

 

 

Innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

Behandling: 
Referat sak 1. og 2. Tas til orientering. 

 

Referatsak 3. Rådet har mottatt kopi av forespørsel til Samferdsel – Troms fylkestrafikk fra 

Sørreisa kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner vedrørende 

tilgjengelighet på off. kommunikasjonsmidler i Midt-Troms. Sekretær har snakket med S. 

Skog i TFT og hun har løpende kontakt med rådet i Sørreisa. Det er avtalt besøk til det 

kommunale rådet i deres neste møte for orientering i saken fra TFT. 

 

Referatsak 4 fra (fra eventuelt i møtet 17. april): Muntlig spørsmål til fylkestinget vedr 

videregående opplæring for utviklingshemmede. Spørsmålet ble besvart av fylkesråd for 

utdanning, R. Sollied, og er vedlagt saken og referert i møtet.  

 

Tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 
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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   

K-SEKRETARIATET IKS 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/312-16 6487/2018 033 08.06.2018 

 

Oppfølging av avvik i helse og omsorg 

Viser til saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 18.12.2017, sak PS 73/17  
 
Behandling:  
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
a. Kommunestyret tar kontrollutvalgets referat og redegjørelse fra etatsbesøk Sonjatun 
omsorgssenter, Sonjatun bo — og kultursenter og Sonjatun sykehjem til orientering.  
 
b. Kommunestyret ber rådmann følge opp avviksbehandling og utviklingen i sykefraværet og 
rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 30.6.2018.  
 
Rapportering til kontrollutvalget 

Bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt om rapportering i forhold til avviksbehandling er at det 

har vært ulik praksis på registrering og oppfølging av avvik i de ulike virksomheter. 

Sektorleder har sammen med virksomhetslederne i helse og omsorg hatt et økt fokus på 

avviksbehandling i PROFIL som er dokumentasjonssystemet til pasienter. Utviklingen viser at det er 

en positiv holdning til både å skrive avvik, og å følge opp avvik. 

Hensikten med avviksregistreringen er at virksomhetene skal forbedre sin praksis, og å lære av sine 

feil. Dette fører igjen til større pasientsikkerhet i virksomheten, og at pasientene og pårørende kan 

føle seg trygge og ha tillit til tjenestene.  
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 Side 2 av 2

Fra 01.01.18 er det registrert følgende avvik som er helt eller delvis lukket: 

Sonjatun bo- og kultur:78 

Sonjatun omsorgssenter: 23 

Sonjatun sykehjem: 99 

Guleng 3: 44 

Guleng: 25 

Høgegga: 61 

Fosseng: 6 

Rus og psykisk helse: 3 

Hjemmesykepleien: 197 

 

De virksomheter som har få avvik har mest sannsynlig en underrapportering av avvik, og de som har 

mange avvik har god rutine på å skrive avvik. Videre viser avviksregistreringen at det er behov for 

ytterligere opplæring i det å skrive avvik, hva et avvik er, og i det å følge opp avvik.  

Å jobbe med avvik vil være en kontinuerlig jobb for å forbedre praksis, og det er viktig at 

virksomhetsledere rapporterer antall avvik og type avvik i den månedlige økonomirapporteringen til 

sektorleder fremover, samt jobbe aktivt i egen virksomhet for å lukke avvik. Målet er å fremme en 

kultur som kontinuerlig forbedrer praksisen ved å bruke avvikssystemet.  
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 Side 3 av 3

Sykefravær: 

Utviklingen fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2018: 
Arbsted (T)  4. kv 2016  1. kv 2017 2. kv 2017 3. kv 2017 4. kv 2017 1. kv 2018

Helse og sosialadministrasjon 3,66 3,16 2,94 0,80 4,00 11,76
Sonjatun sykehjem 9,35 9,48 19,28 5,76 12,53 12,01
Sonjatun omsorgssenteret 5,33 7,68 9,61 5,00 4,54 6,49
Sonjatun bo- og kultursenter 11,45 17,32 15,45 0,74 8,39 13,54
Lillebo alderspensjonat 7,03 12,05 28,84 58,82
Hjemmesykepleie 10,25 13,62 6,60 12,85 25,17 23,47
Hjemmehjelpstjenesten 2,94 3,18 2,13 1,45 0,75 3,41
Rus- og psykisk helse 13,77 10,87 0,29 5,83 22,91 42,32
Fosseng Psykiatri 6,28 7,61 1,42 11,86 1,71 4,75
Høgegga hjemmetjeneste psykisk utviklingshemmede 7,73 12,43 4,33 3,94 5,95 12,44
Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funksjonshemmede 1,54 0,58 0,00 1,27 0,54 12,95
Guleng bofellesskap og Guleng 3 9,23 4,83 4,66 2,72 4,24 5,89
Kjøkken Sonjatun 7,12 1,15 0,00 0,00 2,46 0,00
Legetjenesten 3,26 0,85 3,43 3,44 1,71 0,45
Fysioterapitjenesten 8,15 8,25 9,79 5,42 12,60 6,67
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms 13,55 13,84 5,01 4,89 7,11 10,95
Interkommunal jordmortjeneste 4,61 5,68 7,93 11,40 12,00 6,82
Sykestue 11,44 12,79 8,36 7,03 6,74 11,33
Dialyse 30,40 0,66 1,82 1,93 10,71 20,30
NAV Storslett 1,14 13,57 21,00 22,18 42,13 25,11
Nordreisa aktivitets- og frivillighetssentral 0,00 0,00 1,54 0,00 1,54

8,56 9,30 7,45 5,33 8,80 10,65  
 

 

Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Det er et økt press på ansatte da det er 
vanskelig å rekruttere vikarer. Det medfører overtid og beordringer som ikke er en god løsning på 
sikt.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kirsti Løvli 
Sektorleder helse- og omsorg 
kirsti.lovli@nordreisa.kommune.no 
77588132 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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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 7-2018 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 19. juni 2018 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (deltok i starten av møtet) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Ludvig Rognli, Kåfjord 

 
Merknad til innkalling: 
Ingen merknad. 
 
Merknad til saksliste, enighet om å ta opp; 
Sak 42/18  Innspill til Helse Nord RHF vedr anskaffelse av pasient-transport med 

drosje/turvogn 
 
Dan-Håvard deltok i oppstarten av møtet og ga noen innspill til enkeltsaker. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 37/18  Godkjenning av referat fra møte 7.-8. mai 2018 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 7.-8. mai 2018 
 
Status i sak 29/18 Lyngshesten; 

- Vedtakene fra Tromsø-området og Nord-Troms regionråd er oversendt 
Troms fylkeskommune. Saksbehandler i fylkeskommunen skal gi 
tilbakemelding på prosjektet. Saken følges videre opp av administrasjonen og 
tas opp igjen i det planlagte fellesmøte mellom regionrådene i slutten av 
august 

77

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


 

2 

 
Status i sak 36/18 uttalelse vedrørende Nordkjosbotn vgs; 

 Avventer foreløpig 

Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møtet på Skjervøy 7.-8.5.18. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 38/18  Strategisk plan for regionrådet 2018-2019 – søknad om midler Troms 

fylkeskommune 
Saksdokumenter:  

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

 
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.   
 
Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for 
utviklingsarbeidet (vår grunnmur): 

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

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

 
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»: 
 Campus Nord-Troms (pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge) 
 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur 
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 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 

 
Vurderinger: 
I punkt 1 i vedtaket sak 32/18 refereres det til Troms fylkeskommune satsing på 
strategisk næringsrettet kommunesamarbeid og igangsatt prosessarbeid, hvor det 
er satt av en pott på kr 5.8 mill. Satsingen skal følge opp fylkesplanens strategi om 
å videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen.  
 
Midlene retter seg mot kommuner i samarbeid og regionråd som ønsker å 
videreutvikle samarbeid med basis i regionale strategiske næringsplaner og andre 
regionale plattformer for samarbeid.  Arbeidet vil også være en videreutvikling og 
oppfølging av byregionarbeidet (ByR) og Nord-Troms satsing. Det er her gjort et 
grundig forarbeid som fylkeskommunen mener er viktig å følge opp videre for å 
videreutvikle vekstkraftige regioner. Søknadsfrist er 31.9.2018. Prosjektperiode over 
2 år. Troms fylkeskommune kan bidra med inntil 50 % av samlede kostnader. 
Midlene skal i hovedsak brukes til å styrke utviklingskapasiteten og ikke til tiltak. 
Det vil si at midlene kan benyttes til prosjektledelse, møter/arenabygging, reiser.  
 
De satsingsområdene regionrådet prioriterte i møte 8. mai 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 som omhandler flere satsingsområder.  
 
De områdene som vi har prioritert, som ikke er finansiert, bør inngå i den helhetlige 
søknaden/prosjektplanen; 

 Campus Nord-Troms – utvikling av pilotmodell for FoUoI i distriktsnorge 
 Satsing på unge med fokus på medvirkning og entreprenørskap – utvikling 

av modell for ungdomsmedvirkning i samfunnsutviklingen på alle politiske 
nivå i regionen Troms og Finnmark 

 Nord-Troms som hovedsete for kvenkultur – nasjonalt nivå 
 Utvidelse av grensetjenesten i et nordområdeperspektiv 

I tillegg bør det settes av ressurser til arenabygging på tvers av fag-
/kompetansemiljø og arenabygging (Nord-Troms konferansen). 
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Dersom Troms fylkeskommune velger å fordele den avsatte potten på de 4 
regionene i Troms utgjør det kr 1.450.000 pr region. Selv om Nord-Troms er den 
minste regionen i folketall er det informert om at distriktsindeksen skal legges til 
grunn i tillegg til prosjektinnhold ved prioritering. 
 
Saksbehandler vurderer at det sentralt å engasjere en utviklingsleder i full stilling 
for å sikre utviklingskraft 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. 
 
For å matche fylkeskommunens bidrag må vi få på plass egenandel med samme 
beløp. Egenandelen kan bestå av eget arbeid, bruk av fondsmidler i regionrådet og 
avsetning til satsingen over regionrådets budsjett for 2019 (avsettes som egen post 
i budsjettet som behandles høsten 2018).   
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd søker Troms fylkeskommune om kr 1.450.000 til 
oppfølging av strategisk plan for Nord-Troms med 4 hovedsatsingsområder 
over 2 år. Midlene skal i hovedsak benyttes til å styrke utviklingskapasiteten, 
bygge nye/utvikle samarbeidsmodeller og arenabygging. 

2. Egenandelen på kr 1.450.000 finansieres av eget arbeid (450.000 tilsvarer 6 
mnd verk/900 timer over 2 år), fondsmidler regionrådet (år 1: kr 500.000), 
budsjettpost regionrådet/kommunene (år 2: 500.000). 

3. Økning i budsjettet for regionrådet med kr 500.000 forutsetter positiv 
behandling i eierkommunene.  

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 39/18 Etablering av nasjonalt kventeater i Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Forslag til uttalelse fra prosjektleder Inger Birkelund 
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STATUS 
Ihana! as, KultNett AS, Halti kvenkultursenter IKS og ITU Kvensk teater Trupp har 
inngått intensjonsavtale med formål om etablering av et profesjonelt kvensk teater 
med nasjonal status lokalisert i tilknytning til Halti. Vi søker første omgang om 
finansiering av forprosjekt budsjettert til 500 000 kr, og venter nå på avklaring fra 
Troms fylkeskommune om tilskudd på 370 000 kr (74%). Nordreisa kommune har 
støttet forprosjektet med 20 000 kr. 
 
FORPROSJEKTET 
Forprosjektet har som mål å kartlegge interesseparter og utrede formidlingsstrategi, 
eierskap og organisering knyttet til etableringen. I forprosjektet skal det også 
utvikles skisse for hovedprosjekt med driftsbudsjett, oversikt over eventuelle 
investeringsbehov og finansieringsplan. Overordnet mål er fast, statlig finansiering 
av drift av Kventeateret. 
 
BAKGRUNN 
Etableringen av kvenkultursenteret og Paaskiviikko har gjennom et tiår bidratt til 
oppblomstring av engasjement og interesse for kvensk kulturformidling, og ITU 
(amatørteater), KultNett (kreative entreprenører) og ihana! as 
(prosjektutvikler/kulturformidler) har oppstått i kjølvannet av aktiviteten 
kvenkultursentret har igangsatt. Flere teaterproduksjoner er etterhvert satt opp 
(Kaffekopp og salmebok, Rallar og Bus, Loistava 2.0, Manalaiset, Bjørnen som hadde 
så kort hals) i regi av samarbeidspartene.  
 
Siste produksjon var Kyläpeli – verdens første kvenspel (2017), som satte fokus på 
kvensk historie, landskap og kulturarv. Spelet ble en publikumsuksess med bred 
forankring i befolkningen, stor deltakelse fra det lokale amatørfeltet og vi viste at 
våre profesjonelle kulturformidlere hadde gjennomføringsevne og kompetanse til en 
så stor produksjon. Vi har imidlertid behov for stabil og forutsigbar tilgang på 
kompetanse og finansiering for å kunne fortsette å utvikle kvenske 
kulturproduksjoner. 
 
HVORFOR KVENTEATER 
- 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. 

- Et kventeater kan forsterke den kvenske minoritetens stemme inn i den 
offentlige debatten 
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- 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.  

- Vi har i dag voksende kompetanse på ulike felt innen teaterfeltet, men bruker på 
alle produksjoner store beløp på ekstern regi og instruksjon. Et teater vil kunne 
bidra til langsiktig og stabil kompetanseheving, samtidig som kompetanse på 
kvensk språk og kvensk fokus vil styrkes. Den kunstneriske kompetanse hever 
også kunstnerisk kompetanse i regionen generelt, ikke bare innen kvensk kultur. 
(Eks: Riddu har bidratt til festivalkompetanse utover samisk kulturformidling) 

- Det er behov for kunstneriske kvalitetsproduksjoner i DKS som formidler kvensk 
kultur. Et kventeater vil i samarbeid med etablerte og nye kulturentreprenører 
kunne kvalitetssikre og heve det kunstneriske uttrykket, slik at profesjonelle 
produksjoner kan tilbys DKS-ordningen.  

- Teateret sine produksjoner, og økt profesjonalitet i andre produksjoner som kan 
benytte teaterets kompetanse, vil gi et løft til reiselivssatsinga i regionen. 
Aktiviteten vil bidra til omdømmebygging basert på egenart og unik kultur.   

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA støtter etableringen av nasjonalt kventeater i Nord-
Troms. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 40/18 Uttalelse vedrørende endring lovverk drosjeløyver 
Saksdokumenter:  

 Henvendelse fra Norges Taxiforbund avd Troms 
 
Saksopplysninger: 
Ordførerne i Nord-Troms har mottatt en uttalelse fra Norges Taxiforbund avd Troms 
ved leder Åsmund Karlsen. Saken gjelder endringer i lovverk foreslått av 
Samferdselsdepartementet vedrørende drosjeløyver. Bakgrunnen for saken er at ESA 
har sendt en begrunnet uttalelse om manglende tilpasninger i det norske lovverket 
til EU’s regler om fri konkurranse innen EU og EØS land. 
Dette vil kreve flere endringer i lovverket, men den endringen som Norges 
Taxiforbund trekker fram som den viktigste og med størst konsekvens er 
«Behovsprøving (antallsregulering) må fjernes.» 
 
Vurdering: 
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En slik endring vil kunne medføre endringer i drosjetilbudet i Nord-Troms. I tillegg 
trekker Norges Taxiforbund fram at det kan bli forventninger om at kommuner og 
fylkeskommuner skal bidra økonomisk for å opprettholde dagens taxidekning 
dersom endringer gjennomføres. Dette vil være spesielt aktuelt for 
distriktskommunene. 
 
Dersom flere EU land fortsatt har en løyveordning som ligner den norske bør dette 
kunne brukes som argument overfor Samferdselsdepartementet og ESA for å 
beholde dagens ordning. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter uttalelsen fra Norges Taxiforbund og ber 
Samferdselsdepartementet beholde dagens løyveordning for drosjenæringen. 
Vedtaket sendes også Tromsbenken og Troms fylkesting. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 41/18 Revidert møteplan høsten 2018 
Saksdokumenter:  

 Forslag til revidert møteplan regionrådet høsten 2018 
 
Saksopplysninger: 
Dagens møteplan og århjul for Nord-Troms Regionråd ble vedtatt i november 2017. 
I løpet av første halvår er det gjort flere avtaler om møter for andre halvår. Det er 
derfor behov for revisjon av møteplan slik at den blir oppdatert. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner revidert møteplan pr 19.06.18 for høsten 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 42/18  Innspill til Helse Nord RHF vedr anskaffelse av pasient-transport med 

drosje/turvogn 
Saksdokumenter:  

 Henvendelse fra Nord-Troms Taxi BA 

 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd utarbeider et innspill til Helse Nord RHF med bakgrunn i 
henvendelsen fra Nord-Troms Taxi. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
ORIENTERINGS- OG OPPFØLGINGSSAKER: 
 
Status i arbeidet med avtale TIL og regionrådet (ved Dan-Håvard Johnsen) 

 Enighet om følgende løp videre i saken, ref møte 8.5.18: 
o «Det er utarbeidet et forslag til avtale – ordførerne gir tilbakemelding til Dan-Håvard. 

Det legges opp til felles signering av avtalen på TIL-huset 
o TIL kan komme til Nord-Troms 19. juni (fotballskole, oppvisningskamp o.l.) Øyvind 

sjekker muligheter for at Nordreisa kan være første ut. Deretter kan Skjervøy (2019) og 
Lyngen (2020) få besøk.»  

 Starta opp i Lyngen, første fotballskole og kamp i dag 19. juni i Nord-
Lenangen – stor interesse. Samarbeid med FiN og Lerøy 

 
Infrastrukturprosjektet - kunnskapsgrunnlag og strategi 

 Avtale om kjøp av tjenester vedr prosjektledelse er inngått med 
Transportutvikling AS 

 Vedrørende styringsgruppa; venter på oppnevning av nytt medlem fra Lyngen 
 Vedrørende finansiering: søknad sendt – avklaring mangler fra Ymber (Ørjan 

følger opp) og Kvænangen kommune (behandles i juli) 
 Detaljert prosjektplan legges i møte 28. juni 2018  

 
Havneprosjektet 

 Avtale om kjøp av tjenester vedr prosjektledelse er inngått med 
Transportutvikling AS 

 Skal være kontaktpersoner i alle kommuner 
 Prosjektet skal være ferdig i høst 

 
Behandling av selskaps- og samarbeidsavtale regionrådet – behandling i k-styrer i 
junimøtene: 

o Lyngen: ? 
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o Storfjord: ok 
o Kåfjord: ? 
o Skjervøy: ok 
o Nordreisa: ok 
o Kvænangen: ok 

 
Orientering om regnskapsresultat 1. kvartal 2018 

o Drift inkl RU og RUST: underskudd kr 909 
o Studiesenteret: underskudd kr 21.000 
o Kompetanseløft (prosjekt): gjort opp i balanse 
o Totalregnskap: sum delregnskap – underskudd kr 21.909 
o Halvårsregnskapet legges fram til behandling i augustmøte 

 
Gjennomgang prosjektporteføljen; 

 Gjøre vurderinger av prosjektporteføljen 
 Knut Jentoft sjekker ut status med egen næringskonsulent – info til Ørjan og 

Svein  
 Vurdere om dette skal sette på agendaen i neste møte 

 
Møtet hevet kl 1055 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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REVIDERT MØTEPLAN HØSTEN 2018 
 

MØTE: DAG: DATO: STED: 

REGIONRÅD    

REGIONRÅDET – BESØK AV 
SAMETINGET (KULTUR- OG 
NÆRKOM) 

 21.-22.08.18 

(ikke bekreftet) 

NORD-TROMS 

REGIONRÅD – FELLESMØTE 
TROMSØ-OMRÅDETS 
REGRÅD 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

27.08.-28.08.18 

(ikke bekreftet) 

NORD-LENANGEN/NORDREISA 

REGIONRÅDET – MØTE 
TRANSPORTKOMITEEN 

ONSDAG  05.09.18 TROMSØ 

REGIONRÅD – FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 25.09.18 NORDREISA 

REGIONRÅDET – 
FELLESMØTE VEST-
FINNMARK 

  ALTA? 

REGIONRÅDET MØTER 
TROMSBENKEN 

 08.10.18 NORDREISA  

REGIONRÅDSMØTE 
(ORDFØRERE) 

TIRSDAG 

0900-1100 

30.10.18 SKYPEMØTE 

REGIONRÅDSMØTE + TUR 
UNGDOM/RUST 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

26.11. TUR 

27.11. RR 

NORDREISA 

RÅDMANNSUTVALG    

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

27.08.18 

 

SKYPE-MØTE 

RÅDMANNSUTVALGET 

- TEMA UTVIKLING 
OG LEDELSE 

MANDAG OG 
TIRSDAG 

03.-04.09.18 ULØYBUKT 

REGIONRÅD – FELLESMØTE 
RÅDMANNSUTVALGET 

TIRSDAG 25.09.18 NORDREISA 

RÅDMANNSUTVALGET 

- TEMA SKOLE 

MANDAG 29.10.18 KÅFJORD 

RÅDMANNSUTVALGET MANDAG 

1200-1400 

26.11.18  SKYPE-MØTE 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET 
(Rådsordfører, leder 
rådmannsutvalget og sekretariatet) 

TIRSDAG 

0900-1030 

07.08.18 

04.09.18 

09.10.18 

06.11.18 

SKYPEMØTER 

Revidert i møte 19.06.18 

86



Fra: nve@nve.no
Sendt: 22.06.2018 12.24.53
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Orientering til høringsparter om innstilling. NVEs referanse: 201501323-51
Vedlegg: 201501323-51Orientering til høringsparter om innstilling.pdf
Til Nordreisa kommune

Vedlagt følger dokument 201501323‐51 Orientering til høringsparter om innstilling fra NVE ‐ Norges
vassdrags‐ og energidirektorat.
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Nordreisa kommune 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 

 

   

Vår dato: 22.06.2018         

Vår ref.: 201501323-51  jfj/kv   

Arkiv: 315 / 209.4Z / 208.DZ   Saksbehandler: 

Deres dato:    Jakob Fjellanger 

Deres ref.:    

   

22959213  jfj@nve.no   

         

Orientering om innstilling til OED vedrørende revisjon av 

konsesjonsvilkår for reguleringen av Abojohka m.v. i Kvænangen og 

Nordreisa kommuner, Troms fylke 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) 

om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av Abojohka m.v. i Kvænangen og Nordreisa 

kommuner, Troms fylke. Vi anbefaler at det gis reviderte vilkår.  

Innstillingen med forslag til vilkår og manøvreringsreglement er nå tilgjengelig på NVE sine 

internettsider www.nve.no/konsesjonssaker. OED står for den videre saksbehandlingen. Avgjørelse 

fattes normalt av Kongen i statsråd (kongelig resolusjon), og publiseres av OED som pressemelding. Når 

avgjørelsesdokumentene kommer til NVE blir de lagt ut på sakens nettside.  

 

 

Med hilsen 

 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

Jakob Fjellanger 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Fiskeridirektoratet 

Foreningen indre Kvænangen allmenning 

Forum for natur og friluftsliv Troms 

Fylkesmannen i Troms 

Jan  Tørfoss 

Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg 

Kvænangen kommune 

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark 
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Side 2 

 

 

 

Nordreisa Jeger og Fiskerlag 

Nordreisa kommune 

Reisa Elvelag v/Jan Arvid Johansen 

Samediggi/Sametinget 

Statens vegvesen - region nord 

Statnett SF Region Nord-Norge 

Statnett SF Region Nord-Norge v/Bjørn Hugo Jenssen 

Troms fylkeskommune 

Troms fylkeskommune v/Matthias Zielke 
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Fra: Trond Øverås (trond@nordnorge.com)
Sendt: 27.06.2018 09.56.14
Til: Max Saltykov; postmottak@ffk.no; postmottak@tromsfylke.no; post@nfk.no; norge@scandichotels.com;
Knut.Sigurd.Pettersen@scandichotels.com; firmapost@hurtigruten.com; daniel.skjeldam@hurtigruten.com;
post@nhoreiseliv.no; torbjorn@visithelgeland.com; Thon-eiendom@iss.no; Thon-hrk@iss.no;
morten.thorvaldsen@thonhotels.no; post@hammerfest-turist.no; post@anf.no; aaselill@northcape.no;
post@northcape.no; mikkelisaakeira@hotmail.com; post@samiadventure.no; Nordreisa Kommune;
postmottak@bodo.kommune.no; elisabeth@lofoten.info; lise@visitnarvik.com; post@visitnarvik.com;
astrid@vestreg.no; turistinfo@vestreg.no; Post Kvænangen; Post Skjervoy; Post Kafjord; Post Storfjord;
post@mnu.no; Tor-ragnar.fjeldstad@amalie-hotell.no; post@amalie-hotell.no; at@knh.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; 08540@danskebank.no; post@nordic.no; 02244@snn.no;
post@ballangen.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no;
postmottak@gildeskal.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; odd.andersen@cominor.no;
post@cominor.no; postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; post@sorfold.kommune.no;
postmottak@tysfjord.kommune.no; booking@whalesafari.no; post@lyngskroa.no; res@fruhaugans.no;
firmapost@fauskehotell.no; kjell@fjellguiden.net; geir.stokke@polaria.no; post@polaria.no;
meyergarden@meyergarden.no; postmottak@berg.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; post@rundhauggjestegard.no;
post@hamnisenja.no; service@norlandia.no; postmottak@tranoy.kommune.no; firmapost@mefjordbrygge.no;
post@polarpark.no; post@saraelv.no; post@bardufosshotell.no; t-erik-l@online.no; Bakken, Geir Ove
Kopi: Ellinor Guttorm Utsi; Erik Taraldsen; Evgenia Egorova; Hans Olav Eriksen; Knut Sigurd Pettersen; Moa
Bjørnson; Svenn Are Jensen; Tormod Amundsen; Trude Mørkved; Anne Marit Bjørnflaten; Thomas Larsen;
hilde.c.j.mietinen (hilde.c.j.mietinen@ffk.no); rune.eliassen (rune.eliassen@tromsfylke.no); livso (livso@nfk.no); Katja
Pettersen

Emne: Protokoll fra generalforsamling i NordNorsk Reiseliv AS 15 juni kl 1100 i Bodø
Vedlegg: 20180615_Protokoll Generalforsamling NordNorsk Reiseliv AS_Signert.pdf
Kjære aksjonær!
 
Vedlagt for info protokoll fra generalforsamling i NordNorsk Reiseliv AS avholdt i Bodø fred 15 juni kl 1100.
 
God sommer!
 
Best regards, 
 
Trond Øverås
Managing Director
Mobile  (+47) 906 26 170 
Office   (+47) 901 77 500

 www.northernnorway.com
Facebook   //  Instagram  //  Pinterest  //  Twitter
 
Important Email Information: The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by
anyone else is unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is
prohibited and may be unlawful. If you are not the intended addressee, please contact the sender and dispose of this e-mail.

PBefore printing, think about the environment

 

Fra: Max Saltykov 
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Sendt: mandag 4. juni 2018 15.23
Til: postmottak@ffk.no; postmottak@tromsfylke.no; post@nfk.no; liv.rask.sorensen@nfk.no;
norge@scandichotels.com; Knut.Sigurd.Pettersen@scandichotels.com; firmapost@hurtigruten.com;
daniel.skjeldam@hurtigruten.com; post@nhoreiseliv.no; torbjorn@visithelgeland.com; Thon‐eiendom@iss.no;
Thon‐hrk@iss.no; morten.thorvaldsen@thonhotels.no; post@hammerfest‐turist.no; post@anf.no;
aaselill@northcape.no; post@northcape.no; mikkelisaakeira@hotmail.com; post@samiadventure.no;
postmottak@nordreisa.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; elisabeth@lofoten.info;
lise@visitnarvik.com; post@visitnarvik.com; astrid@vestreg.no; turistinfo@vestreg.no;
postmottak@kvanangen.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; post@kafjord.kommune.no;
post@storfjord.kommune.no; post@mnu.no; Tor‐ragnar.fjeldstad@amalie‐hotell.no; post@amalie‐hotell.no;
at@knh.no; postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no;
postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; 08540@danskebank.no;
nils.opsahl@nordic.no; post@nordic.no; 02244@snn.no; post@ballangen.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no;
postmottak@bardu.kommune.no; odd.andersen@cominor.no; post@cominor.no;
postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
booking@whalesafari.no; post@lyngskroa.no; res@fruhaugans.no; firmapost@fauskehotell.no;
kjell@fjellguiden.net; geir.stokke@polaria.no; post@polaria.no; meyergarden@meyergarden.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
post@lavangen.kommune.no; post@rundhauggjestegard.no; post@hamnisenja.no; service@norlandia.no;
postmottak@tranoy.kommune.no; firmapost@mefjordbrygge.no; post@polarpark.no; post@saraelv.no;
post@bardufosshotell.no; t‐erik‐l@online.no
Kopi: Anne Marit Bjørnflaten <anne.marit.bjornflaten@hurtigruten.com>; Ellinor Guttorm Utsi
<egutsi@gmail.com>; Erik Taraldsen <erik.taraldsen@thonhotels.no>; Evgenia Egorova
<evgenia@nordnorge.com>; Hans Olav Eriksen <hans@lyngsfjord.com>; Knut Sigurd Pettersen
<knut.sigurd.pettersen@rica.no>; Max Saltykov <Max@nordnorge.com>; Moa Bjørnson
<moa.bjornson@trana.kommune.no>; Svenn Are Jensen <saj@kpb.no>; Tormod Amundsen
<tormod@biotope.no>; Trond Øverås <trond@nordnorge.com>; Trude Mørkved <trude@basecampsenja.no>
Emne: Innkalling til generalforsamling i NordNorsk Reiseliv AS, fredag 15 juni kl 11:00 i Bodø
Viktighet: Høy
 
Kjære aksjonærer,
 
Vi innkaller herved til Generalforsamling i NordNorsk Reiseliv AS fredag den 15. juni 2018 kl. 11.00 på Thon Hotel
Nordlys, Bodø.
Fullmaktsskjema vedlagt for de som ikke kan møte.
Vel møtt!
 
Med vennlig hilsen
Trond Øverås, Administrerende Direktør
NordNorsk Reiseliv as 
 

   
 
Direkte  +47 906 26 170 / Hoved  +47 901 77 500
www.nordnorge.com
bransje.nordnorge.com
foto.nordnorge.com
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 13.07.2018 13.22.25
Til: Nordreisa Kommune; Post Lyngen; Post Kafjord; Post Kvænangen; Post Storfjord; Post Skjervoy
Kopi: 

Emne: Protokoll fra møter i RUST Nord-Troms ungdomsråd vår 2018 
Vedlegg: Protokoll RUST 9.2.2018.pdf;Protokoll fra møte 16.3.2018.docx.pdf;Protokoll 7.mai.docx.pdf
Se vedlagt protokoll fra møtene i Nord‐Troms ungdomsråd 9.februar, 16.mars og 7.mai.
 
Hilsen
 
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT    
 
Nord Troms Regionråd DA
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Tlf / 918 13 803
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RUST Regional ungdomssatsing i Troms                                                            

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf.: 416 96 265 

E-post: rust@ntroms.no 

Følg RUST – Regional ungdomssatsing i Troms på Facebook 

 

    

Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd 

fredag 9.februar 2018 

 

Sted Olderdalen, Rådhuset 1.etg. 

Tid 10.00 – 15.00 

 

Deltakere  

Nord-Troms ungdomsråd Vilde Karlsen, Skjervøy 

Siril Jørgensen, Skjervøy 

Adelen Henriksen, Kvænangen 

Anna Henriksen, Nordreisa 

Runar Monsen, Kåfjord 

Erlend August Gamst, Lyngen 

Benjamin Johansen, Lyngen 

Forfall Lukas Mikalsen, Nordreisa 

Gunvei Moldstad, Storfjord 

Anja Rognli, Storfjord 

Adm. Nord Troms regionråd Victoria Mathiassen 

Lise Jakobsen (referent) 

  

Fagrådets dag på Håkon 

gjestehus (se eget referat) 

 

 

Eldbjørg Ringsby  

Silje Båtnes 

Kåre Bjørnar Olsen 

Marit Boberg 

Gerd Steinnes Nilsen 

Ellen Lindvall 

Jill Fagerli 

Adm. Nord-Troms Regionråd Berit Fjellberg (referent) 

Prosessleder Lisbeth Holm 
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RUST Regional ungdomssatsing i Troms                                                            

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf.: 416 96 265 

E-post: rust@ntroms.no 

Følg RUST – Regional ungdomssatsing i Troms på Facebook 

 

Orienteringssaker 

Oppdatering av kontaktliste (Send rundt) 

Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 

Presentasjon av RUST + budsjett 

Budsjett og Prøv Sjøl-fondet 

Rekrutteringsfilm og logo: Arbeidsgrupper 

Næringsprisen 

Uttalelse om spilleavhengighet 

 

 

Vedtakssaker: 

1/18 Valg av leder og nestleder 

2/18 Årsrapport 

3/18 Årshjul og tiltak i 2018 

4/18 Valg av saksområder: knyttes opp mot aktiviteter og tiltak i årshjulet 

5/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd i alle kommunestyrer i Nord-Troms 

6/18 Ny region; Troms og Finnmark  

7/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet fra Chaga+ UB 

8/18 Sak fra Lyngen Ungdomsråd om støtte til tiltak. 
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RUST Regional ungdomssatsing i Troms                                                            

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf.: 416 96 265 

E-post: rust@ntroms.no 

Følg RUST – Regional ungdomssatsing i Troms på Facebook 

 

Orienterings- og drøftingssaker: 

 

Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 

Ordfører Svein Leiros informerer 

Nord-Troms Regionråd ønsker å fortsette den gode jobben som gjøres for barn- og 

unge i vår region. I den forbindelse ønsker vi å opprette to lag, ett kvinnelag og ett 

herrelag på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms. Tanken er å tilby tre gutter og 

tre jenter i alderen 16-19 år fra hver kommune en plass på «Team Nord-Troms» og 

delta på årets Norway Cup.  

Drøfting: Nord-Troms ungdomsråd synes ideen er kul og vil være med på å 

markedsføre og jobbe for positiv omtale av prosjektet.  

 

BUDSJETT 2018 

Budsjettforutsetninger: 

 50 % stilling ungdomskonsulent (for å ivareta felles ungdomssatsing i regionen – herunder regionalt 

ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd, prøv-sjøl satsing, utvikle og initiere nye ungdomssatsinger) 

 Stillingen inngår som en del av sekretariatets budsjett 

 

 Årlig budsjett 2018 

Driftsinntekter – tilskudd fkommunene    450.000 

Sum inntekter   450.000 

  

Lønn    250.000 

Andre personalkostnader     20.000 

Reiseutgifter     20.000 

Kontorhold     50.000 

Regnskaps- og revisjonshonorar     15.000 

Møtekostnader     30.000 

Annonser/informasjon     15.000 

Tiltak ungdom     50.000 

Sum kostnader   450.000 
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RUST Regional ungdomssatsing i Troms                                                            

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf.: 416 96 265 

E-post: rust@ntroms.no 

Følg RUST – Regional ungdomssatsing i Troms på Facebook 

 

Prøv sjøl-fondet 

Utbetalinger fra kommunene er i gang og fondet vil være fylt opp i løpet av februar.  

 

Rekrutteringsfilm og logo 

Drøfting:  

Ungdomsbedrift på Nord-Troms videregående skole «Mediefabrikken» kan 

forespørres om oppdrag. Arbeidsgruppe (Anna og Vilde) møtes for å jobbe med 

saken sammen med Lise. 

 

Næringsprisen 

300 000kr fra Troms Fylkeskommunens Næringspris for 2017.  

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-

Troms. RUST skal være en kanal til økt ungdomsmedvirkning, stimulere til gode opplevelser i regionen og legge til 

rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen. 

Drøfting: Til neste møte lager Lise et forslag til hvordan pengene kan brukes, som 

drøftes sammen med Fagrådet. Forslagene som foreligger nå er: 

 Avsette midler til Prøv sjøl-fondet og øke aktiviteten rundt fondet. Lage en 

tiltaksplan for aktivitetene. 

 Tildele kommunale ungdomsråd en sum som skal brukes til stedsutvikling for 

ungdom i hver kommune. 

 

Kommunerunden 

Lyngen 

 Ungdomsrådet har fått 150 000 fra Kommunestyret for å opprette 

sommerjobber for ungdom i kommunen. 

 Møte neste uke for å planlegge Puls Lyngen, Natturnering og Lyden av 

Lyngsalpan 

 2 velfungerende ungdomsklubber med stor aktivitet. Nå serveres det også 

med sunn mat på klubbene. 

Nordreisa 

 Har valgt nytt råd og nye repr. til RUST 

 Har fått ny ungdomskontakt 

 Det skal etableres ungdomsklubb i den gamle kinosalen.  

 Ungdomsrådet har fått 150 000 fra kommunestyret  

 Usikkert om det blir 16.mai-arr. 
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Kåfjord 

 Jobber med å få representanter til ungdomsrådet.  

 Gerd slutter, og det er usikkert hvem som skal ha ansvaret for ungdomsrådet 

framover. 

Skjervøy 

 7.mars: Møte om involvering og integrering med flere aktører fra kommunen.  

 Planlegger Ungdommens kommunestyre, årlig arr. om Barnekonvensjonen og 

Elevrådskonferanse. 

Kvænangen 

 Planlegger aktiviteter siden klubben nå er skole 

 Datakurs for eldre sammen med ordføreren  

 

 

Vedtakssaker: 

1/18 Valg av leder og nestleder 

Vedtak:  

Leder: Anna Elise Lund Henriksen, Nordreisa 

Nestleder: Milde Maria Røsnes Karlsen, Skjervøy 

 

2/18 Årsrapport 2017 

Forslag til vedtak: RUST vedtar Årsrapport 2017 

 

3/18 Årshjul og tiltak i 2018 

Forslag til vedtak: RUST vedtar Årshjul 2018, men Fagrådets innspill må tas med. 
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4/18 Valg av saksområder  

Vedtak: 

Saksområde Ansvarlig person Tiltak og aktiviteter 

Entreprenørskap og næring Erlend  Prøv Sjøl fondet. 

 HoppIdè.  

Skole og utdanning Runar  Yrkes- og utdanningsmessa. 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Kultur og idrett Benjamin  Lyden av Lyngsalpene 

 16.mai-arrangement 

 Norway cup-lag 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Bolig og sted Alle  Ungdom og stedsutvikling 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Helse   Sjumilsstegskonferansen 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Miljø og klima Mia og Adelen  Arctic Frontiers 2018 

 RUST setter fokus på saken i 

2018 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Politikk og medvirkning Anna og Vilde  Fellesmøte med ordførere 

7.mai 

 RUSTs rolle i ny region 

 Politisk rådgiver i alle 

kommuner (ny) 

 

Representanter som ikke var tilsted kan velges inn på neste møte 

 

 

5/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd i alle kommunestyrer i Nord-Troms 

RUST foreslår at ungdomsrådene i Nord-Troms-kommunene skal ha sin «Politiske 

rådgiver» i kommunestyret.  Representanten skal sitte i Formannskapet, men ikke 

være Ordfører. En politisk rådgiver vil være et ekstra sikkerhetsnett for at 

ungdomsmedvirkning tas på alvor og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare. 

Ungdomsmedvirkning skal tas på alvor og ungdomsrådet involveres der 

beslutninger tas.  

Politisk rådgiver (PR) skal 

 Øke involvering av ungdom i politiske saker 

 Være støtte i politiske saker for ungdomsrådet og sørge for at deres stemme 

blir hørt 
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 Ha ansvar for økt åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet 

og kommunestyret 

 Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning 

Drøftinger: Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa har gode erfaringer med å ha en 

engasjert politiker som involverer ungdomsrådet. 

Saksordfører for RUST Eirik er med via Skype og gir innspill på at personlig egnethet 

kan gå foran kriteriet om at PR skal sitte i Formannskapene, men at det absolutt 

også er en fordel. Viktig at PR har et personlig engasjement for 

ungdomsmedvirkning. 

Vedtak: RUST mener dette er viktig og vedtar å jobbe med saken og fremme den i 

fellesmøte med Regionrådet / ordførerne 7.mai 2018. Saken må også fremmes av 

hvert ungdomsråd i sin kommune. Lise følger opp med Fagrådet. 

 

6/18 Ny region; Troms og Finnmark. 

RUST som ressurs for opplæring av ungdomsråd i hele regionen. Lage innspill til 

prosessen. 

Vedtak: Leder, nestleder og regional ungdomskonsulent skriver uttalelse og tar 

saken til Regionrådet v/ Berit 

 

7/18 Søknad til Prøv sjøl-fondet fra Chaga Plus UB 

  

Krav  Løfter 

bedriften 

frem 

muligheter 

og tiltak i 

Nord-

Troms?  

 

Er 

stedskvaliteter 

(natur, kultur, 

folk) i Nord-

Trom tydelig i 

design og 

markedsføring 

av bedriften? 

En 

ansvarlig 

person? 

Egeninnsats: 

Bedriften må 

anslå kr. 

100,- pr. 

arbeidstime 

og søke om 

samme sum. 

Skal 

tiltaket 

starte 

innen 

to 

mnd.? 

Har 

bedriften 

levert en 

enkel 

rapport 

med film 

eller 

bilder, 

slik at 

siste del 

av 

pengene 

kan 

betales 

ut? 

Har de søkt 

innen 

søknadsfristen? 

Vurderes 

med  

+, - , og ? 

+ + + + +   
+/- 
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Vedtak: Søknaden er litt «tynn» og kunne hatt større fokus på Nord-Troms, men de 

har absolutt e kjempegod ide og et god produkt. Vurdert opp mot kriteriene og at 

det er flere søkere til fondet tildeles Chaga Plus UB kr 8500,- fra Prøv sjøl-fondet. 

 

8/18 Sak fra Lyngen Ungdomsråd om støtte til tiltak. 

Lyngen ungdomsråd fremmer sak om støtte til Natturnering og Lyden av 

Lynsgalpan. 

Vedtak: RUST ber Lyngen UR skrive søknad om støtte som behandles i møte 

16.mars. RUST må promoteres med logo og arrangementet må gjøres attraktivt for 

hele Nord-Troms med f.eks større involvering av RUST, busser fra alle kommunene. 

 

 

9.2.2018 

Lise Jakobsen  

REGIONAL UNGDOMSKONSULENT 
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Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd og  

Fagrådet fredag 16.mars 2018 

 

Sted På Taket kafe, Nordreisa 

Tid Kl. 10.00 – 15.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Vilde M S Karlsen 

Siril Jørgensen 

 

Kåfjord: 

Runar Monsen 

Tony Cock 

Oliver Løvli 

 

Kvænangen: 

Mia Johnsen 

Adelen Henriksen 

 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

 

Lyngen: 

Erlend August Gamst 

Marie Solheim Jensen (vara for BJ) 

På Skype kl. 10-11.30 Storfjord: 

Gunvei Moldstad 

Anja Rognli 

Fagrådet 

 

 

 

 

Silje Båtnes, Nordreisa 

Eldbjørg Ringsby, Skjervøy 

Marit Boberg, Kvænangen 

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 

Ellen Lindvall, Kåfjord 

Forfall Jill Fagerli, Storfjord 

Anna E L Henriksen, Nordreisa 

Benjamin Johansen, Lyngen 

Nord-Troms regionråd Lise Jakobsen, referent 
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SAKSKART 

 

FELLES SAKER 

9/18 Godkjenning av referat fra møtet 19.2.2018 

10/18 Orienteringer  

11/18 Kommunerunden 

12/18 Årshjul og tiltak i 2018 

13/18 Næringsprisen 

14/18 Søknad fra Nordreisa ungdomsråd 

15/18 Søknad fra Lyngen ungdomsråd 

16/18 Evaluering av Prøv sjøl-fondet 

17/18 Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje målgruppe 13-18år 

18/18 Høring: Strategi for unge i Troms 

 

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

19/18 Valg av referent i møtet 

20/18 Ny RUST-logo 

21/18 Valg av saksområder: knyttes opp mot aktiviteter og tiltak i Årshjul 2018 

22/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Fredrik Hansen  

23/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Karoline Olaussen 

 

FAGRÅDET 

1/18 Velge leder og nestleder etter rulleringsplan 

2/18 Oppsummering av Fagrådets dag  

3/18 Nye satsingsområder for Fagrådet 
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FELLES SAKER 

 

9/18 Godkjenning av referat fra møtet 19.2.2018 

Referat: Ingen anmerkninger. Referatet godkjennes. 

 

10/18 Orienteringer 

AU-møte 5.3.2018: Anna, Vilde og Lise gjennomgikk framdrift i sakene fra forrige 

møte og planla saksliste for dagens møte. 

Yrkes- og utdanningsmessa v/ Runar: Anna og Runar på stand med roll ups og 

promotering av Prøv sjøl-fondet. Vi fikk mye positiv oppmerksomhet for blikkfang 

på stand, delte ut kort med tekst om «Nord-Troms-ungdom». 

Idedugnad for Forskningsdagene 2018 hos Halti Næringshage v/ Vilde: Vilde og Lise 

deltok sammen med flere aktører fra Halti-miljøet. Tema for Forskningsdagene er 

«oppvekst». RUST jobber med ide om en ungdomskonferanse, seminar etc under 

Forskninsgdagene. 

RUST-filmene: Rekruttering til ungdomsråd og Prøv sjøl. Mediefabrikken har ikke 

mulighet. Vi har forespurt Madelen, som skal ta kontakt med Anna og Lise om dette. 

Norway Cup: Idrettsklubbene stilte seg ikke positive til forslaget. Det vil ikke jobbes 

videre med saken. 

Politisk rådgiver: Referat fra RUST-møtet 9.feb. Saken tas opp med ordførerne 7.mai.  

Innspill til Regionreform: Arbeidsutvalget (Anna, Vilde, Berit og Lise) avtaler møte for 

å jobbe videre med saken. 

 

11/18 Kommunerunden 

Kvænangen: 

 Har fortsatt ikke klubb pga. skoleombygging. 

 Møte i ungdomsrådet 

 Arrangement 

Nordreisa: 

 Arrangerer turnering under Påskelandsbyen som kommunen og 

næringsforeninga arrangerer. Annonseres på Facebook.  

 Nyvalgt ungdomsråd 

 BUK-møte i mai 
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 Jobber med ungdomsklubb på idrettshallen. Kommunen har en 

prosjektgruppe – ungdomsrådet, interiørarkitekt. Planlagt ferdig i mai og 

starter bygging til høsten.  

Skjervøy:  

 Har hatt ungdomsrådskonferanse.  

 Markering av Barnekonvensjonene 13.februar + rekruttering til ungdomsrådet 

ett år før de skal velges inn. 

 Møte med politikere og skoleledere og helsesøster om temaet trivsel for 

ungdom på Skjervøy, også de som flytter til Skjervøy for å gå på vgs. 

 11.april: Ungdommens kommunestyre  

Kåfjord: 

 Har valgt inn nye medlemmer 

 Jobber med UKM 

 Aktivitetsdag i hallen med Ipad som premie. Gjentar suksess fra tidligere. 

 Gerds stilling skal lyses ut, og enda mer ungdomsretten. Oppvekstleder har 

ansvaret for ungdomsrådet nå.  

 Barn- og unges kommunestyre om temaet mobbing. Jobbet med case om 

mobbing som engasjerte ungdommer.  

Lyngen: 

 Flere arrangement under Puls Lyngen 

 Booker artister til Lyden av Lyngsalpan 

Storfjord: 

 Skal ha første møte på tirsdag og planlegge «Sommerstart». 

 Deltok på kommunestyremøte sist uke i sak om oppussing av skolen.  

 

12/18 Årshjul og tiltak i 2018 

Se vedlegg 

 

13/18 Næringsprisen 

I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 

må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at 

pengen fordeles på: 

 Prøv sjøl-fondet 

 Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i 

Nord-Troms med stedsutvikling og identitet som tema. Seminaret kan enten 

være en del av Forskningsdagene i september eller RUST-konferansen 

26.oktober. 
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Prøv sjøl-fondet                                  kr 100 000,-                                                           

Konferanse/seminar                            kr   80 000,-                                                          

Ungdomsrådene                                  kr 120 000,- 

Sum                                                    kr 300 000,- 

 

 

 

 Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 

konferanse/seminar. 

 

 

 

 

Vedtak: Forslaget vedtas. Det velges en arbeidsgruppe som jobber videre med 

prosjektet sammen med Lise. Henvendelse til NUNT evt. planleggere i kommunene. 

En repr. fra hver kommune: 

 Kåfjord: Tony 

 Lyngen: Erlend 

 Nordreisa: Ramona 

 Kvænangen: Adelene 

 Skjervøy: Vilde 

 Storfjord: Anja 

 

14/18 Søknad fra Nordreisa ungdomsråd om støtte til Ungdomsturnering 

Saksdokumenter: 

 Søknad  

Søknad fra Nordreisa ungdomsråd om støtte på 10 000,- til Ungdomsturnering 

under Påskelandsbyen på Storslett. Tildeling må gis av RUSTs budsjettpost for tiltak 

som er på 50 000kr pr år. 

Vedtak: RUST ønsker å bidra til at ungdom i alle Nord-Troms-kommunene kan ha 

arrangement og vil derfor fordele midlene. Det vil komme søknader fra flere 

ungdomsråd utover året. RUST støtter arrangementet med 5000,- 

15/18 Søknad fra Lyngen ungdomsråd om støtte til Lyden av Lyngsalpan 

Saksdokumenter: 

 Søknad 

Søknad fra Lyngen ungdomsråd om støtte på 50 000,- til Lyden av Lyngsalpan. 

Tildeling må gis av RUSTs budsjettpost for tiltak som er på 50 000kr pr år. 

Vedtak: RUST ønsker å bidra til at ungdom i alle Nord-Troms-kommunene kan ha 

arrangement og vil derfor fordele midlene. Det vil komme søknader fra flere 

ungdomsråd utover året. RUST støtter arrangementet med 5000,- 
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16/18 Evaluering av Prøv sjøl-fondet. 

Saken ble lagt fram og drøftet i møtet. 

 

17/18 Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje 

Vi ønsker enda mer aktivitet innen kultur og næring for og av ungdom i Nord-

Troms, og flere søknader til fondet og vil derfor ha innspill til hvordan vi kan gjøre 

fondet kjent for: 

 Ungdom som kan skape sin egen sommerjobb  

 Ungdom som kan skap aktivitet og events på sitt hjemsted 

Idebank: 

 Facebook, Instagram og Snap 

 Henge opp info på butikker 

 Henge opp info på skolene: i klasserom, kantine og hall 

 Informere Ungdomsrådene og spre det 

 Informere lærere 

 Sende ungdom rundt i klassene på skolen for å fortelle om det 

 Bedre opplyst på skoler, kommune og i ungdomsrådene 

 Stand på Skjervøydagan og andre store arr. i kommunene. 

 Få FiN til å lage reportasje 

 Annonsere på tavler og skjermer på skole, i skolebussen, på fergene 

 Bruke elevrådene 

 Plakater og brosjyrer 

 Reklame på kino på Skjervøy og i Nordreisa 

 Stå på stand 

 

18/18 Høring: Strategi for unge i Troms 

Saksdokumenter: 

 Høringsbrev 

 Strategi for unge i Troms 2018-2018 

Fylkesrådet i Troms har vedtatt at det skal lages en strategi for unge i Troms, og har 

bedt om innspill innen 6.april 2018. Strategien skal behandles i Fylkestinget i juni. 

Forslaget til strategi er delt opp i fire mål:  

- Samfunnsdeltakelse 
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- Livsmestring 

- Medbestemmelse  

- Valgfrihet. 

Referat: Innspill fra møtet tas med i høringsinnspillet. 

 

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

 

19/18 Valg av referent i møtet 

Vedtatt: 

Vilde Karlsen er referent 

 

20/18 Ny RUST-logo 

Forslag til logo legges fram og ny logo for RUST vedtas i møtet. 

Vedtatt: Enstemmig vedtatt logo firkant 

  

 

21/18 Valg av saksområder 

Saksområde Ansvarlig person Tiltak og aktiviteter 

Entreprenørskap og næring Erlend og Ramona  Prøv Sjøl fondet. 

 HoppIdè / entreprenørskap 

Skole og utdanning Runar og SIril  Yrkes- og utdanningsmessa. 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Kultur og idrett Benjamin  Lyden av Lyngsalpan 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Bolig og sted Alle  Ungdom og stedsutvikling 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Helse Mia og Adelen  Forskningsdagene : Oppvekst 

Miljø og klima Tony  Arctic Frontiers 2018 

 RUST setter fokus på saken i 

2018 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Politikk og medvirkning Anna og Vilde  Fellesmøte med ordførere 

7.mai 

 RUSTs rolle i ny region 

 Politisk rådgiver i alle 

kommuner  
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22/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Fredrik Hansen 

Saksdokumenter:  

 Søknad fra Fredrik Hansen 

Vurdering av målgruppe 1: Søkere mellom 13 og 18 år 

Krav til  Er det en 

aktivitet/ et 

tiltak eller et 

prosjekt 

innen kultur 

eller næring? 

 

En ansvarlig 

person? 

Egeninnsats: 

Søker må anslå 

kr. 100,- pr. 

arbeidstime og 

søke om 

samme sum. 

Skal tiltaket 

starte innen 

to mnd.? 

Kan det gis 

støtte til 

innkjøp av 

utsyr? 

Da må alle 

andre krav 

være 

godkjent 

Har søker 

levert en 

enkel 

rapport med 

film eller 

bilder, slik at 

siste del av 

pengene kan 

betales ut? 
 

Vurderes 

med  

+, - , og ? 

+ + + + +  
? 
 

Vedtatt:  

8 mot 1, gis 10 000kr 

Forslag: 10 000 og 5000 

 

 

23/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Karoline Olaussen 

Saksdokumenter: 

 Søknad fra Karoline Olaussen 

Vurdering av målgruppe 1: Søkere mellom 13 og 18 år 

Krav til  Er det en 

aktivitet/ et 

tiltak eller et 

prosjekt 

innen kultur 

eller næring? 

 

En ansvarlig 

person? 

Egeninnsats: 

Søker må anslå 

kr. 100,- pr. 

arbeidstime og 

søke om 

samme sum. 

Skal tiltaket 

starte innen 

to mnd.? 

Kan det gis 

støtte til 

innkjøp av 

utsyr? 

Da må alle 

andre krav 

være 

godkjent 

Har søker 

levert en 

enkel 

rapport med 

film eller 

bilder, slik at 

siste del av 

pengene kan 

betales ut? 
 

Vurderes 

med  

+, -  og ? 

+ + - + - ? 
 
 

 

Vedtatt: 7 mot 2, gis 3000kr. 

Forslag: 3000 og 5000kr.  
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FAGRÅDET 

 

1/18 Valg av leder og nestleder for 2018 etter rulleringsplanen.  

Lyngen: Leder 2018 

Kåfjord: Nestleder 2018 

Kvænangen 

Nordreisa  

Storfjord 

Skjervøy 

 

2/18 Oppsummering av Fagrådets dag  

 Notat fra Fagrådets dag 

Fagrådet trenger litt tid på å lese gjennom notatet og peke ut noen punkt for videre 

arbeid. Lise innkaller til Skype-møte siste uke i april for å drøfte saken. 

 

3/18 Handlingsplan for Fagrådet 

Fagrådet beslutter å jobbe for at RUST-konferansen skal bli en fagdag også for 

Fagrådet. Det foreslås å jobbe for at konferansen kan gå over to dager med sosialt 

arr. på kvelden, og oppstart med faglig tema neste dag. Tema og form drøftes i 

Skype-møte i april.  

Fagrådet ønsker å holde fokus på, styrke og utvikle de faste aktivistene i RUST, 4 

fatse møter pr. år, ordfører-tur, RUST-konferansen, fellesmøte med ordførere og 

Prøv sjøl-fondet, fremfor å delta på arrangement utenfor regionen. Dette skal 

forbygge overbelastning på engasjerte ungdommer som sier ja til mye, samt 

underbygge våre egne målsettinger for kommunale og regionale ungdomsråd. Det 

er viktig at ungdom er med der beslutninger tas. Fagrådet ønsker derfor å bruke 

RUSTs ressurser (Fagråd, ungdomsråd og regional ungdomskonsulent) i regionen, 

og styrke samarbeidet ordførere og Regionråd.  

Vi takker ei til deltakelse på Dyrøyseminaret pga. lang reisevei og kostbar transport. 

Fagrådet slutter seg til RUST årshjul 2018. 
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Protokoll fra fellesmøte 

Nord-Troms Ungdomsråd, Fagrådet og Nord-Troms Regionråd  

mandag 7.mai 2018 

Sted Skjervøy, Kiilgården 

Tid Kl. 11.00-15.15 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Vilde M S Karlsen 

Siril Jørgensen 

Kåfjord: 

Tony Cock 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Mia Johnsen 

Adelen Henriksen 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Lyngen: 

Erlend August Gamst 

Benjamin Johansen 

Storfjord: 

Anja Rognli 

Henning Elverum 

Nord-Troms regionråd Ordførere: 

Svein Leiros 

Eirik L Mevik 

Øyvind Evanger 

Ørjan Albrigtsen 

Dan Håvard Johnsen 

Knut Jentoft 

Fagrådet 

 

 

 

Silje Båtnes, Nordreisa 

Eldbjørg Ringsby, Skjervøy 

Marit Boberg, Kvænangen 

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 

Jill Fagerli, Storfjord 

Forfall Elisabeth Guldbrandsen/Ellen 

Lindvall, Fagrådet Kåfjord 

Anna E. Lund Henriksen, Nordreisa 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen, referent 

Berit Fjellberg 
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PROGRAM 

 

11.00-11.30 Lunsj på Hotell Maritim 

11.30-13.00 Fellesmøte RUST, Fagrådet  og Regionrådet 

13.00-13.15 Korte møter for Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 

13.30-15.15 Besøk til Lerøy Auroras visningsenter og Newton-rom (RUST/RR/NUNT) 

15.15           Avslutning og utdeling av veimat til de som skal kjøre hjem 

 

 

SAKSKART  

 

Ungdomsrådet, Fagrådet og Regionrådet 

24/18 Presentasjon og kommunerunden  

25/18 Næringsprisen: Seminar om ungdom og sted 

26/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd i alle kommuner 

27/18 Søknad om støtte til WSC 

 

Ungdomsrådet (eget møte fra kl. 13.00-13.15) 

28/18 Godkjenning av referat fra møtet 16.3.2018 

29/18 Søknad om støtte til arrangement fra Storfjord ungdomsråd 

30/18 Søknad om støtte til arrangement fra Skjervøy ungdomsråd 

 

Fagrådet (eget møte fra kl. 13.00-13.15) 

Fastsette dato for Skype-møte for å drøfte sakene: 

4/18 Satsingsområder for Fagrådet 

5/18 Tema for Fagrådet på RUST-konferansen 26.oktober 
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24/18 PRESENTASJON OG KOMMUNERUNDEN 

 

Kvænangen: 

Har plukket søppel i Burfjord og nærområdet. 

 

Nordreisa:  

Har arrangert Ungdomsturnering med innebandy og volleyball ifbm Påskelandsbyen 

– bra arrangert, men litt lavt oppmøte. 

 

Skjervøy:  

Har hatt Ungdommens kommunestyre, møte om trivsel på Skjervøy, og begynt å 

planlegge en ungdomskonsert til sommeren. 

 

Kåfjord:  

Ungdomsrådet sliter med rekruttering og oppmøte og får gjort lite. Planlegger en 

turnering og som også skal rekruttere til ungdomsrådet. 

 

Lyngen:  

Har arrangert natt-turnering og workshop med hiphop-kurs sammen med UFR 

Troms. Har også arrangert Puls Lyngen med åpen bakke og aktiviteter for de yngste. 

Nå planlegges LAL – jobber med sponsing. Ungdomsrådet har også deltatt på 

strandryddedag (300stk deltok) Ungdom i arbeid (sommerarbeidsplasser) er i gang. 

Ønsker tettere samarbeid om ungdomsarrangement med de andre kommunene.  

 

Storfjord:  

Startet planlegging av arrangement for ungdom i sommer – Social weekend 15.-

17.juni. Overnatting på Skibotn skole, aktiviteter, musikk og mat. 

 

 

25/18 NÆRINGSPRISEN 

I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 

må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at 

pengen fordeles på: 

 Prøv sjøl-fondet 100 000,- 

 Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i 

Nord-Troms med ungdom, oppvekst og sted som tema. Seminaret foreslås 

som en del av Forskningsdagene i september. Det avsettes 80 000,- til 

arrangementet. 

 Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 

konferansen/seminaret. 

 

SEMINAR OM UNGDOM, OPPVEKST OG STED 

I RUST-møtet 16.mars ble det vedtatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med 

saken. Gruppen består av: 

 Kåfjord: Tony 

 Lyngen: Erlend 

 Nordreisa: Ramona 

 Kvænangen: Adelene 

 Skjervøy: Vilde 

 Storfjord: Anja 
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Møtene i gruppa vil bli via Skype. 

 

Mål: Hver kommune skal ha et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst 

og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere. 

 

Stedet kan være en vegg - inne eller ute, en park, en parkeringsplass etc. Det er 

sendt forespørsel til NODA Nordnorsk design og arkitektursenter om workshop fra 

deres program rettet mot ungdom - NODA Ung. De har mange spennende 

workshops innen tema som stedsutvikling, arkitektur, street art, redesign og bruk 

av avfall (http://www.no-da.no/ung/) Vi ønsker også å involvere NUNT eller 

planleggere i dette. 

 

Vedtak:  

Regionrådet syns forslaget fra RUST har gode tiltak og støtter det. Enstemmig 

vedtatt. 

 

 

26/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd 

RUST foreslår at ungdomsrådene i Nord-Troms-kommunene skal ha sin «Politiske 

rådgiver» i kommunestyret. I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i 

samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som 

angår dem» til å ha en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. 

Målet er at politisk rådgiver (PR) skal: 

 Øke involvering av ungdom i politiske saker. 

 Være støtte i politiske saker for ungdomsrådet og sørge for at ungdom er 

med der beslutninger tas. 

 Ha ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og 

kommunestyret. 

 Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges 

deltakelse i samfunnsutviklingen. 

 

Representanten bør sitte i Formannskapet, men ikke være ordfører. En politisk 

rådgiver vil være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare 

ifht voksenressurs. Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa har gode erfaringer med å ha en 

engasjert politiker som involverer ungdomsrådet. Det er viktig at PR har et personlig 

engasjement for ungdomsmedvirkning. 

RUST ønsker å drøfte dette med Regionrådet, og få hjelp til videre arbeid. 

Drøfting i saken: 

Mange saker som har betydning for ungdom som passerer ungdomsrådet. Samtidig 

er det tydelig at politikere hører på ungdomsrådene, og at deres meninger tillegges 

stor vekt.  

Viktig rolle fordi ungdomsrådene byttes ut oftere enn Kommunestyrene. PR skal 

holde kontinuitet for ungdomsrådene i saker som går over lang tid.  
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Når Kommunestyret velges bør ungdomsrådene få velge sin representant. 

Fortrinnsvis Formannskap som signal, men PR kan velges fra hele kommunestyret. 

Interesse og engasjement for ungdom viktig. 

Det lages en fellessak som kan gjelde fra neste valg – gjerne tidligere om mulig. 

Øke attraktivitet i ungdomsråd når ungdomsrådene tydelig bidrar i hverdagen for 

ungdom i egen kommune. Kan også bidra til rekruttering av fremtidige politikere. 

Jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til Kommunestyrer og 

Ungdommens fylkesting. 

 

Vedtak:  

Anja, Ramona og Eirik danner arbeidsgruppe for felles saksfremlegg. Lise 

organiserer møtet på Skype.  

Arbeidsgruppen skal:  

 Lage forslag til innhold og beskrivelse av funksjonen 

 Oversendes ordførere som tar saken opp i kommunestyrene i juni 

Viktige element i beskrivelsen: 

 Betydning for kontinuitet i saker 

 Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyrene 

 Ta saker fra kommunestyre til ungdomsråd 

 Oversette «politikerspråk»  

 Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak  

 Parti-uavhengig 

 Delta på RUST-konferansen 26.oktober 

 Møte på ungdomsrådsmøter 

 Intensjonsavtale/beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene 
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27/18 Søknad om støtte til WSC 

 

Søknad om støtte for å dra på World Scholar's Cup 

Hei, jeg heter Kristine Marie Knutsen og er 17 år og går på Nord-Troms videregåendeskole. Jeg er blitt ansvarlig for å spørre bedrifter og 

organisasjoner om støtte til en konkurranse som heter World Scholar's Cup. World Scholar's Cup er en internasjonal skolekonkurranse der 

man konkurrerer i lag på tre og tre. Man konkurrerer i seks forskjellige temaer og man får poeng i fire forskjellige grener: debatt, 

flersvarsoppgaver, essay og noe som minner om Kahoot. 

Den første runden som avgjør hvem som er kvalifisert til å gå videre til den globale runden, ble for første gang holdt på Nord-Troms 

videregåendeskoletidligere i år. Etter konkurransen er vi over 12 elever fra Nord-Troms videregående som er kvalifiserte for den globale 

runden, og vi ønsker å søke om støtte fra RUST til å dra og delta på denne internasjonale konkurransen. 

Den globale runden, som vi har et mål om å dra på, holdes i år i Kuala Lumpur i Malaysia den 18-22 juni. Men for å dra dit trenger vi støtte, 

og jeg og mine medelever samt lærere (Magnus Wikre & Gerry Nolen) ønsker å søke om en støtte på 10’000kr. 

Prisen per i dag vil komme på rundt 12’500kr per elev, dette inkluderer flybilletter, hotell, mat og prisen for å melde seg på konkurransen. 

Vi har et ønske om å sende så mange elever som mulig, så mange vi har råd til å sende, og vi planlegger å spørre mange andre bedrifter og 

organisasjoner. Men hjelpen fra RUST hadde virkelig hjulpet oss med å komme i gang. 

Jeg legger med en link til World Scholar's Cups nettside 

Med vennlig hilsen Kristine M. Knutsen 

Mobil: 95248597 

E-post: krikn161000@trom.vgs.no 

Magnus Wikre mobil: 92471321 

Gerry Nolen mobil: 40289252 

Vedtak: RUST har dessverre ikke budsjett til å støtte tiltaket. Søknaden avslås. 

Det foreslås at kommunene som sokner til NTVGS støtter tiltaket.  
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Saker for Ungdomsrådet (kl. 13.00-13.15) 

 

 

28/18 Godkjenning av referat fra møtet 16.3.2018 

 

Møtedokumenter:  

 Protokoll 16.3.2018 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes 

 

 

 

29/18 Søknad om støtte til arrangement fra Storfjord ungdomsråd 

 

hei!  
Storfjord ungdomsråd planlegger en social weekend 15-17.juni for 8.klasse -17 år. Vi skal 
arrangere overnatting på Skibotn skole med ulike aktiviteter, musikk osv. Vi skal servere mat 
alle dagene, det er her RUST kommer inn i bildet. Storfjord ungdomsråd har ikke mye penger 
til rådighet, derfor ønsker vi å søke om 5000,- i økonomisk støtte fra RUST til å bruke 
på dette arrangementet. De sosiale tilbudene for ungdommer i Storfjord er det lite av, og 
dette har vi lyst å gjøre noe med. For to år siden arrangerte vi dette med god respons og 
mange fornøyde ungdommer. Ungdomsrådet ønsket å gjøre dette igjen i 2017, men startet 
desverre planleggingen for sent og fikk ikke gjennomført det. Men i år håper vi på at det skal 
kunne la seg gjennomføres så ungdommene kan få en fin start på 
sommerferien/avslutningen på skoleåret. 
 
vi håper på god respons!  
 
mvh Storfjord ungdomsråd 
 

Vedtak: Storfjord ungdomsråd tildeles kr 5000,- 
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30/18 Søknad om støtte til arrangement fra Skjervøy ungdomsråd 

 

 
 
Til RUST          30.04.2018 

 

Søknad om støtte til ungdomskonsert 

Vi i SUR vil søke penger til et rusfritt ungdomsarrangement som vi skal arrangere under 

Skjervøydagan sammen med Skarven Festivalen. 

Det har de siste årene manglet et slikt arrangement under Skjervøydagan, som bruker å bli arrangert 

siste helgen i Juni. Målet med arrangementet er å skape en arena der ungdom kan møtes og å skape 

fine minner sammen. Vi har fått til et samarbeid med arrangøren av Skarven Festivalen, og har derfor 

mulighet å sette opp en ungdomskonsert med gruppa Cir.Cuz. De er ei norsk pop-gruppe som ble 

dannet i 2011. De slo gjennom med låten “Radio” samme året. Senere har de gitt ut flere album, der 

det siste albumet deres lå 9 uker på VG-lista Topp 40.  

En slik ungdomskonsert er beregnet å koste 50 000 kr. Vi har fått 5000kr fra Ungdommens pott, 

5000kr fra Sparebanken Nord Norge også har vi søkt penger fra Skjervøy Kommune sin kulturpott. Vi 

søker også om 5000kr fra dere. 

Med dette søker vi om kr 5000. 

 

Med vennlig hilsen 

Skjervøy Ungdomsråd 

 

 

Vedtak: Skjervøy ungdomsråd tildeles kr 5000,- 
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Sak for Fagrådet (kl. 13.00-13.15) 

 

4/18 Satsingsområder for Fagrådet 

 Fagrådet skal følge opp saker fra/til RUST og ungdomsrådene tettere og støtte 

ungdommene enda bedre 

 Være tilstede i RUST-møter for å kunne ha bedre flyt på informasjon og saker 

mellom RUST og kommunale ungdomsråd 

 Følge opp arbeidet med bedre medvirkning i kommunene, sammen med ny 

politisk rådgiver.  
 
 

5/18 Tema for Fagrådet på RUST-konferansen 26.oktober 

 

 Over to dager for å få bedre utnyttelse av tida 

 Viktig poeng å høre det samme – kurs/opplæring for ungdomsråd også 

interessant for Fagrådet. Ikke eget opplegg eller tema på RUST-konferansen, 

men Fagråd som deltakere sammen med ungdommene. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/565-93 

Arkiv:                F30  

Saksbehandler:  Stein Johnsen 

 Dato:                 22.08.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/18 Nordreisa formannskap 23.08.2018 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Vedr. 17-09496-3 - Tilleggsanmodning om bosetting 2018 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.08.2018  

Behandling: 
Bruk av kommunelovens § 13 enstemmig vedtatt.  
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 13 flyktninger i 2018. Dette er en økning på 3 fra 
opprinnelig kvote fro 2018 på 10.  
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13.  
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar totalt å bosette 13 flyktninger i 2018. Dette er en økning på 3 fra 
opprinnelig kvote for 2018 på 10. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens §13. 
 

Saksopplysninger 
IMDI har i brev av 25.6.18 økt sin anmodning om bosetting av flyktninger til 13 i 2018.  
 
Årsaken til økningen er endringer i behovet for bosettingsplasser for flyktninger i år, og derfor 
er anmodningen til kommunen justert.  
 
Opprinnelig skulle Nordreisa kommune bosette 10 flyktninger i 2018. 
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Svarfrist til IMDI er 25. august 2018.  Vedtak om bosetting gjøres av kommunestyret.   
Vedtaket må derfor gjøres med hjemmel i kommunelovens §13 (hasteparagrafen). 
 

Vurdering 
Det har i løpet av sommeren vært noe fraflytting til andre kommuner. Vi ser derfor positivt på å 
kunne ta imot flere flyktninger. Det vil pga. nevnte fraflytting være ledige boliger, og ny 
bosetting vil dekke inn en del av fraflyttingen. Nordreisa kommune fikk redusert kvoten 
betraktelig fra 2017 til 2018, og en anmodning om økning er et signal om at IMDI ønsker å 
benytte Nordreisa kommunes tjenester og kompetanse.  
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Næringsetaten 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  

Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Nordreisa kommune  

v/ Dag Funderud 

Postboks 174 

9156  STORSLETT 

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6151-4 Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV 

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

42722/18 77 78 81 94   06.09.2018 

 

 

Søknad om støtte til prosjektet "Bredbåndsutbygging Nordreisa 

kommune" over nasjonal ordning 2018 v/ Nordreisa kommune 

- Troms fylkeskommunes prioritering 
 

Fylkesrådet i Troms behandlet i møte 04.09.2018, sak 195/18 «Støtte til bredbåndsutbygging i 

Troms 2018 over nasjonal tilskuddsordning» og vedtok følgende:  

 

1. Fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til bredbåndsutbygging i områder uten 

høykapasitets bredbåndstilbud, NGA, i dag og hvor det ikke foreligger planer om slik 

utbygging kommende 3-årsperiode over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets 

Tilskuddsordning bredbåndsutbygging 2018.  

 

2. For 2018 prioriterer fylkesrådet prosjekter som sikrer flest mulig husstander i Troms 

uten grunnleggende godt bredbåndstilbud i dag, får tilbud om høykapasitets 

bredbåndstilbud (NGA). Fylkesrådet anbefaler at følgende kommuner/søknader 

innvilges støtte over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ordning for bredbånds-

utbygging i 2018:  

 

        Antall husstander 

Nr Søker Prosjekt Støtte Nkom 
Under 10 

Mbit/s 

Totalt 

uten NGA 

1. 
Balsfjord 

kommune 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 

2018 Hovedsøknad 
2 999 997 294 420 

2. 
Karlsøy 

kommune 

Bredbåndsutbygging i Karlsøy 

kommune - Vannøya vest 
1 920 200 167 187 

3. 
Bardu 

kommune 

NGA utbygging Øvre Bardu 

Kommune 
1 763 117 132 220 

  Totalt   6 683 314 593 827 

 

3. Dersom det blir restmidler over Nkom-ordningen i 2018, anbefaler Fylkesrådet at 

Målselv kommunes søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Rostadalen prioriteres. 
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Søknad 2018-0137 «Bredbåndsutbygging Nordreisa kommune» fra Nordreisa kommune i 

søknadsporttalen www.regionalforvaltning.no er ikke prioritert og søknaden får status 

returnert der. 

  

Saksfremlegg til fylkesrådssak 195/18 er vedlagt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

avdelingsleder Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Vedlegg: 

- Saksfremlegg FYR195/18 «Støtte til bredbåndsutbygging i Troms 2018 over nasjonal 

tilskuddsordning» 
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Fylkesrådet 

 

 

 

FYLKESRÅDSSAK 
 

 

Sak: 195/18 

 

Til: Fylkesrådet 

Fra: Fylkesråd for kultur og næring 

 

 

STØTTE TIL BREDBÅNDSUTBYGGING I TROMS 2018 OVER 

NASJONAL TILSKUDDSORDNING 
 

 
Innstilling: 

:::  

 

1. Fylkesrådet har behandlet søknader om støtte til bredbåndsutbygging i områder uten 

høykapasitets bredbåndstilbud, NGA, i dag og hvor det ikke foreligger planer om slik 

utbygging kommende 3-årsperiode over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets 

Tilskuddsordning bredbåndsutbygging 2018.  

 

2. For 2018 prioriterer fylkesrådet prosjekter som sikrer flest mulig husstander i Troms 

uten grunnleggende godt bredbåndstilbud i dag, får tilbud om høykapasitets 

bredbåndstilbud (NGA). Fylkesrådet anbefaler at følgende kommuner/søknader 

innvilges støtte over Nasjonal kommunikasjonsmyndighets ordning for bredbånds-

utbygging i 2018:  

    Antall husstander 

Nr Søker Prosjekt Støtte Nkom 
Under 10 

Mbit/s 

Totalt 

uten NGA 

1. 
Balsfjord 

kommune 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 

2018 Hovedsøknad 
2 999 997 294 420 

2. 
Karlsøy 

kommune 

Bredbåndsutbygging i Karlsøy 

kommune - Vannøya vest 
1 920 200 167 187 

3. 
Bardu 

kommune 

NGA utbygging Øvre Bardu 

Kommune 
1 763 117 132 220 

 Totalt  6 683 314 593 827 

 

3. Dersom det blir restmidler over Nkom-ordningen i 2018, anbefaler Fylkesrådet at 

Målselv kommunes søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Rostadalen prioriteres. 
 

:::  

 

 

 

...  

 

 

Løpenr.: 46145/18  

Saknr.: 18/3237-9  

Ark.nr.: 243 SAKSARKIV  

Dato: 13.08.2018 
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Sammendrag og anbefaling: 

Kommunene Bardu, Karlsøy, Tranøy, Nordreisa, Kvænangen, Berg, Målselv og Balsfjord har 

søkt om totalt kr 19 527 227 i støtte til bredbåndsutbygging for områder tilbud om NGA. 

Søknadene omfatter 885 husstander, hvorav 671 vurderes ikke ha tilbud om grunnleggende 

bredbåndsforbindelse (10 Mbit/s nedlastingshastighet) i dag. Utbyggingsprosjektene har 

samlet budsjett på kr 58 403 984. 

 

Det anbefales at de prosjekter som prioriteres for støtte over Nkom-ordningen 20187 er de 

som bidrar til at flest mulig husstander får tilbud om NGA innenfor disponibel ramme.  

 

Søknader om støtte til bredbåndsutbygging aksess i Troms 2018 

10 søknader fra 8 kommuner (Bardu, Karlsøy, Tranøy, Nordreisa, Kvænangen, Berg, Målselv 

og Balsfjord) søkte om totalt om kr 19 527 227 i støtte over ordningen til prosjekt med 

totalkostnad på vel 58,4 mill kr. Balsfjord har en søknad samt at 2 delsøknader som samlet 

omfatter området i hovedsøknaden.  

 

Utbyggingsområdene for de ulike søknadene er vist i vedlegg hvor de er tegnet inn på Nkoms 

dekningskart for husstander med 10 Mbits tilbud. Rød farge i kartet viser områder hvor 

husstandene ikke har tilbud på 10 Mbits, svart farge viser områder hvor de har slik dekning, 

og grått hvor noen av husstandene har dette. Eventuelle avvik fra dekningskartene må 

dokumenteres i søknadene for å bli hensyntatt. 

 

Ved vurdering søknadene er formelle krav for å kunne støtte prosjektet i tråd med 

gruppeunntak vurdert og der det har vært mangler er de nødvendig informasjon etterspurt fra 

kommunen. Samtlige søknader hadde mangler og det var i hovedsak manglende 

dokumentasjon på at krav ifht GBER var gjennomført. Disse er nå ettersendt for samtlige 

søknader unntatt Kvænangen. 

  

Tabellen under viser innkomne søknader og er hentet fra tilleggsskjema for ordningen som 

skal følge med søknaden.  

 

Ved prioritering er de prosjekter som gir flest mulig husstander NGA prioritert for støtte over 

Nkom-ordningen i 2018. Bidrag fra utbygger forutsettes til minimum kr 14 000 pr husstand 

som får tilbud. 

 

Følgende søknader fra Troms anbefales prioritert for støtte over Nkom-ordningen i 2018:  

    Antall husstander 

Nr Søker Prosjekt Støtte Nkom 
Under 10 

Mbit/s 

Totalt 

uten NGA 

1. 
Balsfjord 

kommune 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 

2018 Hovedsøknad 
2 999 997 294 420 

2. 
Karlsøy 

kommune 

Bredbåndsutbygging i Karlsøy 

kommune - Vannøya vest 
1 920 200 167 187 

3. 
Bardu 

kommune 

NGA utbygging Øvre Bardu 

Kommune 
1 763 117 132 220 

 Totalt  6 683 314 593 827 

 

I vurderingen er utbyggers bidrag forutsatt til minimum kr 14 000 pr husstand som får tilbud. 

Utbyggers bidrag i hovedsøknaden fra Balsfjord er kr 14 372. Anbefalt støtte beløp til 

Karlsøy – Vannøya vest er redusert fra kr 3 0000 000 til kr 1 920 200 når bidrag fra utbygger 

er kr 14 000 mot kr 8 226 i søknad. Resterende del av Troms bevilgning for 2018 på totalt kr 
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6 683 314 anbefales innvilget søknad fra Bardu kommune for å sikre bredbåndstilbud i øvre 

Bardu med kr 1 763 117.  

 

Hvis det blir restmidler over Nkom-ordningen 2018 nasjonalt, skal Målselv kommunes 

søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Rostadalen, Holt og Tamokdalen prioriteres. 

 

Samlet vurdering av søknadene: 
Vurdering av de enkelte søknadene ifht dagens bredbåndstilbud er gjort i avsnittene for de 

enkelte søknadene. Utbyggingskostnadene er ikke vurdert og er basert på søknad. Dette da 

ordningen er teknologinøytral, men setter krav om at husstandene etter utbygging skal ha 

tilbud om NGA (30 Mbits nedlastingshastighet). Det er en forutsetning at alle husstander og 

bedrifter i utbyggingsområdet skal kunne bruke tilbudet. 

 

Alle søknader med unntak søknad fra Kvænangen vurderes å være i tråd med Gruppeunntak 

for støtte til bredbåndsutbygging. For Kvænangen foreligger ikke dokumentasjon på 

gjennomført høring om utbyggingsplanene i forkant og eller spørsmål til kommersielle 

aktører. 

 

Av de kommuner som har søkt om støtte i 2018, har kommunene Karlsøy, Bardu, Balsfjord, 

Berg, Målselv og Nordreisa søkt støtte over Nkom-ordningen i perioden 2014 til 2017. 

Balsfjord og Bardu er innvilget støtte til prosjekt. Over midlene fylkeskommunen forvalter er 

Nordreisa, Kvænangen, Balsfjord og Berg og Målselv innvilget støtte til NGA-bredbånds-

prosjekt.  

 

Retningslinjene for ordningene forutsetter at minimum 50% av tilskuddsmidlene totalt for 

fylket skal gå til områder uten bredbåndstilbud av grunnleggende kvalitet (10 Mbits) og at 

lokale bidrag skal utgjøre minimum 25% av totale utbyggingskostnader for fylket.  

 

Ut fra dette anbefales at fylkesrådet i Troms prioritere søknader som bidrar til at flest mulig 

husstander uten 10Mbit tilbud i dag får det. Lokal innsats i form av kommunale midler, 

personalinnsats og lokalt bidrag/dugnad vektlegges deretter.  

Utbyggers bidrag pr husstand varierer betydelig for prosjektene fra kr 8 226 i Karlsøy til kr 

53 846 i Nordreisa. Det anbefales at minste bidrag fra utbygger pr husstand som får tilbud 

settes til minimum kr 14 000 og at eventuelt støttebeløp fra ordningen her justeres ned slik at 

utbygger har en kostnad på minimum kr 14 000. Det gjelder følgende søknader:  

Bardu reduksjon i søknadsbeløp til kr 2 920 000, Karlsøy reduksjon i søknadsbeløp til kr 

1 920 200, og Tranøy reduksjon i søknadsbeløp til kr 1 343 152. 

 

Balsfjord kommunes søknad er størst målt i antall husstander som vil få bredbåndstilbud og 

som ikke har grunnleggende godt bredbåndstilbud i dag. Kostnad og søkt støtte pr husstand 

uten grunnleggende godt tilbud er også lavest. Søknaden anbefales derfor prioritert med 

omsøkt beløp kr 2 999 997. 

 

Karlsøy kommunes søknad om utbygging på Vannøya vest er nest størst målt i antall 

husstander som i dag ikke har grunnleggende godt tilbud og kostnad pr støtte pr husstand uten 

grunnleggende godt tilbud er nest lavest. Med bidrag fra utbygger på kr 14 000 pr husstand 

Justert for bidrag fra utbygger på kr 14 000 pr husstand blir utbyggers bidrag kr 2 618 000, 

annen finansiering uendret, og støttebeløp over ordningen blir da kr 1 920 200, mot omsøkt kr 

3 000 000. 
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Resterende del av Troms-rammen for 2018, kr 1 763 117 anbefales innvilget Bardu 

kommunes NGA-utbyggingsprosjekt i Øvre Bardu. Maksimalt støttebeløp med bidrag fra 

utbygger på kr 14 000 er her kr 2 920 000. Lokal medfinansiering er betydelig. Manglende 

finansiering for dette prosjektet er kr 456 883 når Bardu kommunes bidrag på inntil kr 

6 000 000 inngår. 

 

De øvrige prosjektene anbefales ikke prioritert over ordningen. 

- Prosjektet i Tranøy omfatter i all hovedsak husstander som har grunnleggende godt 

bredbåndstilbud i dag, selv om de ikke har NGA.  

- Nordreisas prosjekt omfatter husstander i Oksfjorddalen som ikke har grunnleggende 

godt tilbud i dag og hvor kostnader for å sikre bredbåndstilbud er betraktelig. Det er 

ikke 4G-dekning her. Området Oksfjordhamn-Storenga har grunnleggende godt tilbud 

i dag. 

- Kvænangens kommunes søknad er så vidt mangelfull at kan derfor ikke vurderes. 

- I Berg kommunes søknad har flere husstander Steinfjord ikke grunnleggende godt 

tilbud i dag, noe som i hovedsak er tilfellet for de to andre områdene. 

- I Rostadalen som Målselv kommune søker om støtte til, har en betydelig andel av 

husstandene grunnleggende godt tilbud. Det er husstander og bedrifter i området som 

bare har tilbud på bredbånd over 4G-nettet. 

 

 

De ulike prosjektene er vist i tabellen på neste side: 
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Søknader om støtte til bredbåndsutbygging fra kommuner i Troms 2018. 

Kommune Bardu Karlsøy Tranøy Nordreisa Kvænangen*** Berg Målselv Balsfjord Balsfjord Balsfjord Troms**** 

Område 

 

Øvre  

Bardu**  

Vannøya  

Vest** 

Stangnes- 

Stonglandseidet 

- Skrolsvik** 

Oksfjorddalen,   

Oksfjordhamn 

-Storeng 

Segelvik, 

 Reinfjord,  

Valan og  

Skorpa 

Steinfjord,  

Straumsnes, 

Straumsbotn- 

Løvdal 

Rostadalen,  

Holt- 

Tamokdalen 

Hovedsøknad,  

10 områder 

Alternativ 1,  

4 områder 

Alternativ 2, 

 6 områder Alle 

Husstander totalt 220 187 215 13 - 32 118 420 245 175 1 205 

< 10 Mbit* 132* 167 15 3 - 20 40 294* 172* 123* 671 

10-30 Mbit* 88* 20 200 10 - 12 78 126* 74* 53* 534 

Finansiering            

Lok. off. midler 6 456 883 3 000 000 2 387 992 659 000 233 000 1 321 500 1 300 000 300 000 175 000 125 000 15 425 375 

Lok. off. 

personalinnsats 100 000 160 000 300 000 0 0 0 275 000 204 960 119 560 85 400 1 039 960 

Lokale private  

midler 600 000 1 666 800 645 000 0 0 200 000 663 000 1 680 000 980 000 700 000 5 454 800 

Dugnad lokalt 0 0 0 0 0 0 1 050 000 735 000 428 750 367 500 1 785 000 

Lokal medfin. 7 156 883 4 826 800 3 332 992 659 000 233 000 1 521 500 3 288 000 2 919 960 1 703 310 1 277 900 23 705 135 

Utbygger- godkjent** 3 080 000 2 618 000 3 010 000 700 000 0 1 321 500 2 746 470 6 036 183 3 521 107 2 453 826 19 512 153 

Nkom – søkt 4 000 000 3 000 000 2 600 000 1 277 000 692 000 1 562 000 3 396 230 2 999 997 1 749 998 1 249 999 18 835 984 

Nkom-godkjent 1 763 117 1 920 200 1 343 152 1 277 000 692 000 1 562 000 3 396 230 2 999 997 1 749 998 1 249 999 14 261 696 

Totalt  12 000 000 9 365 000 7 686 144 2 636 000 925 000 4 405 000 9 430 700 11 956 140 6 974 415 4 981 725 57 478 984 

Kostnad pr husstand 54 545 50 080 35 750 202 769 - 137 656 79 921 28 467 28 467 28 467 47 700 

Nkom pr  husstand 8 014 10 268 6 247 98 231 - 48 813 28 782 7 143 7 143 7 143 10 539 

Nkom-støtte pr 10 

Mbit husstand 13 357 11 498 89 543 425 667 - 78 100 84 906 10 204 10 204 10 204 21 254 

Utbygger pr husstand 14 000 14 000 14 000 53 846 - 41 297 23 275 14 372 14 372 14 022 16 193 

            

% lokal medfin. 60% 52% 43% 25% 25% 35% 35% 24% 24% 26% 41 % 

% Nkom 15% 21% 18% 48% 75% 35% 36% 25% 25% 25% 25 % 

*  Er justert i forhold til søknad basert på 10 Mbits dekningskart fra Nkom. Se beskrivelse av den enkelte søknad. 

** Utbyggers bidrag minimum kr 14 000 pr husstand ***Antall bosatte oppgitt, ikke husstander i søknad. Er ikke ettersendt innen fristen  

**** Ekskl. søknad Kvænangen hvor antall husstander ikke er oppgitt. Totalkostnad for Balsfjordprosjekt inngår, ikke delprosjektene der
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Om Nkom-ordningen - Midler til bredbåndsutbygging 2018 
I statsbudsjettet for 2018 ble det avsatt 149,7 mill. kroner over Samferdselsdepartementets 

budsjett kap. 1380, post 71 (bredbånd), til bruk som støtte til bredbåndsutbygging i områder 

som ikke er bygget ut kommersielt og hvor Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

forvalter ordningen. 

 

Troms andel av bevilgningen er 4,5%, kr 6 683 314. Andelen er beregnet ut fra antall 

husstander i fylket uten bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet (under 10 Mbit/s 

nedlastingskapasitet) av totalt antall husstander i landet uten slikt tilbud. Eksisterende tilbud 

er gitt i dekningskart Nkom utarbeider og er basert på innrapportert data fra tilbyderne. 

 

Nkom har forvaltet nasjonal støtteordning til bredbåndsutbygging siden 2014, med i 2018 har 

fylkeskommunene fått en mer formell rolle i forhold til å gjøre prioritering av søknader. 

 

Informasjon om ordningen er her: https://www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/nye-

retningslinjer-for-breibandstøtte-frå-og-med-2018.  

 

Overordnede prinsipper for Nkom-ordningen i 2018: 

- Prosjektene som kan få støte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i 

områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite 

NGA-områder – og er teknologinøytral. 

- Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at prosjekter innen eget fylke 

gjennomføres i tråd med ordningen dersom de oppnår finansiering.  

 

Om ordningen  
- Bare kommuner og fylkeskommuner kan få støtte over ordningen.  

- Den enkelte fylkeskommune prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen 

og utarbeider en innstilling om hvilke prosjekter som skal få støtte i fylket. 

- Fylkeskommunens innstilling oversendes Nkom innen 3 måneder etter at Nkom har 

informert om rammen (frist 1.september i 2018). Nkom kontrollerer at prosjektene er i 

tråd med ordningen fortløpende ettersom innstillinger mottas. 

- Fylkeskommunen innhenter akseptskjema fra de ulike kommunene/prosjekteierne og 

vil eventuelt bidra med felles utlysinger av de aktuelle prosjektene etter standard mal.  

- Fylkeskommune må sørge for at prosjekter som har fått innvilget støtte lyses ut innen 

ett år fra innstillingen er oversendt Nkom.  

- Fylkeskommunen rapporterer bruk av midlene til Nkom (på samme måte som i 

tidligere ordning.)  

- minst 50% av midlene som er stilt til disposisjon for fylket, skal anvendes i områder 

som ikke har et tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, dvs. minst 10 

Mbit/s nedstrømshastighet.  

- utbyggingsprosjektene samlet på fylkeskommunalt nivå skal ha en lokal /regional 

medfinansiering på minimum 25%. Kravet gjelder ikke for enkeltprosjekter. 
- Nkoms dekningskart legges til for å avgjøre om tilbud i området, avvik må dokumenteres.  

- Ordningene er teknologinøytral, men har krav til kapasitet (30 Mbit/s).  

- Støtte gis i tråd med gruppeunntak for støtte til bredbåndsinfrastruktur (avsnitt 10, 

artikkel 52 i GBER 

 

Kriterier som må være oppfylt i søknaden ifht GBER 

For å sikre at prosjektene er i tråd med GBER må følgende være klarert før søknad sendes inn og 

dokumentert i søknaden. (Kravene gjelder for all offentlig støtte til bredbåndsutbygging aksess.) 

- Bare prosjekt hvor kommersiell aktør får tilskudd til å bygge ut og levere bredbåndstilbud kan 

støttes. Det kan kun gis støtte til utbygging, ikke til drift.  
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- Kommersielle aktører har ikke tilbud eller har utbyggingsplaner i området kommende 3-års 

periode. Dette skjer gjennom offentlig høring på kommunens hjemmeside med minimum 4 

ukers høringsfrist og forespørsel til potensielle utbygger. 

- Utbyggingsområde tegnes inn på Nkoms dekningskart.   

 

Informasjon om ordningen er på Nkoms hjemmesider: 

https://www.nkom.no/teknisk/bredbånd/utbygging/nye-retningslinjer-for-breibandstte-frå-og-

med-2018.  

 
Organisering av ordningen i Troms: 

- 15.juni 2018 frist for kommunen til å søke over ordningen til Troms fylkeskommune på 

www.regionalforvaltning, ordning «Bredbåndsutbygging 2018». 

- Før 1.september: Fylkesrådets prioriteringer for 2018 må oversendes Nkom. 

 

De enkelte søknadene er vurdert hver for seg og det er ikke vurdert å støtte deler av den 

enkelte kommunes søknad. Dette er i tråd med praksis for Nkom-ordningen tidligere år hvor 

søknader enten ble innvilget omsøkt beløp eller ble avslått. Litt avkortning kan skje på 

prosjekt som hadde lavest karakter av prosjekt som ble innvilget støtte.  

 
 

De ulike søknadene er beskrevet i følgende:  
Prosjektenes budsjett er hentet fra tilleggsskjema som skal følge med søknaden justert for 

annen informasjon i søknaden, eventuelt justert hvis avvik fra budsjett på RF-søknaden og 

ettersendt informasjon. 

 

 

NGA-utbygging i Øvre Bardu v/Bardu kommune 
Søknadsbeløp: kr 4 000 000, totalkostnad kr 12 000 000. Anbefalt kr 1 763 117 

 

Det søkes om støtte til utbygging av NGA-nettverk fra utkanten av Setermoen sentrum og opp 

mot Altevann/Sørdalen. Området har 220 husstander, flere bedrifter, bl.a. Viken senter og en 

skole. 

De har hatt folkemøte på grendehuset og det er satt igang underskriftskampanje der beboerne 

forplikter seg økonomisk til et utbyggingsprosjekt i kommunen. Det er kommet inn over 450 

000 i forpliktelser fra innbyggerne. Kommunen har bevilget inntil 6 000 000 kr til prosjektet.  

 

NKOM skjema Sum Justert* %  Merknad 

Lokale offentlig fin. midler 5 300 000 6 456 883 54 

 Bardu kommune, rest etter bidrag lokalt,  

utbygger og rest Nkom-ordning 

Lokal offentlig personal 100 000 100 000 1  Bardu kommune 

Lokale private midler 600 000 600 000 5 

150" Viken senter +  

tilkoblingsavgift 450" 

Lokal dugnad/egeninnsats 0 0 0   

Lokal medfinansiering 6 000 000 7 156 883 60   

Utbygger 2 000 000 3 080 000 26 * Justert til kr 14 000 pr husstand 

NKOM 4 000 000 1 763 117 15  30 303 kr pr husstand uten 10 Mbits 

Sum 12 000 000 12 000 000 100   

 

Tilbud Søknad Ifht kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 220 132 60% av utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 88 Vurdert til 40% ut fra dekningskart 

Sum 220 220 kr 54 545 
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Vurdering: 

Dekningskartene tilsier at deler av området er tilbud om 10 Mbit i dag og vurderes å utgjøre 

40% av husstandene. Der ligger ikke ved dokumentasjon på avvik fra dekningskartene. 

Utbyggers bidrag er oppjustert til kr 14 000 pr husstand som får tilbud. 

Utbyggingsområdet har da 132 husstander uten grunnleggende tilbud og 88 med. Kommunen 

har vedtatt å bidra med inntil kr 6 000 000 samt at næringsaktører i området bidrar. 

Prosjektet anbefales støttet med kr 1 763 117. Dette er kr 1 156 883 lavere enn søknadsbeløp 

når bidrag fra utbygger er kr 14 000 pr husstand som får tilbud (kr 9 091 i søknad). 

Manglende finansiering for dette prosjektet er kr 456 883 når Bardu kommunes bidrag, inntil 

kr 6 000 000 inngår og bidrag fra utbygger er kr 14 000 pr husstand som får tilbud (kr 9 091 i 

søknad) hensyntas. 
 

 

Karlsøy kommune – Vannøya vest 
Søknadsbeløp: kr 3 000 000, totalkostnad kr 9 365 000 
 

Karlsøy kommune søker som støtte til bredbåndsutbygging i området fra Sjåvika til Torsvåg 

og Burøysund på Vannøya. Området har 187 helårsboliger, 119 fritidsboliger og ca. 70 

bedrifter/næringsdrivende – flest tilknyttet fiskeri og handel. Utbyggingen vil bidra til at 

Kvalkjeften linkstasjon hvor Telenor Norge AS, Staten v/Nødnettet, Tromskraft og Avinor 

Flysikring leier antenneplass får høykapasitets bredbåndsforbindelse og som de kan bruke.  

Telenor har etter kommunens høringsfrist gitt tilbakemelding til kommunen at de kan tilby 30 

Mbit til et begrenset antall husstander nært sentralen på Vannareid. Disse kan derfor ikke 

inngå i området støttet over dette prosjektet. 

 

NKOM skjema Sum Justert* % Merknad 

Lok. off. fin. midler 3 000 000 3 000 000 32 Karlsøy kommune 

Lokal off. personalinnsats 160 000 160 000 2 Karlsøy kommune 

Lokale private midler 1 666 800 1 666 800 18 VSK Regnskap 130" + tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 0 0 0   

Lokal medfinansiering 4 826 800 4 826 800 52   

Utbygger 1 538 200 2 618 000 28  Justert til 14 000 pr husstand (kr 8 225 i søknad) 

NKOM 3 000 000 1 920 020 21 17 964 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 9 365 000 9 365 000 100    

 

Tilbud Søknad 

Vurdering 

ihht kart 

Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 167 167  90% av utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 20 20   

Sum 187 187 kr 50 080 

 

Vurdering: 

Søker har lagt Nkoms dekningskart til grunn for tilbud i dag og området har 167 husstander 

uten grunnleggende bredbåndstilbud og 20 med. Kommunen bidrar med 3 000 000 kr og 

næringsaktører noe. 
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Tranøy kommune, Bredbåndsutbygging i Tranøy kommune, Senja 
Søknadsbeløp: kr 2 600 000, totalkostnad kr 7 686 144.  

 

Tranøy kommune søker om støtte til bredbåndsutbygging på strekningen Stonglandseidet-

Skrolsvik og Stonglandseidet-Stangnes. Prosjektet kan deles i 2. 

Strekningen Stonglandseidet-Skrolsvik har 174 boliger (16 benyttes som fritidsboliger), 5 

næringseiendommer, 2 samfunnshus og 5 kommunale bygg. Området Stonglandseidet-

Stangnes har 65 boliger (herav 5 fritidsboliger) og 2 næringseiendommer.  

De fleste i området har i dag ifølge dekningskartet 10 Mbit tilbud (200 husstander har og 15 

har ikke). Ordfører har fått flere henvendelser om manglende kapasitet og kommunen har 

bevilget inntil kr 2 400 000 til bredbåndsutbygging. 

 

Finansiering Sum Sum Justert % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 2 387 992 2 387 992 31  Tranøy kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 300 000 300 000 4  Tranøy kommune 

Lokale private midler 645 000 645 000 8  Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats     0  

Lokal medfinansiering 3 332 992 3 332 992 43  

Utbygger 1 753 152 3 010 000 39  

NKOM 2 600 000 1 343 152 17 

89 546 kr pr  

husstand uten 10Mbit 

Sum 7 686 144 7 686 144 100  

 

  Søknad Vurdering kart Merknad + Tot. kost pr husstand  

Antall  < 10 Mbit 15 15   

Antall 10-30 Mbit 200 200  

Sum 215 215 kr 35 750  

 

Vurdering:  

I søknaden er Nkoms dekningskart lagt til grunn selv om tilbakemeldinger fra brukerne er 

annerledes. Det er ikke lagt ved dokumentasjon som tilsier annen tilbud i dag. Prosjektet 

vurderes derfor i hovedsak å bidra til at husstander som har grunnleggende tilbud får tilbud 

om NGA. Slike prosjekter er ikke prioritert i ordningen. Området har et betydelig antall 

husstander, bedrifter og kommunale bygg. 
 

 

Nordreisa kommune - Bredbåndsutbygging Nordreisa kommune 
Søknadsbeløp: kr 1 277 000, totalkostnad kr 2 636 000. 

 

Nordreisa kommune søker om kr 1 277 000 til bredbåndsutbygging i Oksfjorddalen og 

området Oksfjordhamn – Storeng. Oksfjorddalen har 3 husstander hvorav 2 gårdsbruk og har 

ikke bredbåndstilbud gjennom fast linje eller 4G trådløst. Dekningskartet er feil mener søker 

og dokumenterer det med kart fra Nkom som viser lokalisering av GSM-sendere. Området 

Oksfjordhamn-Storeng har 10 husstander og som har 10 Mbit tilbud i dag. Nordreisa 

kommune bidrar med kr 659 000 til prosjektet. Utbyggingskostnaden for Oksfjorddalen er kr 

1 500 000 og kr 1 136 00 for Oksfjordhamn-Storenga. 

NKOM skjema Sum %  Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 659 000 25 Nordreisa kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 0 0 

 Lokale private midler 0 0 

 Lokal dugnad/egeninnsats 0 0 
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Lokal medfinansiering 659 000 25 

 Utbygger 700 000 27 

 NKOM 1 277 000 48 425 667 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 2 636 000 100 

  

Tilbud Søknad Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 3 3  57% av utbyggingskostnadene,  

Antall 10-30 Mbit 10 10  Avvik fra dekningskart dokumentert 

Sum 13 13 Kr 202 769 

 

Vurdering: 

Kostnadene pr husstand er her betydelig, spesielt i Oksfjorddalen med kr 300 000 pr husstand. 

Her er 2 gårdsbruk og det anføres at for å kunne drive næringsvirksomhet må næringsaktørene 

rapportere elektronisk til Altinn. Samtidig har området Oksfjordhamn-Storeng med 10 

husstander grunnleggende tilbud i dag. Kommunens bidrag er kr 659 000. Dekningskartene 

viser at områdene har 30 Mbit tilbud i dag. Tilbakemelding fra bredbåndstilbydere i området 

er at ingen tilbyr NGA i omsøkt område og i Oksfjorddalen har ikke 4G ifølge 

dokumentasjon. 

 

 

Kvænangen kommune, Bredbånd utbygging Kvænangen 
Søknadsbeløp: kr 692 000, totalkostnad kr 925 000.  
 

Kvænangen kommune søker som støtte for å kunne tilby bredbånd til innbyggerne på 4 små 

tettsteder i fjorden i kommunen – Seglvik (11 bosatte, fiskebruk og 3 fiskere stasjonert her), 

Reinfjord (11 bosatte), Valan (2 bosatte) og Skorpa (kirke). Alle stedene har fritidsboliger. 

Signal til disse stedene må levers pr radio eller satellitt og det planlegges fremført fiber til 

mobilmast på Kvænangsfjellet nært Gildetun og som sender signal pr radio til de 4 stedene.  

Det foreligger ikke dokumentasjon på at offentlig høring er gjennomført, kommersielle 

utbyggere spurt eller at utbyggingsområdet er tegnet inn på dekningskartene.  

 

NKOM skjema Sum %  Merknad 

Lokale finansielle midler 233 000 25  Kvænangen kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 0 0   

Lokale private midler 0 0   

Lokal dugnad/egeninnsats 0 0   

Lokal medfinansiering 233 000 25   

Utbygger   0   

NKOM 692 000 74  ? kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 925 000 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit      Antall bosatte oppgitt, ikke husstander 

Antall 10-30 Mbit   0 

 Sum 0 0 

  

Vurdering: Søknaden er ikke vurdert grunnet manglende informasjon om antall husstander i 

området, offentlig kunngjøring og forespørsel til potensielle utbyggere. Øya Skorpa har ikke 

fastboende og kan ikke inngå i prosjektet. 

 

 

144



 

 

11 

Berg kommune, Bredbåndsutbygging Steinfjord, Straumsnes og Straumsbotn-

Løvdal 
Søknadsbeløp: kr 1 562 000, totalkostnad kr 4 405 000.  

 

Berg kommune søker støtte til bredbåndsutbygging i områdene Steinfjord (19 husstander og 1 

bedrift – Steinfjord Camp), Straumsnes (1 husstand) og Straumsbotn-Løvdal (12 husstander). 

I tillegg er flere fritidshus i området. 

NKOM skjema Sum %  Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 1 321 500 30  Berg kommune 

Lokal offentlig personalinnsats   0   

Lokale private midler 200 000 5 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats   0   

Lokal medfinansiering 1 521 500 35   

Utbygger 1 321 500 30   

NKOM 1 562 000 36  78 100 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 4 405 000 100   

 

Tilbud Søknad* Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 20 20  57% av utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 12 12   

Sum 32 32 137 656 

 

Vurdering 

Av de omsøkte områdene er det i hovedsak Steinfjord som ikke har grunnleggende tilbud i 

dag. Straumsnes og Straumsbotn-Løvdal har ifølge dekningskartene grunnleggende tilbud. 

Antall husstander i områdene er hentet fra ettersendt informasjon. Kommunene vil bidra med 

kr 1 321 500 til prosjektet.  

 

 

Målselv kommune, Bredbåndsbygging i Rostadalen 
Søknadsbeløp: kr 3 396 230, totalkostnad kr 9 430 700.  

 

Målselv kommune søker om støtte til utbygging i området Holt-Rostadalen og Holt- grense 

Balsfjord kommune i Tamokdalen. Utbyggingsområdet har 118 husstander, hvorav 40 ikke 

har bredbåndstilbud av grunnleggende kvalitet.   

NKOM skjema Sum % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 1 300 000 14 Målselv kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 275 000 3 Målselv kommune 

Lokale private midler 663 000 7 UL Freidig 250" og tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 1 050 000 11   

Lokal medfinansiering 3 288 000 35   

Utbygger 2 746 470 29   

NKOM 3 396 230 36 84 906 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 9 430 700 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering kart 

Antall  < 10 Mbit 40 Vurdert til 40% utbyggingskostnadene 

Antall 10-30 Mbit 78  

Sum 118 118 
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Vurdering: 

En betydelig andel av Rostadalen og Holt-området har i dag bredbåndstilbud av grunn-

leggende kvalitet ifølge dekningskartene fra Nkom. Lokalsamfunnet bidrar betydelig til 

prosjektet, både i form av midler og dugnadsinnsats.  

 

 

Bredbåndsutbygging Balsfjord 2018 Hovedsøknad, Alternativ 1 og 2.  
Søknadsbeløp: kr 2 999 997, totalkostnad kr 11 956 140 

 

Balsfjord kommune søker om støtte til bredbåndsutbygging i 10 områder i kommunen med 

totalt 420 husstander (hovedsøknad). Kommuner har samtidig sendt inn 2 andre søknader 

hvor områdene i hovedsøknaden er fordelt på alternativ 1 (4 områder med 245 husstander) og 

alternativ 2 med 6 områder med 175 husstander. Utbyggingskostnad og kommunalt bidrag pr 

husstand er lik for alle.  

De ulike områdene i hovedsøknaden og fordelt på de 2 alternativene er: 

Alternativ 1: Lanes-Hamnvåg-Kjerkevika, Svartnes - grense Tromsø, Takvatn – Åsheim, 

Tamokdalen 

Alternativ 2: Fjellbygda, Furudalen-Aursfjord, Middagsbukt, Sagelvvatn-sør, Strupen. 

 

 

Balsfjord kommune – Hovedsøknad 

NKOM skjema Sum % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 300 000 3 Balsfjord kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 204 960 2 Balsfjord kommune 

Lokale private midler 1 680 000 14 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 735 000 6   

Lokal medfinansiering 2 919 960 24   

Utbygger 6 036 183 51   

NKOM 2 999 997 25  10 204 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 11 956 140 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering  Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 420 294 

Vurdert til 70% ut fra kart. 100% ikke  

dokumentert. 70% av kostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 126  

Sum 420 420 28 467 

 

 

 

Balsfjord kommune – Alternativ 1 

NKOM skjema Sum % Merknad 

Lokale offentlig finansielle midler 175 000 2 Balsfjord kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 119 560 2 Balsfjord kommune 

Lokale private midler 980 000 14 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 428 750 6   

Lokal medfinansiering 1 703 310 24   

Utbygger 3 521 107 51   

NKOM 1 749 998 25  10 204 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 6 974 415 100   
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Tilbud Søknad Vurdering Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 245 172 

Vurdert til 70% ut fra kart. 100% ikke  

dokumentert. 70% av kostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 74  

Sum 245 245 28 467 

 

 

Balsfjord kommune – Alternativ 2 

NKOM skjema Sum % Merknad + Tot.kost pr husstand 

Lokale offentlig finansielle midler 125 000 3 Balsfjord kommune 

Lokal offentlig personalinnsats 85 400 2 Balsfjord kommune 

Lokale private midler 700 000 14 Tilkoblingsavgift 

Lokal dugnad/egeninnsats 367 500 7   

Lokal medfinansiering 1 277 900 26   

Utbygger 2 453 826 49   

NKOM 1 249 999 25  10 204 kr pr husstand uten 10Mbits 

Sum 4 981 725 100   

 

Tilbud Søknad Vurdering kart Merknad + Tot.kost pr husstand 

Antall  < 10 Mbit 245 172 

Vurdert til 70% ut fra kart. 100% ikke  

dokumentert. 70% av kostnadene 

Antall 10-30 Mbit 0 74  

Sum 175 175 28 467 

 

Vurdering søknader Balsfjord 

Alle områdene har under 10 Mbit ifølge søker. Samtidig viser dekningskartene fra Nkom at 

det er 10 Mbits tilbud i deler av omsøkte området. Da avviket ikke er dokumentert i søknaden, 

settes antall husstander uten tilbud av grunnleggende kvalitet til 70% med utgangspunkt i 

Nkoms dekningskart. Kommunen bidrar med totalt 300 000 kr og personalinnsats. Annen 

lokal medfinansiering er dugnad og tilkoblingsavgift.  

 
 

Økonomiske og administrative konsekvenser  

Saken gjelder virkemiddelforvaltning som vil kreve administrative ressurser til oppfølging, 

kontroll og rapportering. 

 

 

Tromsø, 13.08.2018 

 

 

 

Sigrid Ina Simonsen 

fylkesråd for kultur og næring 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Nkom, Skjema for vedlegg til innstilling og søknader 

- Nkom, Oppdaterte retningslinjer for bredbåndsstøtte 201 8 og ny frist 
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- TFK, Bredbåndsutbygging - Ny tilskuddsordning 2018, oppdaterte retningslinjer og ny 

frist, 11.04.18 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Vannøya, Karlsøy kommune 

- Utbyggingsområde Segelvik, Reinfjord, Valan og Skorpa, Kvænangen kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Tamok og Rostadalen, 

Målselv kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Vannøya vest, Karlsøy 

kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Steinfjord,  

- Straumsnes, Straumsbotn-Løvdal, Berg kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, OksfjorHdalen, 

Oksfjordhamn - Storeng, Nordreisa kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Stangnes- 

- Stonglandseidet-Skrolsvik, Tranøy kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Hovedsøknad, 10 områder, 

Balsfjord kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Alternativ 1, 4 områder, 

Balsfjord kommune 

- Dekningskart 10 Mbit med inntegnet utbyggingsområde, Alternativ 2, 6 områder, 

Balsfjord kommune 

 

 

...  
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Referat Møte i Ungdomsrådet 07.09.18. 
 

Tid og sted: Fredag 07.09.18 kl. 14:15 – 15:45. Jorma, Halti.  

Tilstede: Anna Lund Henriksen, Hermod Bakken, Isak Båtnes Lund, Ramona Soleng Thomassen, Alf 
Sindre Einevoll, Oda Fossvoll.  

Frafall: Scott Nordstrøm, Leif-Adrian Mortensen. (Ikke gitt beskjed, derfor ble ikke vara innkalt.) 

2 vedlegg.  

 

 

 

Saker: 
 

Sak 21/18: Info om Ungdomsklubben:  

Silje informerer kort om hvor langt kommunen er kommet med den nye ungdomsklubben. Silje og 
Else Pettersen Elvestad har vært i møte med prosjektleder Olaf Nilsen og Ketil Jensen. Saken er at de 
har fått tilbakemelding på anbud, som er ca. dobbelt så dyr som budsjettet. Derfor jobber de nå med 
å forsøke å minimere kostnadene uten at det går utover tilbudet inne i klubben.  

Det vi foreløpig har sett på er å lage et enklere kjøkken som evt. kan snekres i stedet for å kjøpe et 
ferdig. Medlemmene i Ungdomsrådet er positiv til dette da det egentlig var den første tanken når vi 
snakket om kjøkken. At det var mer som en kaffebar, litt rustikk.  

Medierommet er foreløpig tenkt til å bli som det er.  

Vi kan kjøpe billigere møbler, og også sjekke opp pris lokalt. F.eks. på Bohus. Ungdomsrådet ønsker å 
være med på dette.  

Gulvet ble også diskutert, og det er mulig vi ikke har råd til å gjøre noe med gulvet og at det derfor 
forblir slik det er.  

 

 

Sak 22/18: Ulike invitasjoner til Ungdomsrådet:  

- Prosjekt Murmansk: Oda Fossvoll har meldt seg på.  
- Dyrøyseminaret: Ingen har meldt seg på. Vi diskuterer at vi skal snakke om samme tema på 

Rust-konferansen i oktober som skal være her på Storslett, og føler at det holder da. 
Ungdomsrådet synes også at det er noe langt å reise, og at man da går glipp av mye skole.  

- Rust-konferanse: Skal være her på Storslett 25-26 oktober. Alle ungdomsråd i Nord-Troms 
inviteres. Dag 1 handler om stedsutvikling, og NODA vil holde en workshop. På kvelden blir 
det kino for alle. Dag 2 er det opplæring av ungdomsråd.  
Alle har gyldig fravær fra skolene.  

149



Sak 23/18: Sak fra BUK:  

Muligheter for paintball- bane i Nordreisa:  

I etterkant av BUK-møte i juni 2018 har ungdomskontakten undersøkt hva som skal til for å starte en 
paintball-bane i Nordreisa. (Se vedlegg.) Dette legges fram for ungdomsrådet, og de konkluderer med 
at dersom det skal startes opp med paintball er det en eller flere privatpersoner/organisasjoner som 
må gjøre det. Nordreisa kommune eller ungdomsrådet kan ikke drifte en bedrift.  

Mulig Nordreisa kommune kan stille med et område hvor privatpersoner kan spille paintball, men vi 
er da usikker på ansvar i forhold til sikkerhet.  

Saken anses som avsluttet fra ungdomsrådet.  

 

 

Sak 24/18: Høsten: 

- Halloween-fest på Samfunnshuset med XLoad:  
Sammy Jeridi, Vegard Tvedt og Sigvardt Andersen fra eventbyrået XLoad kommer på møtet 
for å informere om Halloween-fest på samfunnshuset 2 og 3 november. Tanken er å ha et 
rusfritt arrangement for ungdom fra 8.klasse og oppover (ut vgs?).  
Ungdomskontakten og XLoad har møttes tidligere for å diskutere muligheten for samarbeid 
om slike arrangement. Etter å ha snakket med XLoad blir vi enige om at dette har 
ungdomsrådet lyst å være med på. Det er XLoad som arrangerer og ungdomsrådet er med 
som et «crew» til de praktiske tingene. Men det er ønskelig at ungdomsrådet også stiller opp 
i planleggingsfasen for å få med sine meninger og ideer.  
Ramona Soleng Thomassen stiller med på planleggingsfasen, og så tar XLoad kontakt med oss 
når vi andre skal være med.  
Vi er enige om at slike arrangement kan bli for store til å gjøre alene, og at det derfor er bra 
om vi kan samarbeide for å skape noe artig og kult for ungdom i Nordreisa.  
 
 

- Forslag: Lage en promovideo om ungdom i Nordreisa, og hva som finnes her?: 
Mtp. at RUST nylig har laget en video som ungdomsråd kan bruke avventer vi å lage egen 
video. Kanskje er dette noe vi vil komme tilbake til senere.  
 
 
 
 

Sak 25/18: 16.mai arrangement 2019:  

Vi er enige om at vi har lyst å lage et 16.mai arrangement og at det kan gjøres i samarbeid 
med XLoad. Men vi avventer dette noe siden vi nå skal arrangere halloween-fest.  
I tillegg er leder av Ungdomsrådet Anna Lund Henriksen russepresident i år, og vil nok ikke 
kunne bidra så mye fram mot et 16.mai arrangement.  
Er foreslått å arrangere sammen med ungdomsrådet på Skjervøy.  
Vi fortsetter å snakke om denne saken ved neste møte.  
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Sak 26/18: Eventuelle saker:  

- Medlemmer i Ungdomsrådet: Per i dag er vi 12 medlemmer i ungdomsrådet, 8 medlemmer 
og 4 vara. Dvs. at vara-representantene er vara for 2 medlemmer. I tillegg mangler vi nå et 
medlem fra 8.klasse, Strømfjordnes skole og Reisa Montessori skolen. (Begge medlemmene 
vi hadde fra Reisa Montessori skole er begynt på Storslett skole.)  
Vi avtaler at Leif-Adrian, Scott og Alf Sindre tar kontakt med Merete Rasmussen på Storslett 
ungdomsskole for å få hjelp til å rekruttere et medlem fra 8.klasse. Silje har i tillegg sendt en 
mail til Merete, og hun skal hjelpe til.  
Silje har tatt kontakt med både Reisa Montessori skole og Strømfjordnes skole for å få et 
medlem fra hver skole til ungdomsrådet. Per nå har vi ingen fra privatskolene (de to vi hadde 
fra Reisa Montessoriskole er begynt på Storslett skole.)  
Vi avventer svar fra privatskolene, og håper vi får medlemmer fra begge slik at alle skolene er 
representert.  
Silje har sendt en oppdatering til Nordreisa kommune på medlemmene og vara slik at riktige 
personer får innkalling til møter.  

 

 

 

 

Neste møte er 24.oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Paintball Nordreisa 
- Medlemmer av Ungdomsrådet 2018, 07.09.18.  
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Medlemmer av Ungdomsrådet 2018 

 

 

Ved Ungdomsråds møte 07.09.18. ble det gjort følgende endring av ungdomsrådets 
medlemmer: (pga. at Martin Årnes og Aragorn Mikkelsen har trukket seg fra sitt verv.)  

 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen. 

Nestleder: Hermod Bakken. 

Medlemmer: Isak Båtnes Lund, Scott Nordstrøm, Ramona Soleng Thomassen, Leif-Adrian 
Mortensen, Oda Fossvoll, Alf Sindre Einevoll.  

Vara-medlemmer: Oda Birkelund, Mathilde Eriksen, Jonas Pedersen, Kine Elise 
Haraldsdatter Steinsvik.  

Vara for hvem:  

Oda Birkelund er vara for Scott Nordstrøm.  

Mathilde Eriksen er vara for Oda Fossvoll og Ramona Soleng Thomassen. 

Jonas Pedersen er vara for Hermod Bakken og Isak Båtnes Lund.  

Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik er vara for Alf Sindre Einevoll og Leif-Adrian Mortensen.  

 

Arbeidsområder:  

Miljø, plan og utvikling: Hermod Bakken.  

Helse og omsorg: Alf Sindre Einevoll.  

Oppvekst og kultur: Oda Fossvoll. 

Formannskapet: Isak Båtnes Lund.  

Næringsutvalget: Scott Nordstrøm.  

Rust: Anna Elisa Lund Henriksen (Leder i Rust) og Ramona Soleng Thomassen.  

BUK: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  

Kommunestyre: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  
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Politiske kontaktpersoner 2018/2019:  

 

Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer.  

 

 

Kommunestyret: Øyvind Evanger. (Ap) 

Oppvekst- og kulturutvalget: Per Sverre Moen (H) 

Formannskapet: 

Næringsutvalget:  

Plan- og utviklingsutvalget: Hilde Nyvoll.  

Helse- og omsorgsutvalget:  
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Paintball i Nordreisa 

 
Ungdomsrådet i Nordreisa kommune har fått tilsendt en sak fra BUK møte 04.06.18. Saken 
er at det er ønskelig med Paintball-bane i kommunen. Det er hentet inn informasjon om hva 
som trengs for å få til en paintball-bane. Informasjon er hentet inn fra Jim-Are Hansen i 
Nordreisa kommune og Iver Hansen, som bl.a. driver en paintball-bedrift i Tromsø.  

I utredningen stiller ungdomsrådet og ungdomskontakten også noen spm. til kommunen.  

 

 

HVEM:  

Er det kommunen som skal starte opp og drifte paintball i Nordreisa? 

 

STED:  

Har kommunen et egnet sted hvor man kan spille paintball? En skog kan brukes da det vil 
være naturlige hindringer. Man kan også bruke et åpent området hvor setter opp innkjøpte 
hindringer eller andre ting. (Bildekk, snekre skjold etc. Se bilder.) 
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ANNET:  

 

- Sikkerhet? Dette skal være en aktivitet for ungdom i bygda. Andre steder er det 
anbefalt aldersgrense 13 år, men at yngre ned til 10 år kan være med dersom det er 
voksne som spiller.  Det er noen som må være tilstede for å ha ansvar for sikkerheten 
under spilling. De som er ansvarlig for sikkerheten er ofte instruktører som har 
kunnskap om paintball-spilling.  

- En instruktør har også gjerne ansvar for opplæring og sikkerhet i forkant av spillingen.  
- Hvem skal vedlikeholde utstyret? Markørene (De man skyter med) krever 

vedlikehold. Dressene og maskene må vaskes mellom bruk. Maskene må også sjekkes 
for å sikre at det ikke er sprekker eller bulker i de.  

- Hvem bestiller inn forbruksmateriale?  
- Skal utstyr og bane leies ut av kommunen? Hvordan skal dette gjøres i praksis?  
- Forsikring dersom noen blir skadet?  
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UTSTYR: 

 

- Markører. (Den man skyter med.)  
- Masker. 
- Kamuflasjedress.  
- Små luftflasker til markørene.  
- Diverse pusseutstyr for rens av markører, løp og utstyr. 
- Kompressor: Som takler 200-300 bar, helst 300. Da får man fylt opp dykkertankene. 

Per i dag så er det ingen som har denne tjenesten i Nordreisa kommune, så derfor må 
man kjøpe inn egen kompressor. Er strenge krav på vedlikehold og service av disse 
siden de behandler utstyr under høyt trykk.  

- Dykkerflasker til påfyll av luft.  
- Fyllestasjon til å fylle luft på små luftflasker på markørene, denne monteres på den 

større dykkerflasken. 
- Paintballkuler med vannbasert maling: Disse har også en holdbarhetsdato samt de 

må snues jevnlig da de er laget av en form for gelatin. De kan bli ovale om de ligger 
på en side for lenge, en gang i mnd. holder med snuing.  

- Oppmerket bane, i skog eller på flat mark. Ved flatmark trengs mer baneutstyr enn 
ved skogsbane. Området bør være 70x50 m + sikkerhetssone på hver side.  
 
 
 

PRIS:  

- En startpakke som inkluderer markør, magasin, maske, dress og lufttank:  
3000 kr/person.  

- Paintballkuler: ca. 1000 kr for 6000 baller.  
- Kompressor: fra 20 000 kr og opp.  
- Dykkertanker: 3500 kr per stykk.  
- Vedlikeholdsutstyr:?  
- Vask av utstyr: Dressene må vaskes i vaskemaskin.  
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- Instruktør og sikkerhetsansvarlig: En med kompetanse på paintball.  
- Lager til utstyr: Hvor skal utstyret lagres?  
- Service på utstyret: Hvem skal gjøre service på utstyret? Kompressor, dykkertanker, 

vedlikehold av markører?  

 

 

Etter å ha undersøkt hva som trengs for å starte opp paintball i Nordreisa har 
ungdomsrådet kommet fram til følgende:  
Ungdomsrådet konkluderer med at dersom det skal startes opp med paintball er det 
en eller flere privatpersoner/organisasjoner som må gjøre det. Nordreisa kommune 
eller ungdomsrådet kan ikke drifte en egen bedrift.  

Mulig Nordreisa kommune kan stille med et område hvor privatpersoner kan spille 
paintball, men vi er da usikker på ansvar i forhold til sikkerhet.  

Saken anses som avsluttet fra ungdomsrådet.  
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Innkalling til fellesmøte styret og administrasjonsgruppa 
 
Dato:  21.08.18 
Tid:  Kl. 15.00 – Arbeidsmøte  
  Kl. 18.00 – Befaring/møte Eidevannet vel 
Sted:  Rådhuset, Skjervøy 
Deltakere: Kåfjord kommune:  Levin Mikkelsen og Gunn Andersen 
  Kvænangen kommune:  Kjell Kr. Johansen og Alf Bjørnar Eriksen (meldt forfall) 

Nordreisa kommune:  Herborg Ringstad og Hanne Henriksen 
Skjervøy kommune:  Elin W. Skallebø og Rita Mathiesen     

 
Jeg har satt opp følgende tema for gjennomgang og drøfting.  
 
Arbeidsprogram 2018 - høsthalvåret 
Vi drøfter oss gjennom arbeidsprogrammet med følgende innspill: 
 
1. Arbeidsfordeling og organisering 

• Hvordan skal den regelmessige kontakt i kommunene være? 
 

 
 
2. Ut i NORD 

• Hvor godt fornøyd er vi med årets sesong? Hva kan/bør endres og forbedres i år/neste år?  
 
Stikkord for gjennomgangen: 
- Antall turer og valg av turer 
- Har alle turene gode og korrekte turbeskrivelser med kartspor (linket til ut.no)? 
- Har alle turene en kontaktperson – «turvaktmester»? (ønsker vi det?) 
- Skjema for kvalitetssjekk av turene. 
- Kan nettsiden utvikles og forbedres? 
- Neste års turer med årshjul/tidsfrister. 
- Planlegging, organisering og gjennomføring (i kommunene og sammen med friluftsrådet) 
- Ut i NORD-treff for arrangørgruppa. 
- Skilting (startskilt, pekeskilt, skilt reinkalving, skilt «Lukk porten», andre behov?) 
- Merking av turer 
- Krus og artikler (se nettbutikken på utinord.no) 
- Kartbrosjyre og annen informasjon/markedsføring. 
- Dronefilming av turene. 
- «Krus på en dag» 
- Annet? 

 
3. JuleSPREK og Ut og Plukk 

• Årets gjennomføring med utvelgelse av turer, tidsfrister, arbeidsgruppe etc. 

Administrasjonsgruppa (Gunn, Hanne, 
Alf-Bjørnar, Rita) 

Styret (Levin, Herborg, Kjell, Elin) 
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• Nord-Troms Friluftsråd koordinerer aktiviteten/nettsiden på vegne av øvrige friluftsråd i 
landsdelen. Men det å registrere bærturer (og strandrydding) er ikke like populært som 
(fjell)turer. Kan vi gjøre noe med det? 

 
4. Læring i friluft – samarbeid med skolene 

• Hvordan oppnå at skoleåret 2018/2019 blir bedre enn det forrige? 
- Deltakelse på møter og samlinger på skolene. 
- Deltakelse på «rektormøter». 
- Kontaktpersoner med engasjement og tid på hver skole som deltar i samarbeidet. 
- Utarbeidelse av arbeidsprogram. 
- «Full Fræs» - Friluftskamp for ungdomsskolene. 
- Prosjekt «Marin forsøpling». 
- Samlinger og kontakt i løpet av skoleåret (møter, telefonmøter, Facebook-gruppe, epost) 

 
5. Mer og bedre utetid – samarbeid med barnehagene 

• Følge opp oppstarten fra tidligere i år. Gjøre ferdig arbeidsprogrammet/årshjulet og sørge for 
godt samarbeid med og mellom barnehagene som deltar i nettverket.  

 
6. Informasjonstavler 

• Gjøre ferdig de 17 planlagte info-tavlene og sørge for at disse (med tavlestativer) kommer på 
plass i god tid før tursesongen 2019.  

 
7. Turheftet «På tur i Nord-Troms» 

• Det har vært jobbet lenge med 72-siders heftet med format 21x10 cm. Det å gjøre dette 
ferdig i løpet av høsten blir viktig. Herunder vurdere format, sider og utvelgelse av turer med 
utgangspunkt i behov og erfaring. Tar med til samlingen heftet/boka «Ut på tur i Balsfjord 
kommune» som Ishavskysten Friluftsråd har gitt ut og distribuert til samtlige husstander.  

• Visit Lyngenfjord har tatt kontakt ang. samarbeid om utgivelse av toppturguide samt 
løyper/stier som skal holde ekstra kvalitet med tanke på markedsføring og bruk i reiselivs-
sammenheng. Vi følger opp henvendelse og har som mål å få til samarbeid.  

 
8. Aktiv på dagtid og Turvenn 

• Bidra til at det gode arbeidet med Aktiv på Skjervøy kan videreføres, og arbeidet for at 
tilbudet i Nordreisa kan utvikles og bli like bra som det på Skjervøy.  

• Gjennomføre kurs hjerte-/lungeredning.  
• Følge opp arbeidet med Turvenn på Skjervøy, der ungdom er turledere for eldre.  

 
9. DNT Ung Skjervøy 

• Følge opp i samarbeid med Troms Turlaget arbeidet med friluftslivsgruppa for ungdom som 
så vidt er kommet i gang. Organisering, ledelse og aktiviteter blir viktige stikkord for det 
videre arbeid.  
 

10. Utstyrsbasen 
• Jeg skal til møtet gjøre klar en komplett oversikt som viser hvilket utstyr friluftsrådet har 

kjøpt og gitt tilskudd til, og hvor dette befinner seg i dag. Vi drøfter med utgangspunkt i dette 
hva vi ønsker med vår utstyrsbase, og hvordan utstyret skal brukes, lagres og vedlikeholdes. 
Det jobbes videre med innkjøp av utstyrshenger.  
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11. Anlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv 

• Dette blir viktig for høsthalvåret: 
- Følge opp samarbeidet med Eidevannet vel 
- Sørge for fullføring av gapahuk med bål-/rasteplass inkludert klopplegging på 

Skattørfjellet, Skjervøy. 
- Følge opp samarbeidet med Verneområdestyret fra Kvænangbotn og Navitdalen 

landskapsvernområder, om tilrettelegging i Kvænangsbotn. 
- Samarbeide med organisasjoner som ønsker å gjøre mindre tilretteleggingstiltak. Dvs. yte 

tilskudd til innkjøp av materiell. 
- Friluftsrådet har nå to ferdselstellere i drift (Engneset/Eidevannet, Skjervøy og 

Gorsabrua, Kåfjord). 
 
12. Friluftsliv for personer med utviklingshemming 

• Hvordan klare å oppnå aktivitet her med utgangspunkt i de tilskudd som er mottatt? 
 
13. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn 

• Bygge videre på samarbeidet med flyktningetjenestene. Så langt er det Skjervøy og Nordreisa 
som har vært mest «på høgget». Aktivitetsdager har vært gjennomført i sommer.  

• «Friluftskortet» - grunnopplæring i friluftsliv er en av høstens arbeidsoppgaver (som også har 
andre enn bare flyktninger som målgruppe). 

 
14. På tur med ordføreren 

• Hvilke erfaringer sitter vi igjen med etter å ha hatt dette som en årlig aktivitet? Er vi fornøyd 
med oppslutning og gjennomføring? Viderefører vi også i 2019? 

• Hva med bålsamtaler i løpet av høsten? 
 
15. Marin forsøpling 

• Følge opp alle de som har fått tilskudd og sørge for rapport i samsvar med krav til 
Miljødirektoratet.  

• Gjennomføre møte med Avfallsservice og kommune for evaluering av året med tanke på 
søknad og gjennomføring i 2019.  

 
16. Friluftsskoler 

• Gjennomført i alle kommunene i sommerferien. Hva med høstferien? 
 
17. Nye arbeidsoppgaver og satsningsområder (fra 2019) 

• Er det ønsker og behov som vi allerede nå skal bake inn i årets arbeidsprogram (hvis vi har 
kapasitet) og for 2019. 
- Kanskje: Kystled, robåter og roing? 
 

 
 
Hugo Tingvoll 
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Referat styremøte 
 
Dato:  27.06.18   
Sted:  Kommunehuset, Storslett 
Tilstede: Levin Mikkelsen, Kåfjord kommune (leder) 
  Kjell Kr. Johansen, Kvænangen kommune 

Herborg Ringstad, Nordreisa kommune   
Elin Winje Skallebø, Skjervøy kommune   
Hugo Tingvoll, daglig leder 

 
05/2018 – Referatsaker og orienteringer    

1. Landskonferansen i Alta 13.-15./6 
2. Spikkekurs Storslett 4/6.  
3. Ferdselsteller (nummer to) utplassert ved Gorsabrua, Kåfjord 
4. Tilskudd til innkjøp minkfeller 
5. Gapahuk og annen tilrettelegging på Skattørfjellet, Skjervøy 
6. Søknad om tilskudd til bålhus i Birtavarre, Kåfjord  
7. Full Fræs – Friluftskamp for ungdomsskoler, uke 24 
8. Brev vedr. personal- og styresituasjonen i FL  
9. Gjennomgang/status arbeidsprogram 2018 

  
 
06/2018 – Budsjett 2018 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret vedtar budsjett for 2018.  
 
 
07/2018 - Forsikringer 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Styret ber Skjervøy kommune tegne forsikring for friluftsrådets utstyrsbase i Kill-gården og i 
andre lokaler der friluftsrådet lagrer sitt utstyr. Dette i samsvar med tilbud fra KLP.  

2. Egen forsikring av ledere og deltakere på friluftsrådets friluftsskoler og øvrige fritids-
aktiviteter er ikke nødvendig så lenge dette er dekket av eksisterende forsikringsavtaler med 
KLP. 

 
 
08/2018 – Innkjøp av utstyrshenger 
 
Enstemmig vedtak: 
Styret gir daglig leder fullmakt til å vurdere behov og foreta eventuelt innkjøp av utstyrshenger. 
Dette etter at behovet har vært drøftet med skoler og barnehager. 
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09/2018 – Friluftsrådet og medlemskommunene 
 
Enstemmig vedtak: 

• Nord-Troms Friluftsråd ønsker å støtte prosjekt i regi av lag og foreninger. Dette kan f.eks. 
være enkle fysiske tilrettelegginger som kommer friluftslivet til gode. Styret vedtar som 
hovedregel at friluftsrådet ikke bidrar med mer enn kommunens bidrag.  

• Årsmøtet vedtok økt medlemskontingent for 2019 for på den måten oppnå maksimal 
administrasjonsstøtte fra Friluftsrådenes Landsforbund. Kommunens netto utgift skal likevel 
ikke bli høyere for 2019 sammenlignet med nå. Et tiltak for å oppnå dette vil være at styret 
gjør vedtak om at utgifter til gjennomføring av styremøter belastes friluftsrådets budsjett, og 
ikke medlemskommunene.   

• Det er ønskelig at det jobbes med å oppnå statlig sikring av flere friluftslivsområder. 
Plan/oversikt over aktuelle områder utarbeides i løpet av høsten, der det å fremme søknader 
innen neste frist i 2019 vurderes. 

 
 
 
 
Hugo Tingvoll 
Referent 
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Referat telefonstyremøte  
 
Dato:  16.05.18 
Tilstede: Levin Mikkelsen, Kåfjord kommune (leder) 

Frode Langstrand, Skjervøy kommune   
Kjell Kr. Johansen, Kvænangen kommune 
Hugo Tingvoll, daglig leder 

 
Forfall:  Ola Dyrstad, Nordreisa kommune                           

Silje Hovdenak, Kåfjord kommune            
Anne Bårdseth, Kvænangen kommune 
Herborg Ringstad, Nordreisa kommune   

  
 
04/2018 – Gjennomgang saker til årsmøtet 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger 
Styrets innstilling til årsmøtet: 
 
 Innkalling, saksliste og utsendinger godkjennes. 
  
Sak 2 Velge ordstyrer og 2 representanter til å undertegne protokollen 
Styrets innstilling til årsmøtet: 
 
 Ordstyrer: 
 Protokollunderskrift:  
 Referent:  Hugo Tingvoll 
 
Sak 3 Årsmelding for 2017  
Styrets innstilling til årsmøtet: 
 

Årsmøtet vedtar årsmelding for 2017.  
 
Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning for 2017 
Styrets innstilling til årsmøtet: 

 
Årsmøtet vedtar regnskap for 2017. 

 
Sak 5 Arbeidsprogram for 2018/2019 
Styrets innstilling til årsmøtet: 
 

Årsmøtet vedtar arbeidsprogrammet for 2018 samt at dette legges til grunn for 
utarbeidelsen av arbeidsprogram for 2019.  

 
Sak 6 Budsjett for 2018, herunder fastsette kontingent ra deltakerkommunene 
Styrets innstilling til årsmøtet: 
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1. Årsmøtet vedtar budsjett for 2018. Medlemskontingenten for 2019 fastsettes til kr 25,- pr. 
innbygger.  

2. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for 2018 til kr 25,- pr. innbygger dersom dette 
innebærer at Friluftsrådenes Landsforbund vil kunne utbetale administrasjonsstøtte i 
samsvar med en slik kontingent.  

 
Sak 7 Behandle innkomne saker. 
Ingen innkomne saker.  
 
Sak 8 Valg 
 a) Styre 
 b) Styrets leder og nestleder 
 c) Valgkomite 
  
 
 
 
Hugo Tingvoll 
Referent 
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Referat telefonstyremøte  
 
Dato:  10.04.18 
Tilstede: Levin Mikkelsen, Kåfjord kommune (leder) 

Silje Hovdenak, Kåfjord kommune            
Anne Bårdseth, Kvænangen kommune 

  Kjell Kr. Johansen, Kvænangen kommune 
Herborg Ringstad, Nordreisa kommune   
Hugo Tingvoll, daglig leder 

 
Forfall:  Frode Langstrand, Skjervøy kommune   
  Ola Dyrstad, Nordreisa kommune                           
    
   
 
01/2018 – Landskonferansen i Alta 13.-15. juni 
 
Enstemmig vedtak: 
De som ønsker å delta melder sin interesse til daglig leder snarest. Ved stor interesse gjøres det en 
prioritering grunnet økonomi.  
 
 
02/2018 - Årsmøte 
 
Enstemmig vedtak: 
Etter flere forsøk på å finne andre datoer konkluderes det med at årsmøte gjennomføres på Skjervøy 
23. mai. Arbeidsmøte med styret og administrasjonsgruppa inngår også som program for dagen.  
 
 
03/2018 – Gjennomgang arbeidsprogram 2018 
 
Enstemmig vedtak: 
Årets arbeidsprogram inkludert oppfølgingsnotat til kommunene datert 3. april ble gjennomgått. Det 
ble gitt informasjon og gjort drøftinger av følgende arbeidsoppgaver: 
 

• Ut i NORD 2018. 
• 72-siders turhefte som er under produksjon. 
• Info-tavler om turer i Nord-Troms som er under produksjon. 
• Arbeidet med å gjennomføre friluftsskoler i sommerferien. 
• Informasjon til kommunestyrene. Avtale inngått med Kvænangen (25/4) og Nordreisa (26/4). 
• Samarbeid med flyktningetjenestene for å oppnå mer friluftsliv for personer med 

innvandrerbakgrunn. 
• Samarbeid med kommunene for å oppnå mer friluftsliv for personer med utviklingshemming 

og andre med særskilte behov.  
• På tur med ordføreren. 
• Prosjekt med fysisk tilrettelegging i Kvænangsbotn, gapahuk på Skattørfjellet i Skjervøy 

kommune, samarbeidet med Eidevannet vel om tiltak i statlig sikret friluftslivsområde.  
• Anskaffelse av nok en ferdselsteller.  
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• «Mer og bedre utetid» - samarbeid med barnehagene som er etablert.  
• «Læring i friluft» - om arbeidet med å oppnå et styrket samarbeid med skolene.  
• Strandrydding og tiltak mot marin forsøpling. 
• Ut og Plukk, herunder ny modul for strandrydding.  

 
 
 
Hugo Tingvoll 
Referent 
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Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 18.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/18 Nordreisa formannskap 20.09.2018 

Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms politidistrikt - 
Politiråd  

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.09.2018  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune og Troms politidistrikt formaliserer sitt samarbeid gjennom 
samarbeidsavtale om politiråd gjeldende fra 20.09.2018, avtalen er førende for arbeidet og  
skal revideres årlig 
 
Politirådet har følgende medlemmer 
Fra Nordreisa kommune: 

- Ordfører  
- Rådmann 
- Sektorledere helse- og omsorg 
- Sektorleder oppvekst- og kultur 
- Nav leder 

Fra Nord-Troms lensmannsdistrikt: 
- GDE leder (tidligere lensmann) 
- Politikontakt 

 
Agenda til møtene sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes.  
Politirådets sekretariatsfunksjon blir ivaretatt av Nordreisa kommune.  Det utarbeides referat 
som arkiveres. 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune og Troms politidistrikt formaliserer sitt samarbeid gjennom 
samarbeidsavtale om politiråd gjeldende fra 20.09.2018, avtalen er førende for arbeidet og  

Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Troms politidistrikt 
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skal revideres årlig 
 
Politirådet har følgende medlemmer 
Fra Nordreisa kommune: 

- Ordfører  
- Rådmann 
- Sektorledere helse- og omsorg 
- Sektorleder oppvekst- og kultur 
- Nav leder 

Fra Nord-Troms lensmannsdistrikt: 
- GDE leder (tidligere lensmann) 
- Politikontakt 

 
Agenda til møtene sendes ut senest 1 uke før møtet avholdes.  
Politirådets sekretariatsfunksjon blir ivaretatt av Nordreisa kommune.  Det utarbeides referat 
som arkiveres. 
 

Saksopplysninger 
Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 
samfunnssikkerhet. 
 
Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra 
til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og 
frivillighetssektoren. 
 
Hovedoppgaver i politirådet: 

 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført. 

 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta 
kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn. 

 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter. 
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner. 
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale 

kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og 
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. 

 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, 
beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen disse  
temaene. 

 

Vurdering 
Det anbefales at Nordreisa kommune godkjenner den formelle avtalen om opprettelsen av et 
Politiråd i Nordreisa kommune.    
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SAMARBEIDSAVTALE
Mellom Nordreisa kommune og Troms 
politidistrikt

POLITIRÅD  og POLITIKONTAKT
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1. Mål med samarbeidet: 
 

Samfunnsutviklingen kjennetegnes ved at verden knyttes tettere sammen og norske forhold påvirkes 
i langt større grad av hendelser langt utenfor landets grenser.  Den teknologiske utviklingen går raskt 
og kriminaliteten lokalt påvirkes i større grad av utenforliggende faktorer.  I takt med dette vil også 
publikums forventninger til politiet og andre samfunnsaktører endre seg. Politi, kommuner og 
samfunnet for øvrig står overfor store utfordringer som betinger et kriminalitetsforebyggende fokus. 

Forebygging av kriminalitet handler både om forhold i det brede lag av befolkningen og tiltak rettet 
direkte inn mot grupper, individ eller situasjoner med høy risiko. Kommunen har ansvaret for en 
rekke oppgaver av stor betydning for forebygging av kriminalitet som barnehage, grunnskole, 
barnevern, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og kontroll med alkoholomsetning. Det forutsettes 
at kommunen aktivt etterspør og anvender kunnskap for å bidra til et best mulig felles 
situasjonsbilde.  

Politiets hovedoppgave er å forebygge og motvirke straffbare handlinger. Politiet skal også 
organisere og drive forebyggende virksomhet for å påvirke forhold som utløser ulovlige handlinger 
eller tilstander.  

Vi skal sammen skape både faktisk trygghet og trygghetsfølelse blant publikum.  Dette krever en 
kommune som satser systematisk på å unngå kriminalitet og et politi som er operativt, synlig og 
tilgjengelig etter publikums behov. Igjennom et felles situasjonsbilde av kriminaliteten skal politiet og 
kommunen sammen jobbe kunnskapsbasert med forebyggende strategier. Politiet og kommunen 
skal legge til rette for tverretatlig samarbeid og involvere samfunnsaktørene igjennom politiråd og 
politikontakter.   

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 
samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til 
involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv  og frivillighetssektoren. 

 

Hovedoppgaver i politirådet: 

 Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltakernes organisasjoner i politirådet til 
samhandling og sikre at arbeidet som iverksettes, blir samordnet og gjennomført. 

 Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig 
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn. 

 Bruke kommunens politivedtekter som et aktivt verktøy for å ivareta 
kriminalitetsforebygging og trygge lokalsamfunn. 
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 Jevnlig revisjon av kommunens politivedtekter. 
 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 

organisasjoner/interesseorganisasjoner. 
 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale 

kriminalitetsbildet, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og 
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet. 

 Samordne strategiske beslutninger for kriminalitetsforebyggende arbeid, 
beredskap og samfunnssikkerhet samt utarbeide felles handlingsplaner innen 
disse temaene. 
 

2. Deltagelse og organisering : 
 

Politirådet er som et minimum sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen og ledelsen i 
lokalt politi, hvor begge parter kan forplikte egne organisasjoner. 

Minimum faste medlemmer: 4 

Nordreisa kommune: 

Ordfører i Nordreisa kommune.  

Rådmann i Nordreisa kommune 

I tillegg kan kommunen selv utnevne faste representanter til politirådet, dette kan være ledere av 
kommunale etater eller politiske representanter.  

Nord-Troms lensmannsdistrikt: 

GDE leder( tidligere lensmann).  

Politikontakt for Nordreisa kommune. 

 
Andre kontaktpersoner: 

Til aktuelle saker kan partene ta med fagpersoner til saksfremlegg eller som observatør. Dette kan 
være representanter fra kommunale etater, aktuelle seksjoner i lensmannsdistriktet, næringslivet, 
frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner eller andre offentlige etater.  

Det avholdes minimum 2 møter i året. Ved oppdukkende behov kan rådet møtes på kort varsel. 

Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes. Politirådets sekretariatsfunksjon blir 
ivaretatt av Nordreisa kommune.  Det utarbeides referat som arkiveres. 
 

3. Lokale mål og oppfølging: 
 
Basert på en felles situasjonsforståelse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet 
for perioden blitt enige om følgende satsningsområder.   
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 Vold og seksuelle overgrep mot barn 
o Samarbeid og samordning av innsats slik at vold og seksuelle overgrep mot barn 

forebygges i alle samfunnslag. 
 Forebyggende tiltak knyttet til barn og unge.     

o Rusforebygging og oppfølging av barn og unge i risikogrupper. 
 Beredskap og krisehåndtering 

o Identifisere samarbeidsområder innenfor beredskap og samfunnssikkerhet. 
 Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

o Utvikle handlingsveileder for samarbeid og følge opp denne for felles forebyggende 
innsats.  
 Kontaktpersoner-politi: Radikaliseringskoordinator og politikontakt. 

 Felles innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet og sosial dumping. 
o Samarbeid og samordning av innsats.  

 Kontaktpersoner -politi: Næringslivskoordinator og politikontakt. 
 Skjenking og ruspolitikk  

o Forebygge overskjenking og bruk av illegale stoffer, skjenking til mindreårige, vold og 
ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. 

 
Kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for det tverretatlige 
samarbeidet. Politirådet skal bidra til et best mulig felles situasjonsbilde som grunnlag for de tiltak 
som iverksettes innen kriminalitetsforebygging, samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
I lys av satsingsområder og innhentet kunnskapsgrunnlag, skal politivedtektene jevnlig revideres, slik 
at strategiske satsninger også gjenspeiles her.  

I den grad utfordringene berører næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de involveres i arbeidet. 

SLT-koordinator, politikontakt eller andre utpekte ansvarlige fra kommunen, gis ansvaret for at 
anbefalinger i politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre. 

 

4. Operativt samarbeid igjennom SLT – modellen 
 

SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal 
samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og 
unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og 
faggrupper. Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid. 
Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale 
enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Når sektorene 
møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og blir kjent med hverandres arbeidsmåter 
og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes 
inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres. 

Politiråd organisert etter SLT-modellen består av tre nivåer: 
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1. Politirådet – det strategiske/styrende nivået.  Her møter politisk og administrativ ledelse fra 
kommunen og politiet regelmessig for å formulere mål og prioriteringer for rus og 
kriminalitetsforebygging og innlemme dette i eget planverk. 

2. Arbeidsutvalget – det koordinerende nivå. Her møtes personer med ressurs- og personalansvar 
tverrfaglig for å avdekke problemer og utfordringer og sette inn ressurser for målrettet innstas i 
tråd med rammene fra politirådet. 

3. Det utførende nivå. Dette nivået omfatter førstelinja – de som har ansvaret for å gjennomføre de 
tiltakene politirådet og arbeidsutvalget har besluttet. 

SLT-koordinator er drivkraften i denne organiseringen og sikrer at alle som driver med rus og 
kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og 
samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen. 

Troms politidistrikts ønske er at alle kommuner i Troms bør jobbe etter SLT-modellen – enten hver 
for seg eller i samarbeid. 

4. Politikontakten 
 

Politirådet må sammen finne formen på politikontakt funksjonen og hvordan man praktisk oppnår 
best mulig ordning. Politikontakten er spesielt viktig i de kommuner som ikke har lokalt 
lensmannskontor. Politikontakten skal være tilstede i kommunen etter avtale med den enkelte 
kommune. 

Hovedoppgaver: 

 Sørge for daglig oppfølging av helhetlig kriminalitetsforebyggende strategi. 
 Være kontaktpunkt mellom politi, befolkningen og de ulike aktørene i kommunen. 
 Gi råd om å følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak. 
 Presentere politiets etterretningsprodukter for kriminalitetsbilde og sammenholde dette 

med kommunens egne analyser og funn. 
 Etablere kontakt med andre offentlige myndigheter og næringsliv. 
 Politikontakt for Nordreisa kommune er:  Mads Holsbø Eriksen, seksjonsleder seksjon for 

etterretning og forebygging i Nord-Troms lensmannsdistrikt. 
 Politikontakten er til daglig lokalisert ved Nord-Troms lensmannsdistrikt. 
 Politikontakten møter fast på følgende: 
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5. Politiets tjenestetilbud 
 

Nord-Troms lensmannsdistrikt har ansvar for polititjenesten i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner, med totalt ca. 15960 innbyggere. Lensmannsdistriktet har 
tre tjenestesteder: Storslett, Skibotn og Skjervøy. Hovedsetet er på Storslett. Seksjon for forvaltning 
og sivil rettspleie er lokalisert til Storslett. Seksjon for politipatrulje, seksjon for etterretning og 
forebygging og seksjon for etterforskning er fordelt på Storslett og Skibotn. Tjenestestedet på 
Skjervøy vil bemannes av en politipatrulje innen for de åpningstidene som er beskrevet.  
 
Ved kontorene på Storslett og i Skibotn vil det være daglig polititjeneste med aktive patruljer, som 
skal håndtere oppdrag og etterforskning i hele regionen. Nord-Troms lensmannsdistrikt har en 
kombinasjon av aktiv patruljetjeneste og beredskapsvakt i regionen. Slik vil politiet kunne respondere 
på oppdrag i regionen hele døgnet, også utenfor kontorenes åpningstid.  

 
 
Åpningstider og sted 
 

 Nordreisa lensmannskontor, Storslett: Mandag og onsdag  0800-1500. 
Tirsdag, torsdag og fredag  0900-1400. 
En dag med åpningstid til kl. 18 kommer. 

 Lyngen lensmannskontor, Skibotn:  Mandag til fredag 0900-1400. 
 Skjervøy lensmannskontor: Tirsdag og onsdag 1000-1400. 

 
 

Tjenestetilbud 

Nordreisa lensmannskontor – hovedsete for sivil rettspleie og forvaltning: 
 Passutstedelse og dokumenter for utlendinger (timebestilling) 
 Sivil rettspleie (forliksråd, samt namsmann inkludert gjeldsordning) 
 Hittegods 
 Dødsfallsmeldinger (herunder veiledning arv og skifte) 
 Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (våpen, kjøresedler, utlending 

m.v.) 
 Aktive politipatruljer. 
 Alle etterforskningsoppgaver. 
 Alle oppgaver innenfor etterretning og forebygging. 

  

Lyngen lensmannskontor: 
 Ivaretar majoriteten av etterforskningsoppgaver. 
 Oppgaver knyttet til forebyggende og etterretning. 
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 Aktive politipatruljer. 
 Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (dødsfall, våpen, kjøresedler, 

utlending m.v.) 

Skjervøy lensmannskontor 

 Aktiv politipatrulje, med etterforskerkompetanse til stede to dager i uken. 
 Mottak og videreekspedering av diverse forvaltningshenvendelser (dødsfall, våpen, 

kjøresedler, utlending m.v.) 
 UP patrulje for tiden stasjonert ved kontoret. 

 

6. Kunnskapsgrunnlag 
 

Tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag for målrettet 
samarbeid med lokalsamfunnet. Analyser av lokale kriminalitetsområder er viktig og politirådet skal 
bidra til felles kunnskapsdeling som gir et felles kunnskapsgrunnlag for samarbeidet. 

Både kommune og politi skal ta i bruk teknologi og prioritere aktiviteter som skal sikre kriminalitets 
forebyggende tilstedeværelse på digitale plattformer/møteplasser. 

Det anbefales at alle kommuner forplikter seg til å gjennomføre en ung-data undersøkelse. 

 

7. Forpliktelser 
 

Kommunen og politiet forplikter seg til å følge opp de beslutninger som politirådet fatter. 
Beslutninger må fattes som konsensusvedtak. Partene binder ellers bare sin egen organisasjon i 
forhold til tiltak. 

Tiltak og aktiviteter må samordnes på best mulig måte for å øke kvaliteten på trygghetsskapende og 
kriminalitetsforebyggende oppgaver. 

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot avdekkede 
kriminalitetsutfordringer og tiltak iverksatt innen beredskap og samfunnssikkerhet.   
 
Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.  
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8. Gyldighet: 
 

Avtalen revideres årlig.  

 

 

Dato :___________________ 

 

       Kommune:Nordreisa 

 

 

 

Stasjonssjef                                                                             Ordfører 
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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

181



PROSJEKTETS MÅL

• Gjøre folkebibliotekenes fagbibliotektjenester 
bedre og lettere tilgjengelig for publikum
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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) 
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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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Mobbeombudet 

 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
     
Postadresse  
,   

Epost mottak 
 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Til alle kommuner i Troms og Svalbard  

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/5978-2 Jon-Halvdan Lenning 099 SAKSARKIV 

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

69013/18 77788088   28.09.2018 

 

 

Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i Troms 

 
Vedlagt finner dere årsrapport for Mobbeombudet i Troms for skoleåret 2017/2018. Ber om at dere i 
kommunen distribuerer denne til folkevalgte, skoler, barnehager, foreldreutvalg og andre aktuelle 
instanser. 
  
Den sendes ut til alle kommunene i Troms og gir en oversikt over ombudets arbeid. 
Her finner dere mer informasjon om ombudets mandat og erfaringer fra arbeidet det første året. 
I rapporten er det satt opp noe statistikk som gjelder hele fylket. Informasjon på kommunenivå må 
kontaktperson for hver kommune etterspørre direkte fra Mobbeombudet.  
  
Engasjementskartet på s. 6 viser hvilke type jobb ombudet har gjort inn mot de ulike kommunene i 
Troms. I tillegg finner dere på s. 8 tendenser som jeg har sett dette året og på s.9 ligger det 
anbefalinger til kommuner og skoler. Rapporten viser til slutt hvordan ombudsrollen vil utvikles 
videre i forhold til skole og barnehage. 
  
Mobbeombudet ønsker at rapporten blir gjenstand for drøfting i råd og utvalg, ved barnehager og 
skoler. Jeg håper rapporten bidrar til kvalitetsarbeidet med barnehage-, skole- og oppvekstmiljø i din 
kommune, og ber om at dere tar kontakt om dere har innspill/kommentarer til rapporten eller 
Mobbeombudets arbeid. 
 
Takker for godt samarbeid i 2017/2018 og ser frem til å fortsette dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jon-Halvdan Lenning 

Mobbeombudet i Troms   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Vedlegg: Årsrapport 2017/2018 for Mobbeombudet i Troms 
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JEG LIKER NÅR JEG ER SAMMEN MED VENNER OG GJØR MORSOMME TING. GUTT 7.KL

JEG SYNES MOBBING BURDE STOPPES. JENTE 6.KL

JEG SYNES MAN SKAL VÆRE EKSTRA SNILL MOT DE SOM ER LEI SEG. JENTE 7.KL

HJELPE VENNER OPP I STEDET FOR Å DYTTE DEM NED. JENTE 5.KL

TROMS fylkeskommune
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Givssidanáittardeaddji
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2 MOBBEOMBUDET I TROMS - ÅRSRAPPORT 2017/2018

«KA KAN EN
RANDOM FYR SOM
DU HJELPE MÆ
ME?»

MOBBEOMBUDETS
MANDAT

TALL 201 7/2018

TENDENSER

ANBEFALINGER

METODE –
HVORDAN JOBBER
MOBBEOMBUDET?

OMBUDSROLLEN I
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«KA KAN EN RANDOM FYR SOM
DU H JELPE MÆ M E?» GUTT 12ÅR

Denne kommentaren fra en
elev kan på mange måter
oppsummere mobbe-
ombudets fokus det første
året i jobben. Når en elev har
gitt opp og tenker at ingen
kan hjelpe er uttalelsen lett å
forstå. Ombudets jobb er da
å trygge eleven på at han ikke
står alene i møte med systemet
og bidra til at forholdene han
opplever i skolen gradvis blir
bedre.

Målet med det første året
har vært å gjøre mobbe-
ombudet kjent for elever, for-
eldre og ansatte ved skolene
i Troms. Rammene som er
gitt fra Fylkestinget har vært
ledesnor i arbeidet, og pro ler-
ing, forebygging og håndtering
av henvendelser har gått
hånd i hånd.

Mobbeombudet jobber med
utgangspunkt i Opplærings-
lovens kap. 9A som beskriver
elevens rett til et trygt og godt
skolemiljø. Mobbing som
tema får stor oppmerksomhet,
men det viser seg at det ofte
er langt mellom det å gi pro-
blemet oppmerksomhet, og å
faktisk klare å gjøre noe med
det. Det er viktig å kombinere
arbeidet med henvendelser fra
enkeltpersoner med forebyg-
gende arbeid på foreldremøter,
og med elever og ansatte
i skolen. Dette for å spre
kunnskap, kompetanse og
holdninger til ei bedre
håndtering av mobbing ved
skolene i Troms.

Møtet med et barn eller
en ungdom som opplever å
være venneløs og utestengt
fra fellesskapet gir kraft til

Mobbe-ombudets fokus på
klare forventninger og tydelige
råd til de som har ansvaret for
å bedre situasjonen for akkurat

dette barnet/ungdommen.
I denne årsmeldingen

holdes fokuset på å synlig-
gjøre hvordan Mobbe-om-
ombudet jobber for å fylle de
forventningene som ligger i
prosjektmandatet fra Fylkes-
tinget. Rapporten viser funn
og statistikk fra skoleåret
2017/2018. I tillegg gir om-
budet en del råd og anbefal-
inger for det videre arbeidet
og peker mot veien videre
for ombudsordningen i Troms i
tråd med Fylkestingets vedtak
– sak 22/18.

Målet med det
første året har vært
å gjøre mobbe-
ombudet kjent for
elever, foreldre og
ansatte ved skolene
i Troms.

Mobbeombud Jon Halvdan
Lenning
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1. Mobbeombudet skal være
en uavhengig ressurs i
forhold til politisk og admi-
nistrativ ledelse.

2.Mobbeombudet skal om-
fatte alle trinn i grunnopp-
læringen.

3.Mobbeombudet med man-
dat og funksjoner skal gjø-
res kjent for elever, lærlinger
og lærekandidater i Troms.

4. Mobbeombudet skal være
en pådriver slik at elever,
lærlinger og lærekandidater
får en korrekt og forsvarlig
saksbehandling, og at deres
rettigheter blir ivaretatt i hen-
hold til gjeldende lovverk jf.
Opp-læringslovens § 9a.

5.Mobbeombudet skal være
tilgjengelig for elever, lær-
linger, lærekandidater og
foresatte:

a. når de ønsker generell
veiledning

b. når de har behov for konk-
ret rådgiving i enkeltsaker

c. når de har behov for
at noen kan være
et talerør i deres
møte med skole- og
lærebedrifter

d. mobbeombudet er
også et talerør i
o entligheten i viktige
og prinsipielle spørsmål
vedrørende det psyko-
sosiale arbeidsmiljøet

6.Mobbeombudet skal søke
å etablere et bredt sam-
arbeid med kommunene i
Troms og foreslå en
modell for samarbeid og
nansiering av Mobbe-

ombudet. Erfaringene fra
prosjektet skal løpende
evalueres og danne
grunnlag for forebyggende
arbeid.

7.Mobbeombudet rapporterer
årlig til fylkestinget. I dette
ligger også en omfattende
rapport ved prosjektets
slutt.

8.Prosjektet skal gå over tre

M OBBEOM BU DETS M AN DAT
år for å sikre god e ekt og
tilstrekkelig evaluering. Det
skal foretas en midtveise-
valuering. Prosjektet skal
være mest mulig uavhengig
av politisk og administrativ
ledelse. Årlig rapport skal gå
direkte fra prosjektleder via
fylkesordfører til fylkestinget.
For å sikre uavhengighet knyt-
tes prosjektet administrativt
opp til fylkesordfører.
Prosjektet har ingen styrings-
gruppe.

Under oppstart av prosjektet
ble både politikere i Fylkestinget
og i Ungdommens fylkesting
spurt om hva de anså som viktig
for Mobbeombudet å ta hensyn
til i sitt daglige virke. Politiker-
nes tilbakemelding ble sys-
tematisert i ordskyene som
dere ser på denne siden.
Mens politikerne i Fylkestin-
get hadde ordet løsningso-
rientert som hovedfokus
hadde ungdomspolitikerne
hovedfokus på ombudets
tilgjengelighet.

Slik vil Fylkestinget at ombudene skal være.
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M OBBEOM BU DETS M AN DAT

Slik vil Ungdommens Fylkes-
ting at ombudene skal være Utdrag fra Opplæringslovens kap.9A:

§ 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse,
trivsel og læring.

§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald,
diskriminering og trakassering.

§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt
psykososialt skolemiljø

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med …. - og gripe inn om
mogleg…

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får
mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt
skolemiljø….

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen
så langt det nst eigna tiltak ….

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best
for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak.

§ 9 A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på sko-
len, krenkjer ein elev

§ 9 A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet
for eit trygt og godt skolemiljø.

Premissene for
Mobbeombudet i
Troms sitt arbeid er
beskrevet i Fylkes-
rådet sak 74/16 og
ligger til grunn for
arbeidet som Mobbe-
ombudet startet
1.mai 2017.
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I denne delen presenteres noen tall fra arbeidet til Mobbeombudet skoleåret 2017/2018.
Det er valgt ut tre områder for å få frem arbeidet som er gjort. Det er et kart som viser omfang
av mobbeombudets engasjement i ulike deler av fylket. En illustrasjon viser aldersfordelingen
på henvendelsene som er kommet inn. I sektordiagrammet «Type mobbing» får vi innblikk i
hva slags type mobbing/problematikk henvendelsene gjelder.

TAL L 201 7/201 8

Figuren viser at est henvendelser kommer i
forhold til elever på mellomtrinnet, mens
færrest henvendelser kommer fra elever i
videregående opplæring.

Langt de este henvendelsene kommer
fra foreldre til barn og ungdom - ca. 70%.
De resterende kommer fra elevene selv og
fra skoler som ønsker å drøfte saker anonymt.
Tallmaterialet som ligger til grunn er 148
henvendelser.
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knyttet til grupper, klasser,
skoler som helhet j.fr.
kap.9a-2)

Skjult mobbing/nettmobbing
er slått sammen til en
kategori da disse utgjør
mange av de samme
utfordringene for de elevene
som er berørt av dette.

Verbal mobbing gjelder elever
som utsettes for stygge
kommentarer, skjellsord,
håning etc.

Vold og trusler om vold
gjelder elever som utsettes
for slag, spark, dytting etc.
og trusler om dette.

Tallmaterialet som ligger til
grunn er 148 henvendelser.

TYPE PROBLEMSTILLINGER:
Figuren viser ei kategorisering av de ulike henvendelsene.
Kategoriene er som følger:

Mobbet av ansatte (elever som føler seg krenket av voksne
j.fr. kap 9a-5). I dette tallet gjelder 2/3 av sakene forhold i videre-
gående opplæring, mens de resterende er i grunnskole.

System/skolemiljø (henvendelser som gjelder utfordringer
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Mobbet av ansatte System/skolemiljø Skjult / nett Verbal mobbing Vold/trusler

Type problemstillinger %
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TENDENS 1:
MOBBEOMBUDET ER
BLITT TATT GODT IMOT AV
ELEVER OG FORELDRE

Mobbeombudet har opplevd
gode tilbakemeldinger fra
elever og foreldre som har
vært i kontakt. Det gis tilbake-
melding på at det er godt og
trygt å ha en uavhengig, nøy-
tral ressursperson som gir
råd, men som også kan bidra
med konkrete råd og tips i
arbeidet for å bedre hverdagen
til den det gjelder.

TENDENS 2:
MOBBEOMBUDET ER
BLITT TATT GODT IMOT
PÅ SKOLENE

Mobbeombudet har opplevd å
blitt tatt godt imot på skolene
i Troms. De este skolene gir
klart uttrykk for at de ønsker
samarbeid og støtte til å
gjøre en enda bedre jobb.

TENDENS 3:
VARIERENDE KVALITET
PÅ SKOLENS HÅND-
TERING AV MOBBESAKER

Erfaringen fra sakene dette
året viser at det er svært
varierende kvalitet i skole-
nes håndtering av meldte
mobbesaker. På vegne av
elevene i Troms krever mob-
beombudet at skolene umid-
delbart øker sine kunnskaper
og ferdigheter i arbeidet med
avdekking, håndtering og
oppfølging av slike saker.
Skolene bør stille følgende
spørsmål til sin egen praksis:

Vet vi hva mobbing er?

Vet vi hvordan vi skal avdek-
ke mobbing og gjør vi det?

Vet vi hvordan vi skal stoppe
mobbing og gjør vi det?

Vet vi hvordan vi skal følge
opp både de som er blitt
mobbet og de som mobber,
og gjør vi det?

Når saker er håndtert må
skolen i evalueringen stille to
spørsmål både til de involverte
og seg selv før de kan si seg
fornøyd med håndteringen:

Er situasjonen for de
involverte elevene blitt
tilfredsstillende?

Er de involverte og skolen
trygge på at bedringen er
varig?

TE N D E N SE R
TENDENS 4:
VARIERENDE KVALITET
BÅDE PÅ TILTAKENE SOM
IVERKSETTES OG PÅ
OPPFØLGING AV
TILTAKENE

Erfaringene fra sakene som
har vært meldt inn til mobbe-
ombudet viser at tiltakene
skolene setter inn ofte er for
generelle og utydelige. Både
elev og foreldre blir da usikre
og tvilende til at tiltakene vil
fungere. I tillegg ser ombudet
at det ofte er for stort sprik
mellom hvordan tiltaket er be-
skrevet på papiret og hvordan
det gjennomføres i praksis.

Amalie, 7. kl.
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ANBEFALING 1

Den enkelte skoleeier/skole-
leder bør i enda større grad
sikre at alle som jobber i
skolen har kunnskap om
forebygging og håndtering av
mobbeproblematikk. Ombudet
er også helt tydelig på at det
i større grad må fokuseres
på handlingskompetanse
slik at elevene opplever de
voksne som kompetente på
dette feltet. Lag felles rutiner
og standarder for de voksnes
arbeid på de ulike arenaene i
skolen som f.eks. skolegården,
garderobe / gang og klasse-
rom. NB! Så må skoleledelsen
følge opp at rutiner og stan-
darder følges i praksis i de
voksnes møte med elevene.

ANBEFALING 2

Ombudet ser at skolene ofte
ikke har nødvendig kunnskap
og kompetanse for å håndtere
utfordrende skolemiljøsaker. Det
vil da være en god støtte å ha
ressurspersoner i nærområ-
det som gjennom kartlegging,
veiledning, modellering etc.
kan hjelpe skolen til å hånd-
tere utfordringer på en god og
profesjonell måte. Organisering
av slike team må vurderes
ut fra lokale forutsetninger. I
mindre kommuner kan man
f.eks prøve å få til samarbeid
på tvers av
kommunegrensene.

AN B E FALI N GE R
ANBEFALING 3

Elevmedvirkning er viktig for at
elevene skal føle eierskap og
mening med det systemet de
møter i skolen. Drift av inkluder-
ende aktiviteter, utforming av
regler og evaluering av ulike
tiltak bør i større grad involvere
elevene.

ANBEFALING 4
Samarbeid skole/hjem. I de
este henvendelsene ombudet

mottar er det brudd på tilliten
mellom skole og hjem.

Enkle tips her er å ha klare
rutiner for møteledelse,
referatskriving, skolemiljø
som tema på alle foreldre-
møter, legge opp til foreldre-
møter preget av dialog og
løsningsorientering.
I ombudets møte med
foreldre rundt i Troms fylke
sier samtlige at deres barns
trygghet og trivsel kommer
foran alt annet. Dette må
også prege skolens
fokus på skole/hjemsam-
arbeidet.

Sett arbeidet med skole-
miljø, klasseledelse og
sosial kompetanse
øverst på lista over inn-
satsområder.

Skoleeiere anbefales å
etablere Innsats-/bered-
skapsteam!

Involver elevene i arbei-
det med å skape et godt
og trygt skolemiljø.

Ombudet anbefaler at
skolene legger enda stør-
re vekt på å skape god
dialog med hjemmene.
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Ved en slik henvendelse er det
Mobbeombudets jobb å lytte
og vise støtte og forståelse for
den vanskelige situasjonen
barnet og foreldrene er i. Når
ombudet har fått innblikk i
situasjonen gjøres følgende:

Orientering om regelverket
knyttet til §9A og retten
til et trygt skolemiljø, og
skolens aktivitetsplikt.
Herunder også retten til å
klage saken til Fylkesmannen
hvis skolen ikke har gjort
det den skal.

Ombudet sjekker ut med

far for å nne ut hva skolen
har gjort.

Er det laget aktivitetsplan
med tiltak?

Er tiltakene evaluert?

Hvilken form for samarbeid
er etablert med skolen?

Hvis skolen ikke har laget
aktivitetsplan rådes for-
eldrene til å ta kontakt
med Fylkesmannen i slike
saker. Fylkesmannen har
myndighet til å pålegge
skolen tiltak.

Ombudet kan så bidra inn
mot skolen for å hjelpe
eleven og foreldrene i dia-
logen med skolen.

Om mulig og ønskelig kan
også ombudet ha samtale
med eleven, men ombudet
skal først og fremst styrke
prosessen og tiltakene
som skal bedre elevens
situasjon.

Ombudet kan være bidrags-

yter til at bedre tiltak ut-
arbeides og at sakens alvor
belyses på en bedre måte.

Ofte handler ombudsrollen
om å få en brutt tillit/dialog/
kommunikasjon mellom
skole og hjem tilbake i et
konstruktivt spor.

Ofte trenger skolen hjelp
til å sortere utfordringer og
tiltak slik at barnet plasseres
tilbake i sentrum.

I dialogen med skolen bringer
slike saker ofte med seg et
større samarbeid mellom
skole og mobbeombud gjen-
nom tilbud om temakvelder
for foreldre, besøk i elev-
grupper og kompetanse
heving i personalgrupper.

Arbeid med elever handler
om å sikre at elevene har
kjennskap til Opplærings-
lovens kap. 9A og retten til et
trygt og godt skolemiljø.

Elevene skal også få for-
ståelse for mobbeombudets
rolle/funksjon og hvordan
han kan hjelpe til når noe
ikke er greit. De skal også få
innsikt i hva de kan forvente
av de voksne som jobber i
skolen.

Målet er også å skape
større forståelse for at de
som elever også har ansvar
når medelever ikke har det
greit og opplever mobbing.

Arbeid med foreldre går ut
på å sikre at foreldrene har
kjennskap til Opplærings-
lovens kap. 9A, hva elevene
har krav på og hva de kan/
skal gjøre hvis de opplever
at noe ikke er greit.

Målet med arbeidet er
også å skape re eksjon

H VORDAN JOBBER
MOBBEOMBUDET?

«Hei! Vi har en gutt som
mobbes og plages på
skolen. Vi har tatt dette
opp gjentatte ganger
med skolen uten at det
har hjulpet. Nå er det
gått over til mer fysisk
vold og vi klarer ikke
mer. (Sitat: far)»
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Elev- og lærlingombudet og
Mobbeombudet har taushets-
plikt og er opptatt av informert
samtykke for å gå videre med
en henvendelse. Ombudene
ønsker å være tilgjengelig,
og å besøke steder uten at
det nødvendigvis trenger å
handle om enkeltsaker. Dette
henger sammen med prinsippet
om bærekraftige relasjoner
og muligheter for å bli bedre
kjent med elever og lærlingers
hverdager. Ombudene setter
pris på å inviteres i ulike fora

fra skoler, bedrifter og opplæ-
ringskontor.

Som Elev- og lærlingombud og
Mobbeombud i Troms ønsker
vi å være konkrete bidragsy-
tere i arbeidet for den enkelte
elev/lærling. Vi holder et sterkt
fokus på å ha høy kompetanse
og kjennskap til lover og regel-
verk slik at vi kan fylle våre
roller som uavhengige ressurs-
person på en best mulig måte.

Gjennom Tromsmodellen
har vi laget en struktur som gir
ombudsrollen større tyngde

OMBUDSROLLEN OG VEIEN VIDERE
og bedre bærekraft i møte
med de ulike utfordringene
som oppstår. Når ombudenes
nedslagsfelt utvides til også
å gjelde barnehagene fra
høsten 2018 dekker vi hele
oppvekstområdet for barn og
ungdom i Troms fylke.

rundt foreldrerollen og deres
ansvar i forhold til å bidra til
et godt skolemiljø og fore-
bygging av mobbing. Etter
slike møter og informa-sjon
skal foreldrene kjenne til
mobbeombudets rolle/funk-
sjon.

Arbeid med ansatte og
ledere i skolene skal bidra til
økt kunnskap og handlings-

kompetanse når det gjelder
forebygging, avdekking og
håndtering av mobbing. Skape
re eksjon rundt begrepet
nulltoleranse og den ansattes
rolle i møtet med elever som
ikke har det greit på skolen.
Skape kunnskap om og forstå-
else for mobbeombudets rolle/
funksjon.

Arbeid med ansatte
og ledere i skolene
skal bidra til økt kunn-
skap og handlings-
kompetanse når det
gjelder forebygging,
avdekking og hånd-
tering av mobbing.

Modellen viser fordelingen av
hovedansvar og støtteansvar
for de ulike utdannings-nivå-
ene i tillegg til hvilket lov-/re-
gelverk som er utgangspunkt.
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til

Vi vil at du skal ha det bra

Vi ønsker å hjelpe deg

Vi har tid til å høre på deg

Vi kan reglene og er her for deg

Vi skal være lett å få tak i

Vi vil ta deg på alvor

TIL BARN OG UNGDOM I TROMS
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Til: post@balsfjord.kommune.no; Post Kvænangen; post@lavangen.kommune.no; post@lyngen.kommune.no;
post@skanland.kommune.no; Post Skjervoy; Post Storfjord; postmottak@bardu.kommune.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; Post Kafjord;
postmottak@karlsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no;
postmottak@malselv.kommune.no; Nordreisa Kommune; postmottak@salangen.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no; postmottak@tranoy.kommune.no;
postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no
Kopi: Gunnar Davidsson; Geir Inge Sivertsen; kristin.roymo@tromso.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Svein
Oddvar Leiros; Knut Jentoft; Øyvind Evanger; Dan.Havard.Johnsen@lyngen.kommune.no; Marit Alvig Espenes;
Jan-Eirik Nordahl; Gunda Johansen; toralf.heimdal@bardu.kommune.no; Nils.Foshaug@malselv.kommune.no; Dag
Sigurd Brustind; Jan Fredrik Jenssen; Eva Ottesen; Fred Flakstad; mona.pedersen@karlsoy.kommune.no; Sigrun
Wiggen Prestbakmo; bernhardt.halvorsen@lavangen.kommune.no; Helene Berg Nilsen; Torbjørn Larsen;
marianne.bremnes@harstad.kommune.no; Ørjan Albrigtsen; ordforer@berg.kommune.no; Paul Dahlø; Jonassen,
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Emne: Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bredbåndsfylket 2018 
Vedlegg: Protokoll fra ordinær generalforsamling for Bredbåndsfylket Troms AS 2018 - signert.pdf
Hei
Vedlagt følger protokoll fra årets generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms.
 
 
Mvh
 
Dag-Kjetil Hansen
Daglig leder 
 
Bredbåndsfylket Troms AS
Tlf: 77 78 87 01 | Mobil: 906 38 227
E-post: dkh@bredbandsfylket.no | www.bredbandsfylket.no

 
 
Se vår brosjyre
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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.  
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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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       
2018/1153-1 

Arkiv:                H41  

Saksbehandler:  Bodil 
Alida Mikkelsen 

 Dato:                 
01.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/18 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 08.10.2018 

 

Etablering av driftsmodell for omsorgsboliger + 

 
 
Vedlegg 
1 Forskrift omsorg+ Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.10.2018  
 

Behandling: 

Olaug Bergset(SP) fremmet følgende endringsforslag: 
1. Ho- utvalget anbefaler at utkast til forskrift sendes ut på høring 
2. Vi ber om at punkt 2 fra vårt vedtak i sak 23/18 følges opp i budsjettsaken til neste møte i 

utvalget. 
Enstemmig vedtatt 

 
 

Vedtak: 
1. Ho- utvalget anbefaler at utkast til forskrift sendes ut på høring 
2. Vi ber om at punkt 2 fra vårt vedtak i sak 23/18 følges opp i budsjettsaken til neste møte i 

utvalget 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

Helse og omsorgsutvalget vedtar en bemanning på 1 ansatt på hver vakt, med hjelp fra 
hjemmetjenesten. Nattvakten fra hjemmetjenesten skal være stasjonert på bygget. Kostnader 
på 1.500.000 legges inn i budsjettet med ½ års virkning. 
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Saksopplysninger 

Helse og omsorg gjorde følgende vedtak i sak 23/18  
 
Vi ber om at rådmannen følger opp vedtak i sak 11/18 slik:  
1. Det må avklares hvem som har tildelingsrett til boligene i vedtakets punkt 4. Dersom 

kommunen ikke har tildelingsrett, må det avklares hva som må gjøres for at disse boligene 
kan brukes i samsvar med vedtaket.  

2. Det må etableres en driftsmodell for Omsorg+ tjenestene i disse boligene, under dette 
bruk av velferdsteknologi og eventuelt behov for oppgradering av boligene og 
fellesarealene.  

3. Det må lages kriterier for tildeling av tjenesten Omsorg+ i Nordreisa, eventuelt som 
kommunal forskrift.  
 

Fra tidligere har utvalget vedtatt at Omsorgsboliger med adresse Guleng 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23 og 25 vedtas disponert/omgjort til personer med demens og kognitiv svikt.  
 
Informasjon til hvert punkt 

1. Kommunen har tildelingsrett til Guleng boligene fra 1 til og med 25 men det er NYBO 
som har skrevet husleiekontrakt med dem som flytter inn. 
Fram til i dag er boligene i hovedsak er de tildelt ut fra behov for oppfølging fra 
hjemmetjenesten i kombinasjon med uegnet bolig eller bolig lang avstand fra sentrum.  
Når den av ektefellene som oppfyller kriteriene faller fra, har den gjenlevende i de nye 
kontraktene (Guleng 1-9) ½ år til å finne annen bolig dersom vedkommende ikke 
oppfyller kriteriene for omsorgsbolig. 
 Det punktet er ikke de gamle avtalene, men man kan vel se for seg flytting. Det bor nok 
noen gjenlevende ektefeller som ikke oppfyller kriterier for omsorgsbolig og f eks ikke 
har noe særlig med hjemmetjenester. Det må selvsagt vurderes individuelt. Beboere i 
9-25 har også en kombinasjon av mye og lite hjemmetjenester. 

2. Nord-Troms er i et velferdsteknologi prosjekt, så når det gjelder disse 
velferdsteknologiske løsninger, må disse boligene inkluderes. Hjemmetjenesten har i 
dag etablert nøkkelbokser og medisinsafer for å effektivisere tjenesten. Det er også 
startet opp med medisindispensere og GPS er under utprøving. 
I forhold til oppgradering av boligene og fellesarealet må man ta kontakt med NYBO 
siden det er de som eier bygget. Oppgradering av leilighetene kan starte når det ikke 
bor noen i dem. I forhold til fellesarealet må man finne plass til dagtilbudet for demente 
før at en oppgradering kan starte. 
I forhold til velferdsteknologi er det snakk om at man er i ferd med å inngå avtaler 
(sammen med Kongsbergregionen) om velferdsteknologiske løsninger 

3. Se forslag Forskrift Omsorg + Nordreisa kommune 
 
 
Det er vel kjent at Omsorg+ er tradisjonelt tenkt til eldre som et mellomtrinn mellom å bo i sitt 
hjem og sykehjemsplass, altså med en lavere bemanning enn sykehjem, og at kommunen ikke 
har dette tilbudet for eldre. . Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler 
husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. 

226



Omsorgstrapp. 

Faglige vurderinger ligger til grunn for 
hvor mye hjelp en person har behov 
for før vedkommende må ha 
sykehjemsplass.  
Kommunen har ikke en tydelig 
beskrevet "omsorgstrapp" i sitt 
tjenesteoversikt, dvs at man har 
beskrevet den trinnvise økninga av 
tjenestetilbudet ettersom 
hjelpebehovet øker. Et "tradisjonelt" 
tjenesteløp starter gjerne med 
tjenester som trygghetsalarm, 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, 
omsorgslønn, støttekontakt, øker 

med omsorgsbolig, avlastningsopphold og korttidsopphold, bemannet omsorgsbolig 
(Omsorg+1), deretter langtidsopphold. 
 
 
Når man etablerer Omsorg + må man tenke på at det må være bemanning tilstede, vi snakker 
her om 9 demente brukere og de skal ha et behov for heldøgns bemanning 
Forslag 1 
 Det må minimum være 2 ansatt på dag og aften, dette utgjør 6 årsverk, som gir en pleiefaktor 
på 0.66. man må her tenke på at det er snakk om demente brukere. Om natten må nattvakten i 
hjemmesykepleien kunne være stasjonert der. 
Kostnader ansatte kr. 3.000.000. 
Forslag 2 
Det må være minimum 1 ansatt på dag og aften, dette utgjør 3 årsverk, som gir en pleiefaktor 
på 0.33, utenom dette skal ansatte som allerede arbeider i hjemmetjenesten være behjelpelig. 
Om natten må nattvakten i hjemmesykepleien kunne være stasjonert der. 
Kostnad ansatte kr. 1.500.000 
 

Vurdering 

 
Nordreisa kommune har ikke en tydelig omsorgstrapp, noe som betyr at man må ta inn 
brukere på langtidsplass mye tidligere enn det som hadde vært nødvendig. 
Man må finne ut hvor mange brukere som må flytte fra leilighetene i Gulengområdet for å 
kunne klargjøre området. Her må helse og omsorg administrasjonen være behjelpelig slik at de 
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får nye leiligheter på Storslett. Det er viktig at de som bor i leilighetene i dag får informasjon så 
fort som mulig om dette. 
I saken ligger det to forslag til bemanning, i forslag 1 legges det opp til 2 ansatte på hver vakt 
mens i forlag 2 legges det opp til 1 ansatt på hver vakt og hjelp fra hjemmetjenesten for å 
dekke resten av behovet. I forhold til natt legges det opp til i begge forslagene at nattvakten i 
hjemmesykepleien kan være stasjonert der. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/449-3 

Arkiv:                200  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 12.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/18 Nordreisa formannskap 18.10.2018 
61/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Tertialrapport for 2.tertial 2018 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  
 

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) og Olaug Bergset (Sv) fremmet følgende fellesforslag:  
Tiltak for å fremme inndekning for overforbruk fremmer for det enkelte hovedutvalg i 
førstkommende møte. Rådmannen må pålegge for ettertiden å innarbeide tiltak i 
økonomirapportene.  
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt.  
Det ble deretter stemt over fellesforslaget fra Sigleif Pedersen (Ap) og Olaug Bergset (Sv). 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Tertialrapporten tas til orientering og sektorer med overforbruk bes sette inn tiltak for å 
gjenvinne budsjettbalansen. 
 
Tiltak for å fremme inndekning for overforbruk fremmer for det enkelte hovedutvalg i 
førstkommende møte. Rådmannen må pålegge for ettertiden å innarbeide tiltak i 
økonomirapportene. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kvartalsrapporten tas til orientering og sektorer med overforbruk bes sette inn tiltak for å 
gjenvinne budsjettbalansen. 
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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.  

232



 
 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 
62/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Regulering av budsjett 2018, nr 3 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
• Driftsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
 

 
 
 
• Investeringsbudsjettet for 2018 foreslås revidert som følger: 
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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  
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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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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 

63/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

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 næringsutvalg - 26.09.2018  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling 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,  

- 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.     

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  

 

Behandling: 

Sigleif Pedersen (AP) fratrer behandlingen av saken jfr forvaltningsloven § 6 nr e.  

 

Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt punkt 5: ber rådmann gjennomgå kommunale 

avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere belastninger for minstepensjonister.  

 

Forslag fra Helse- og omsorgsutvalget nytt pkt 6: ber om en gjennomgang av hvordan 

kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med frivilling sektor. 

 

Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 7: leie av idrettshall, gymsal og svømmehall 

reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 

34% i 2019.  

 

Forslag fra Oppvekst- og kulturutvalget nytt punkt 8: Nordreisa kommune bruker statlige satser 

for egenandeler til barnehage. 

 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling pkt 1 – 4. Enstemmig vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt over forslag punkt 5 og 6. Enstemmig vedtatt.  

 

Det ble deretter stemt over punkt 7. Enstemmig vedtatt.  

Det ble deretter stemt over nytt punkt 8. 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,  

- 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. Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å 

redusere belastninger for minstepensjonister.  

 

6. Ber om en gjennomgang av hvordan kommunen kan styrke og fremme samarbeidet med 

frivilling sektor. 

 

7. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, 

aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.  

 

8. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 

 

 

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. 

 

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: 

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. 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Olaug Bergset (Sp) 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,  

- 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: 

Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 

Nytt punkt 5: 

Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas ned 

med 34%. 



Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. 

 

Nytt punkt 6: 

Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) 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,  

- 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. Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år. Tas 

ned med 34%. 

 

 

Aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. 

 

6. Nordreisa kommune bruker statlige satser for egenandeler til barnehage. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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. 

 



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.     

 

 

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.  

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.  

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 

 

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. 

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. 

 

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 %). 

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. 



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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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 

 
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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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 

 
 
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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Gebyrregulativ 2019 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
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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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/831-7 

Arkiv:                K12  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 23.08.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
92/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 11.10.2018 
64/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandlinger: 
Kommunestyresak 13/13   
Kommunestyresak 6/15 
 
 

Vedlegg 
1 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ønsker ikke å påta seg lokal forvaltning av de fire naturreservatene som ble 
opprettet i Nordreisa 22.juni 2018 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune ønsker ikke å påta seg lokal forvaltning av de fire naturreservatene som ble 
opprettet i Nordreisa 22.juni 2018 
 
 

Saksopplysninger 
Ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 ble 24 skogområder i 7 fylker vernet som naturreservat 
med hjemmel i naturmangfoldloven § 37.  
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Følgende fire områder i Nordreisa ble vernet: 
 Oksfjorddalen naturreservat, Nordreisa kommune, Troms  
 Lindovara naturreservat, Nordreisa kommune, Troms  
 Pihkahistamaelva naturreservat, Nordreisa kommune, Troms  
 Gearpmesorda naturreservat, Nordreisa kommune, Troms  
 
Dette er de samme fire områdene som ble foreslått første gang i 2009 og behandlet i 
kommunestyret 14.03.2013 sak 13/13. Det ble da gjort følgende vedtak: 
 
Per i dag er 920 km2 av kommunen vernet. Bruk er beste vern. Nordreisa kommune har en 
mangfoldig natur og kultur. Dette skal videreføres på best mulig måte sammen med muligheter 
for næringsutvikling og annet. 
Det er beklagelig at vernemyndigheten ikke tar hensyn til at verneplan berører kommunen sterkt 
og spesielt grender og næringsinteresser (les gårdsbruk) og utvikling av kommunen. 
Nordreisa kommune har samlet sett nok areal som er vernet. Nordreisa kommune går imot 
verneplan for kommunen slik den er fremlagt. 
 
I samme oversendelsesbrev tilbys kommunene lokal forvaltning. De skriver følgende: 
 
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter verneforskriften for de enkelte 
områdene, jf. verneforskriftens § 11. Det fremgår av den kongelige resolusjonen punkt 5 at 
naturreservatene som vernes er små verneområder, som det er lagt til grunn skal forvaltes av de 
kommunene som ønsker det. Aktuelle kommuner vil følgelig kunne få forvaltningsmyndighet for de 
vedtatte verneområdene. Dersom aktuelle kommuner ikke ønsker forvaltningsmyndighet, vil denne ligge 
hos Fylkesmannen. 
 
 For kommunenes tilbud om forvaltningsmyndighet gjelder samme forutsetninger som ved 
Miljødirektoratets tilbudsbrev til kommunene 4. desember 2014. Dette innebærer at kommuner som ikke 
tidligere har hatt forvaltningsansvar må takke ja til alle aktuelle verneområder i kommunen dersom 
kommunen ønsker å overta forvaltningsansvaret. Kommuner som ønsker forvaltningsmyndighet kan gi 
tilbakemelding om dette til Miljødirektoratet. 
 
I forbindelse med kommunereformen i 2014 fikk kommunene med verneområder tilbud lokal 
forvaltning. I kommunestyrets sak 6/15 av 26.03.2015 ble det gjort følgende vedtak: 
Nordreisa kommune ønsker ikke å overta forvaltning av verneområder i 
kommunen, fordi det ikke medfølger økonomiske ressurser, samt at vi mener det blir uoversiktlig 
hvis Nordreisas fem verneområder skal forvaltes av tre forskjellige forvaltningsorgan. 
Nordreisa kommune anbefaler staten å overføre forvaltningsansvaret for 
de tre resterende verneområder i Nordreisa til verneområdestyret 
for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarhaldi landskapsvernområde. 
Nordreisa kommune ber om at staten oppretter en ny stilling som naturforvalter for de tre siste 
verneområdene i kommunen, og at denne stillingen lokaliseres sammen med dagens 
nasjonalparkforvalter i Forvaltningsknutepunktet i Halti. 
 
 
Hovedelementene i tilbudet fra 2014 er følgende: 
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Videre i brevet, se vedlegg, er det beskrevet forvaltningsmyndighetens oppgaver.  Det er: 

 Myndighetsutøvelse 
 Skjøtsel og tilrettelegging 
 Forvaltningsplan 
 Behandle søknader om dispensasjoner 
 Merking og informasjon 
 Oppfølging av brudd på verneforskriften 
 Rapportering om forvaltning 

 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har etter siste vedtak ni verneområder. En nasjonalpark, et 
landskapsvernområde og sju naturreservater. Før siste vedtak om vern ble nasjonalpark og 
landskapsvernområdet forvaltet av Reisa nasjonalparkstyre. De tre naturreservatene blir forvaltet 
av Fylkesmannen i Troms. 
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Etter siste verneforslag har alle berørte kommuner fått tilbud om lokal forvaltning. I brev av 
04.12.2014 fra Miljødirektoratet er det listet opp krav til kommunen og de oppgavene til som 
tilligger en slik lokal forvaltningsmyndighet. 
  
Det vanskelig å anslå helt konkret hvor mye arbeid dette vil ta siden det både omfatter rene 
forvaltningsoppgaver, men også utarbeiding av forvaltningsplan og planlegging og 
gjennomføring av tiltak. Forvaltningsoppgavene må tas fortløpende, men arbeid med 
forvaltningsplan og tiltak kan gjøres mer når en har kapasitet. 
 
I forhold til økonomi, stiller staten ingen midler til disposisjon. Det betyr at kommunen 
eventuelt påtar seg en stor jobb, uten å få dekt kostnadene. 
 
En annen konsekvens for Nordreisa vil være at for kommunens ni verneområder, vil to forvaltes 
av verneområdestyret, fire foreslås overført til kommunen, mens tre skal forvaltes av 
Fylkesmannen i Troms. Vi mener dette vil bli en dårlig og uoversiktlig måte å forvalte 
verneområdene i kommunen. 
 
Oppsummert så ønsker ikke Nordreisa kommune å få lokal forvaltning av de fire 
naturreservatene som ble opprettet 22.06.2018.
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Kommuner etter liste

Trondheim, 04.12.2014

Deresref.: Vår ref. (besoppgitt ved svar):Saksbehandler:
2014/13895Tone LiseAlstad Eid

Tilbud om å overtaforvaltningsansvarfor verneområder

Miljødirektoratet oversender med dette tilbud til kommunene om å overta forvaltningsansvar for

verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. Miljødirektoratet er i brev av 8.9.2014 fra

og miljødepartementet bedt om å gi kommunene et slikt tilbud. Tilbudet gis på visse vilkår.

Tilbudet om å overta forvaltningsmyndighet omfatter i denne omgang verneområder som ligger

innenfor én kommune og som pr. i dag ikke forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyrer. For

verneområder som strekker seg over flere kommuner, vil aktuelle kommuner få tilbud om

forvaltningsmyndighet når det er tatt stilling til fremtidig kommunestruktur gjennom regjeringens

arbeid med kommunereformen.

Tilbudet om forvaltningsmyndighet omfatter heller ikke verneområder som er innmeldt til eller ført

opp på den internasjonale våtmarkskonvensjonens liste over spesielt verdifulle våtmarksområder

(Ramsarområder). I disse områdene har nasjonalstaten et særlig ansvar for at verneverdiene blir

ivaretatt i tråd med internasjonale mål og kriterier.

For verneområder som ligger i tilknytning til verneområder som i dag forvaltes av et nasjonalpark-

/verneområdestyre, er det gjort en vurdering av om det er mest hensiktsmessig at også slike

verneområder kan forvaltes av styret.

Dersom kommunen ikke ønsker å ha forvaltningsmyndighet, skal myndigheten fortsatt ligge hos

Fylkesmannen.

Forutsetningen for at kommunene skal kunne overta oppgaven som forvaltningsmyndighet, er at de

har nødvendig kapasitet og kompetanse. For kommuner som i dag ikke har nødvendig kapasitet og

kompetanse for å overta en slik oppgave, vil eventuell delegering vurderes på nytt ved eventuell ny

kommunestruktur.

For kommuner som takker ja til tilbudet og aksepterer vilkårene, tar Miljødirektoratet sikte på å

gjennomføre delegering av forvaltningsmyndighet itøpet av 2015.

MILJO-



DIREKTORATET

Postadresse: Postboks 5672, Stuppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no Internett: www.rniljedirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim I Strømsveien 96, 0663 Oslo
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MILJII-
DIREKTORATET

Miljødirektoratet vil, i samarbeid med Fylkesmannen, gjennomføre nødvendig opplæring av

kommuner som får delegert forvaltningsmyndighet for verneområder.

Verneområdersom omfattesav tilbudet om forvaltningsansvar
Oversikt over verneområder i den enkelte kommune finnes i Miljødirektoratets database for

kartfestet informasjon om natur- og friluftslivsområder www.naturbase.no

Verneområder i den enkelte kommune finnes ved å benytte «Enkelt søk i Naturbase». Kommunen vil

da få opp en liste verneområder med navn på verneområde, verneform, vernedato og hvem som er

forvaltningsmyndighet for verneområdet i dag. Oversikten i Naturbase viser alle verneområder i
kommunen.

Tilbudet om forvaltningsmyndighet gjelder:
Verneområder som i sin helhet ligger innenfor kommunen, og som i dag forvaltes av
vedkommende Fylkesmann.

Tilbudet gjelder ikke Ramsarområder eller verneområder som er innmeldt til
Ramsarkonvensjonen liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Tilbudet gjelder ikke verneområder hvor tilbud om forvaltningsmyndighet er sendt
nasjonalpark-/verneområdestyrer. Dersom nasjonalpark-/verneområdestyrene ikke ønsker
forvaltningsmyndighet for tilbudte områder, vil tilbudet til kommunen også gjelde disse
områdene.

Områder hvor nasjonalpark-/områdestyrer er gitt tilbud om forvaltningsmyndighet følger av
vedlagte oversikt.

Tilbudetom delegeringav forvaltningsmyndighetgis underfølgende
forutsetninger:

Kommunen må si ja eller nei til å overta forvaltningsmyndighet for alle verneområder som
omfattes av dette tilbudet.

Verneområder opprettet i medhold av naturmangfoldloven og den tidligere naturvernloven
har nasjonale verneinteresser, og skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige
retningslinjer for forvaltning av verneområder.

Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om utøvelse av forvaltningsmyndigheten.

Kommunene kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriftene til
andre instanser eller organisasjoner.

Miljødirektoratet kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunene kan også si fra seg
ansvaret som forvaltningsmyndighet.

Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for organiseringen av
oppsynsvirksomheten i verneområdene.

2

260



MILJØ-
DIREKTORATET

Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med

nødvendig fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god

forvaltningskompetanse slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig.

Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.

Ansvaret som forvaltningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige

ressurser til administrasjon og saksbehandling.

Kommunen kan søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og tiltak i

verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av Stortinget. Søknad om

midler skal sendes til Fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist.

Forvaltningsmyndighetens oppgaver og kompetanse:

Myndighetsutøvelse
Forvaltningsmyndigheten har ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i

verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i

verneforskriften.

Skjøtsel og tilrettelegging

Som forvaltningsmyndighet skal kommunene vurdere behov og nødvendig gjennomføring av

skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging bør

inngå i en godkjent forvaltningsplan.

Gjennomføring av skjøtsels- og tilretteleggingstiltak avtales med lokalt SNOgjennom den

årlige bestillingsdialogen om behov for midler og arbeidskraft i verneområder.

Forvaltningsplan

Kommunen kan utarbeide et utkast til forvaltningsplan for verneområdet/verneområdene.

Forvaltningsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen.

Dispensasjon fra verneforskriften

Kommunene har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte

verneforskrift eller naturmangfoldloven § 48. Verneforskriftene har egne

dispensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis.

Naturmangfoldloven § 48 er en generell dispensasjonsbestemmelse som åpner for å gi

dispensasjon dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Kopi av alle vedtak som treffes av kommunen skal sendes til Fylkesmannen, Statens

naturoppsyn og Miljødirektoratet. I tillegg skal vedtak registreres i Miljøvedtaksregisteret.

3
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Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak som treffes av kommunen som

forvaltningsmyndighet.

I dispensasjonssaker hvor kommunale instanser selv står som søker/tiltakshaver, skal

Fylkesmannen behandle saken som førsteinstans.

Merking og informasjon

Fylkesmannen har ansvar for gjennomføring av nødvendig grensemerking av verneområdene.

Kommunen skal som forvaltningsmyndighet vurdere behovet for særskilte

informasjonstiltak. Kommunen har også ansvar for kontakt med grunneiere,

rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner mv.

Brudd på verneforskriften

Selv om SNOer etablert som kontrollmyndighet i verneområdene, har kommunen som

forvaltningsmyndighet likevel et selvstendig ansvar for å påse at brudd på reglene i

verneforskriften som kommunen får kjennskap til, blir anmeldt til politiet, eller rapportert

til Fylkesmannen og Miljødirektoratet for eventuelle administrative sanksjoner. Kopi av

anmeldelse skal sendes til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Fylkesmannen har delegert myndighet etter naturmangfoldlovens kap. IX om håndheving og
sanksjoner. Kommunen må derfor ha dialog med fylkesmannen om oppfølging av ulovlige

forhold i verneområdene.

Rapportering om forvaltning

Kommunen har ansvar for å rapportere om forvaltningen av verneområdene til

Fylkesmannen. Rapportering skal skje etter fastsatte frister.

Dersom forutsetningene for delegering av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter

kommunen å informere Fylkesmannen.

Særlig om naturoppsyn i verneområder
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for tilsynet med verneområdene. SNOer

statlig myndighet med lovbestemt ansvar for forebygging av miljøkriminalitet og kontroll med at

reglene i miljølovverket blir overholdt, jf. naturoppsynstoven §§ 1 og 2. I tillegg har SNOet ansvar
for informasjon og veiledning om regelverket og bruken av verneområdene.

For ivaretakelse av verneformålet kan kommunen bestille registrerings-, dokumentasjons- og

skjøtselsarbeid av SNO. SNOvil prioritere slike oppgaver innen rammen av sine ressurser, og
arbeidet som utføres vil være gratis for kommunen.

4
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Frist for tilbakemelding
Kommuner som ønsker delegert forvaltningsmyndighet, må gi tilbakemelding til Miljødirektoratet.

I tilbakemeldingen ber vi om at kommunen konkret omtaler og vurderer hvilken kapasitet og

kompetanse kommunen har for å overta forvaltningsansvaret for verneområdene.

Frist for tilbakemelding er 1. april 2015.

Hilsen

Miljodirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Berit Lein Knut Fossum

Direktør naturavdelingen seksjonsteder

Vedlegg:
Oversikt over Verneområder hvor nasjonalpark-/verneområdestyrer er gitt tilbud om

forvaltningsmyndighet

Kopi til:

Alle Fylkesmenn

Klima- og miljødepartementet

5
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/550-8 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Bernt Eirik 
Sandtrøen 

 Dato:                 08.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 16.10.2018 
65/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Skolepolitisk plan m/høringer 

Henvisning til lovverk: 
Opplæringslovens §13.10 
Vedlegg 
1 Skolepolitisk plan m/høringer 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Skolepolitisk plan med høringer vedtas. 
Handlingsplan og vedlegg ferdigstilles i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplanene til de 
enkelte skolene. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Skolepolitisk plan med høringer vedtas. 
Handlingsplan og vedlegg ferdigstilles i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplanene til de 
enkelte skolene. 
 
 

Saksopplysninger 
 I sak 23/16 av 23.05.16 om kommunal planstrategi foreslo utvalget hvilke planer som skal 
gjennomføres i planperioden i utvalget, deriblant at skolepolitisk plan.  
Hovedutvalget vedtok i juni 2017 å engasjere Noodt&Reiding as som prosjektleder. Det ble utnevnt 
ei prosjektgruppe og ei referansegruppe som har jobbet frem en overordnet plan for skolen. I 
utvalgsmøte i mai 2018 ble planen vedtatt med noen mindre endringer men det ble bestemt at planen 
først skulle ut på høring i skolenes fora og til organisasjonene 

264



Vurdering 
 
 Skolepolitisk plan er ferdigstilt. Prosessen er ledet av prosjektleder innleid fra Noodt&Reiding AS. 
Prosjektgruppa har bestått av prosjektleder, sektorleder, en rektor, barnehagekonsulent, 
virksomhetsleder for kultur samt utvalgsleder. 
 
Vedleggene som kommer sist i planen er ikke ferdigstillet sammen med handlingsplanen. Skoleeier 
(administrativ) og skolelederne mener det beste er at disse vedleggene og ikke minst 
handlingsplanen ferdigstilles i et samarbeid mellom skoleeier og skolelederne under arbeidet med å 
utvikle virksomhetsplaner på den enkelte skole. 
Dette fordi vi har fire helt forskjellige skoler som har en del felles men har lokale tilpasninger som 
skal hensyntas 
  
Planen er et styringsdokument som tar inn alle hovedretningslinjer i forhold til opplæringslov og 
beskriver alle de overordnede politiske målsettinger som utvalget har vedtatt samt hvordan sektoren 
skal samhandle på tvers av virksomhetene.  
Det er en plan som i stor grad konsentrerer seg om skolen, organiseringen og målsettingene i skolen  
Som planen er utformet skal den kunne gi en oversikt over organiseringen i sektoren samt en 
overordnet plan for skoleeiernivået (politisk nivå) og være et styringsdokument for administrativ 
skoleeier. 
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Tilbakemeldinger på høring Skolepolitisk 
plan 
Skolepolitisk plan ble sendt ut på høring primo september 2018. Tilbakemeldingene er få, kun fra SU 
på to skoler, ingenting fra organisasjon og de to minste skolene. Den ble sendt ut til høring til skolene 
og Utdanningsforbundet. 

Storslett skole 

Har fått inn 3 innspill, men glemte å legge det til deg innen 4.10.18 

 

1. Tidfeste planen i overskrift med forslag om 2018-2022 nå er det ingen datoer 
2. Tallfeste målsetning om én til én på nettbrett/pc for elevene innen 2020  

Nå står det: Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom. Oppdaterte lærebøker og 
tilstrekkelig materiell i alle fag. 

3. TBB? Må kanskje omformuleres i planen. Nå står det gjennomføring 1.,5. og 8. trinn og alle nyankomne 
 

Siri 

 

Moan skole 

Hei, 

 Planen er god j. Den er litt lang og har litt mange områder men om vi får til et godt arbeid med å 
bryte den ned så gir den jo retning for Nordreisaskolen de neste årene. 

Mvh Tonje 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2050-3 

Arkiv:                A22  

Saksbehandler:  Bente Viken 

 Dato:                 10.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 16.10.2018 
66/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune. 

Henvisning til lovverk: 
 
Opplæringsloven  
Forvaltningsloven  
Vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune 
SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager 
 
Vedlegg 
1 Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune. 
2 Forslag til revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune. 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018  
 

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 
6 stemte imot og 1 stemte for. Innstillingen falt dermed. 
 

Vedtak: 
Rådmannens innstilling falt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal 
som et minimum inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, 
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oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider 
og bemanning og ledelse.  
 
Gjeldende vedtekter for de kommunale skolefritidsordninger i Nordreisa kommune ble sist 
revidert i 2009. Det er behov for å gjøre justeringer i vedtektene.  
 
Endringene gjelder punkt 3: Ledelse, bemanning, leke- og oppholdsareal. Ny tekst foreslås lagt 
til opprinnelig tekst i dette punktet: 
Det settes et tak på 59 barn ved den enkelte skole som tilbyr skolefritidsordning.  
Punkt 3 vil da se slik ut: 
 

3. Ledelse, bemanning, leke- og oppholdsareal 
Rektor ved skolen er den administrative og pedagogiske leder av skolefritidsordningen. Dersom 
skolefritidsordningen er lokalisert til barnehage, er styrer den administrative og pedagogiske 
leder for ordningen. Skolefritidsordningen kan ha 12 barn per ansatt. For skolefritidsordninger 
med mer enn 12 barn skal det vurderes om det er behov for en pedagogisk leder. Det settes et 
tak på 59 barn ved den enkelte skole som tilbyr skolefritidsordning.  
 
Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. SFO bør ha en egen base, og benytter 
skolens øvrige arealer og rom etter behov.  
 

Vurdering 
I Sentral forbundsvis særavtale vedrørende SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole 
og familiebarnehager, punkt 3.1.2 Daglig leder i skolefritidsordningen: «I skolefritidsordninger 
som samlet har innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel 
stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig leder også utføre andre arbeidsoppgaver 
utover funksjonen som daglig leder. Det foretas en forholdsmessig reduksjon av tid til ledelse, 
dog slik at minimum 20 % av hel stilling skal avsettes til ledelse.» 
 
Per i dag er det kun Moan skolefritidsordning som har stor nok søkermasse til å komme over 60 
elever. Moan skole som har en pedagogisk leder i SFO fordelt med 60 % administrativ stilling 
og 40% avdeling. 
 
Ved en barnegruppe på over 59 elever, fordrer det en øking av administrativ stilling til 100%. 
Dersom SFO- lederen skal opp i 100% administrativ stilling, må assistentressursen øke, da 
kravet om voksentetthet i avdelingen ikke vil være dekket. Dette vil medføre merkostnader.  
 
Pr. i dag er det tatt inn 62 barn i skolefritidsordningen ved Moan skole. Moan skole har p.t. tatt 
inn 50% ekstra assistentressurs inntil videre, hvor midlene til denne stillingen vil komme til 
syne i budsjettreguleringssaken i oktober.  
 
Rådmann anbefaler at det i fremtiden settes et tak på 59 barn ved den enkelte skole som tilbyr 
skolefritidsordning.  
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Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune 
1. Den kommunale forvaltning 

Nordreisa kommune eier og driver skolefritidsordningene, og er ansvarlig for driften i samsvar med 
statlige lover og forskrifter, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte virksomhet. 

Oppvekstutvalget er det politiske styringsorgan for skolefritidsordningene. 

Sektor for oppvekst og kultur er utvalgets administrative tilknytning. 

 

2. Styringsverket i skolefritidsordningene 

Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet.  

Foresatte til barn i skolefritidsordningen skal sikres representasjon i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 
og i skolens og/eller barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Representant velges av og blant foresatte 
med barn i skolefritidsordningen.  

 

3. Ledelse, bemanning, leke- og oppholdsareal 

Rektor ved skolen er den administrative og pedagogiske leder av skolefritidsordningen. Dersom 
skolefritidsordningen er lokalisert til barnehage, er styrer den administrative og pedagogiske leder for 
ordningen. Skolefritidsordningen kan ha 12 barn per ansatt. For skolefritidsordninger med mer enn 12 
barn skal det vurderes om det er behov for en pedagogisk leder. 

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. SFO bør ha en egen base, og benytter skolens 
øvrige arealer og rom etter behov.  

 

4. Opptak/oppsigelse 

Skolefritidsordningen er et tilbud til barn i 1.-4. klasse. Barn med funksjonshemming/spesielle behov 
kan tilbys plass til og med 10. klasse. 

Søknad til skolefritidsordningen gjøres til den enkelte skole. Det oppfordres til å benytte elektronisk 
søknadsskjema på Nordreisa kommunes hjemmeside. 

Hovedopptak til skolefritidsordningen foretas etter søknadsfrist 1. april. Opptaket gjøres av 
administrativ leder for skolefritidsordninga. Opptak til skolefritidsordning følger barnehageårets 11 
måneder. 

Klage på vedtak om opptak i skolefritidsordningen rettes til den enkelte skole som underinstans. 
Skolen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til 
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klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. Brukerutvalget er klageinstans, men 
kommunens klagenemd tar endelig avgjørelse. 

Oppsigelse av plass skal rettes skriftlig til administrativ leder for skolefritidsordninga. 
Oppsigelsesfristen er en -1- måned, fra dato til dato.  

 

5. Oppholdstid/åpningstid 

Det gis tilbud om hel og halv plass i skolefritidsordning. 

Halv plass tilsvarer inntil 9 timer per uke. Hel plass tilsvarer mer enn 10 timer per uke. 

I skoleferier der skolen holder stengt hele uker, kan barn med halv plass i skolefritidsordningen 
benytte seg av ordningen inntil 22,5 timer per uke.  

Skolefritidsordningen skal være åpent etter behov før og etter skoletid, men normalt ikke før klokka 
07.30 og ikke senere enn klokka 17.00. Nærmere presisering av åpningstidene gjøres i årsplanen for 
den enkelte skolefritidsordning. Unntak fra åpningstidene kan gis ved særskilte behov - og etter 
nærmere avtale for det enkelte barn. Der tilbudet gis i barnehagens lokaliteter, følges barnehagens 
åpningstid. 

Årsplanen inneholder bestemmelser om personalets 5 planleggingsdager.  

 

6. Betaling 

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. 

Det gis 50% søskenmoderasjon for opphold i skolefritidsordning - og for opphold i krysning mellom 
barnehage og skolefritidsordning. Eventuelle kostpenger fastsettes av foreldrene. Det gis ikke 
søskenmoderasjon på kostpenger. 

Betaling for opphold i skolefritidsordning skjer forskuddsvis. Dersom faktura for barnehage- og/eller 
SFO-opphold ikke er betalt innen en - 1 - måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet 
må tas ut av skolefritidsordninga med en ukes varsel.  

Ved fravær utover en måned kan det søkes om betalingsfritak. Søknad om betalingsfri kan      
innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el. Rektor ved den aktuelle skole avgjør 
søknaden. 

Det er mulig å søke friplass i skolefritidsordning etter Lov om sosiale tjenester. 

Henvendelse gjøres til helse- og omsorgsavdelinga, som vil gjøre en vurdering av den enkelte søknad.  

  

7. Kriterier for opptak 

Følgende barn prioriteres ved opptak: 

1. Funksjonshemmede barn som kan ha nytte av opphold i skolefritidsordning. 
Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved              
sosiale/medisinske institusjoner. Det kan vises til dokumentasjon fra tidligere år i                    
barnehage eller SFO. Rektor kan etterspørre ny dokumentasjon ved behov. 

2. Barn som kommer inn under et eller flere av flg. kriterier: 
 Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller funksjonshemming 
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Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske institusjoner. 
Dokumentasjonen må bekrefte at foresatte grunnet sykdom eller funksjonshemming i 
familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for barnet. 

 Barn med svært utrygt/farlig bomiljø 
 Barn med foresatte under utdanning/i arbeid det året det søkes plass for 

Ved opptak vil barn bli prioritert etter klassetrinn. 1. klassingene har 1. prioritet, 2. klasse har 2. 
prioritet osv. Barn som kommer inn under flere av kriteriene under dette punktet, får høyest prioritet. 

271



 

Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Nordreisa kommune 
1. Den kommunale forvaltning 

Nordreisa kommune eier og driver skolefritidsordningene, og er ansvarlig for driften i samsvar med 
statlige lover og forskrifter, kommunale vedtak og årsplan for den enkelte virksomhet. 

Oppvekstutvalget er det politiske styringsorgan for skolefritidsordningene. 

Sektor for oppvekst og kultur er utvalgets administrative tilknytning. 

 

2. Styringsverket i skolefritidsordningene 

Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet.  

Foresatte til barn i skolefritidsordningen skal sikres representasjon i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 
og i skolens og/eller barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Representant velges av og blant foresatte 
med barn i skolefritidsordningen.  

 

3. Ledelse, bemanning, leke- og oppholdsareal 

Rektor ved skolen er den administrative og pedagogiske leder av skolefritidsordningen. Dersom 
skolefritidsordningen er lokalisert til barnehage, er styrer den administrative og pedagogiske leder for 
ordningen. Skolefritidsordningen kan ha 12 barn per ansatt. For skolefritidsordninger med mer enn 12 
barn skal det vurderes om det er behov for en pedagogisk leder.  

Det settes et tak på 59 barn ved den enkelte skole som tilbyr skolefritidsordning.  

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. SFO bør ha en egen base, og benytter skolens 
øvrige arealer og rom etter behov.  

 

4. Opptak/oppsigelse 

Skolefritidsordningen er et tilbud til barn i 1.-4. klasse. Barn med funksjonshemming/spesielle behov 
kan tilbys plass til og med 10. klasse. 

Søknad til skolefritidsordningen gjøres til den enkelte skole. Det oppfordres til å benytte elektronisk 
søknadsskjema på Nordreisa kommunes hjemmeside. 

Hovedopptak til skolefritidsordningen foretas etter søknadsfrist 1. april. Opptaket gjøres av 
administrativ leder for skolefritidsordninga. Opptak til skolefritidsordning følger barnehageårets 11 
måneder. 
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Bente Viken, pedagogisk 
konsulent 

Gjelder fra 
skoleåret 
2018/2019 

Behandlet av:  
Kommunestyret, sak 8/98, 12.03.98  
Kommunestyret, sak 0033/03, 24.04.03  
Kommunestyret, sak 0006/04, 19.02.04  
Kommunestyret, sak 25/09, 18.06.09  
Kommunestyret, sak 44/15, 16.10.15 
 

Sider: 
3 
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Klage på vedtak om opptak i skolefritidsordningen rettes til den enkelte skole som underinstans. 
Skolen kan endre vedtaket eller avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til 
klageorganet som i Nordreisa kommune er brukerutvalget. Brukerutvalget er klageinstans, men 
kommunens klagenemd tar endelig avgjørelse. 

Oppsigelse av plass skal rettes skriftlig til administrativ leder for skolefritidsordninga. 
Oppsigelsesfristen er en -1- måned, fra dato til dato.  

 

5. Oppholdstid/åpningstid 

Det gis tilbud om hel og halv plass i skolefritidsordning. 

Halv plass tilsvarer inntil 9 timer per uke. Hel plass tilsvarer mer enn 10 timer per uke. 

I skoleferier der skolen holder stengt hele uker, kan barn med halv plass i skolefritidsordningen 
benytte seg av ordningen inntil 22,5 timer per uke.  

Skolefritidsordningen skal være åpent etter behov før og etter skoletid, men normalt ikke før klokka 
07.30 og ikke senere enn klokka 17.00. Nærmere presisering av åpningstidene gjøres i årsplanen for 
den enkelte skolefritidsordning. Unntak fra åpningstidene kan gis ved særskilte behov - og etter 
nærmere avtale for det enkelte barn. Der tilbudet gis i barnehagens lokaliteter, følges barnehagens 
åpningstid. 

Årsplanen inneholder bestemmelser om personalets 5 planleggingsdager.  

 

6. Betaling 

Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. 

Det gis 50% søskenmoderasjon for opphold i skolefritidsordning - og for opphold i krysning mellom 
barnehage og skolefritidsordning. Eventuelle kostpenger fastsettes av foreldrene. Det gis ikke 
søskenmoderasjon på kostpenger. 

Betaling for opphold i skolefritidsordning skjer forskuddsvis. Dersom faktura for barnehage- og/eller 
SFO-opphold ikke er betalt innen en - 1 - måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet 
må tas ut av skolefritidsordninga med en ukes varsel.  

Ved fravær utover en måned kan det søkes om betalingsfritak. Søknad om betalingsfri kan      
innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el. Rektor ved den aktuelle skole avgjør 
søknaden. 

Det er mulig å søke friplass i skolefritidsordning etter Lov om sosiale tjenester. 

Henvendelse gjøres til helse- og omsorgsavdelinga, som vil gjøre en vurdering av den enkelte søknad.  

  

7. Kriterier for opptak 

Følgende barn prioriteres ved opptak: 

1. Funksjonshemmede barn som kan ha nytte av opphold i skolefritidsordning. 
Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved              
sosiale/medisinske institusjoner. Det kan vises til dokumentasjon fra tidligere år i                    
barnehage eller SFO. Rektor kan etterspørre ny dokumentasjon ved behov. 
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2. Barn som kommer inn under et eller flere av flg. kriterier: 
 Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller funksjonshemming 

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske institusjoner. 
Dokumentasjonen må bekrefte at foresatte grunnet sykdom eller funksjonshemming i 
familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for barnet. 

 Barn med svært utrygt/farlig bomiljø 
 Barn med foresatte under utdanning/i arbeid det året det søkes plass for 

Ved opptak vil barn bli prioritert etter klassetrinn. 1. klassingene har 1. prioritet, 2. klasse har 2. 
prioritet osv. Barn som kommer inn under flere av kriteriene under dette punktet, får høyest prioritet. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/420-15 

Arkiv:                F47  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 28.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 16.10.2018 
67/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Opprettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms 

Henvisning til lovverk: 
 Barnevernloven § 1-1 lovens formål  
 Barnevernloven § 2-1 Kommunens ansvar 
 Barnekonvensjonen 
 Forvaltningsloven  

 
Vedlegg 
1 Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid 
2 Sluttrapport - Organisering barnevernsvakt N-T - N&R 03.08.2018 
3 Samarbeidsavtale barnevern 
4 Tilskudd prosjektstilling barnevern samarbeidsprosjekt 
5 Tildeling av midler 2017 - Interkommunal akuttberedskap 
6 Håndbok om akuttberedskap 
7 Høring Nordreisa 
8 Svar på høring fra Skjervøy- samarbeid barnevern 
9 Høring fra Fagforbundet nettverk Nord Troms 
10 Presentasjon av Vesterålen barnevern i Nordreisa kommunestyre 19.09.18 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 16.10.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Alternativ 1: 

1. Nordreisa kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste 
med Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.   

 
2. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen 
for samarbeidet er ansatt. 
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3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
 

4. Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» 
legges til grunn.  

 
5. Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram 

til dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål 
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

 
6. Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap 

fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  

7. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
 
8. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 

40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 

9. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Alternativ 1: 

10. Nordreisa kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste 
med Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.   

 
11. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen 
for samarbeidet er ansatt. 
 

12. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
 

13. Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» 
legges til grunn.  

 
14. Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram 

til dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål 
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

 
15. Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap 

fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  

16. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
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17. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 
40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 

18. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 
 

Saksopplysninger 
Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.  
Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  
Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke 
andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i 
hovedsak.  
Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 
43, 48 og 55.  
Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 
Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning og 
tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen har en råd- og 
pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet.  
 
Kommunene i Nord Troms har gjort to ulike utredninger vedrørende interkommunalt samarbeid 
om fremtidig organisering av barneverntjenesten. Den første utredningen gjort i 2017, er om en 
skal samarbeide om alle oppgavene som ligger til tjenesten. Den andre utredningen gjort i 2018 
er avgrenset til et samarbeid om kun akuttberedskap. Begge rapportene har vært behandlet i 
ulike ledd ute i kommunene.   
 
Begge samarbeidsforholdene handler i stor grad om myndighetsoverføring til vertskommune 
slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere samarbeid etter kommunelovens § 28. Storfjord 
kommune har meldt at man pr dags dato ikke ønsker å delta i et slikt samarbeid. 
 
Kåfjord kommune har vært «vertskommune» for begge utredningene. Utredningene har vært 
finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms. 
 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter.  
En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er å forbedre ansattes arbeidsdag, 
muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra kolleger. 
Små fagenheter med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av 
utdanningstiltak, sykefravær, permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable 
i forhold til oppgaveløsningen.  
Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er skjerpede lovkrav, herunder 
ivaretakelse av barns rettsikkerhet.  
Sentrale myndigheter har som utgangspunkt at en barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre 
enn 5 ansatte. Man har likevel ennå ikke villet lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et 
samarbeid vil problemstillinger til saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås. 
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Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt. 
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av 
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene en om kommunene 
gir tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten ved eks nye krav være mer moderat i et 
samarbeid enn om kommunen står alene.  
 
En annen økonomisk side ved de kommunale barneverntjenestene er ustrakt bruk av private 
aktører i behandlingen av barnevernssaker. Det er et uttrykt mål at den omfattende bruken av 
konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  I rapportens pkt 2.4 belyses bruk av konsulenter i 
de 6 Nord Troms kommunene. I 2015 kjøpte kommunene tjeneste fra konsulenter for tilsammen 
i overkant av 2,7 mill kr. I 2016 ble det kjøpt konsulenttjenester for i overkant av 2,8 mill kr. I et 
samarbeid vil det være en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene. 
 
Utredning om organisering og iverksettelse av et interkommunalt barnevernsamarbeid i 
regionen ble som nevnt gjennomført i 2017.  I utredningen drøftes det hvordan et slikt 
samarbeid kan organiseres. Det har underveis i prosessen fremkommet ulike syn på om hvorvidt 
en bør innføre et helhetlig felles organisering av barneverntjenesten. I ettertid har Storfjord 
kommune meldt tilbake at man der ikke ønsker å inngå i et samarbeid etter kommunelovens § 
28. Et viktig argument mot et slikt samarbeid er lange avstander i regionen.  Med bakgrunn i 
utredninger, høringsuttalelser og drøftinger har rådmennene i de 5 nordligste kommunene 
vedtatt å fremme saken til politisk behandling med innstilling til å iverksette en felles 
interkommunal barneverntjeneste etter kommunelovens § 28, 1-b. 
 
Vedrørende et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap er det utbredt enighet i tjenestene 
om å innføre et slikt samarbeid. Unntatt er Storfjord kommune som har dialog med Balsfjord 
kommune om et slikt samarbeid. Flere, (om noen) av Nord-Troms kommunene har per i dag 
ikke en beredskap som svarer til dagens krav, og det synes utfordrende å løse dette hver for seg 
(jf. fylkesmannens anbefalinger om interkommunale samarbeid).  Sluttrapporten gir 
anbefalinger om tiltak/aksjoner som må ivaretas i forbindelse med iverksettelsen.  
 
Det er et forsvarlighetskrav til at kommunene har en formalisert og forsvarlig vaktordning som 
ivaretar barn i akuttsituasjoner også utenom ordinær kontortid. I kravet til forsvarlighet i 
barnevernloven presiseres det at dette også innebærer at kommunene skal ha en formalisert 
akuttberedskap. Bufdir har i en tolkningsuttalelse forbindelse med krav om til forsvarlighet i 
barneverntjenesten bla uttalt at en ordning som baserer seg på at barnevernledere og ansatte kan 
kontaktes i varierende grad, utenom kontortid, ikke er en forsvarlig organisering av kommunens 
akuttberedskap.  Akuttberedskapen i Nord Troms-kommunene har i vesentlig grad vært 
organisert på slike premisser. Det er derfor uttrykt behov for et interkommunalt samarbeid om 
akuttberedskap i barneverntjenestene.  
 
Det vedlagte utkastet til samarbeidsavtale gjelder for hele samarbeidet. Den bygger i stor grad 
på avtalen som gjelder for samarbeidet i Vesterålen. For å utforme en samarbeidsavtale som 
bare handler om barnevernvakt vil en i stor grad kunne utarbeides med utgangspunkt i vedlagte 
utkast til avtale. 
 
19.9.2018 gjennomførte kommunestyret i Nordreisa temamøte vedrørende barneverntjenesten. 
En av innlederne på temamøtet var leder for Vesterålen barnevern, Kari Mortensen. Dette er et 
interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner i Vesterålen. I sitt innlegg, jfr vedlagte 
presentasjon, fremholdt Mortensen at samarbeidet i Vesterålen hadde lyktes med fagutvikling og 
kvalitetsforbedringer. Bla er antallet fristbrudd betydelig redusert i perioden 2014 – 2018. 
Omfanget av andre avvik er også sterkt redusert. Videre har man i Vesterålen erfart at 
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samarbeidet er fordelaktig i forhold til rekruttering, kompetansedeling, fagutvikling og 
spesialisering. Tjenestens størrelse har også bidratt til mindre sårbarhet ved bla fravær.  
Som nevnt tidligere har utfordringer har problematikken som knytter seg til geografiske 
avstander vært drøftet. Også samarbeidet i Vesterålen har de samme utfordringene, ca. 4 årsverk 
går til reising. 
 
Høsten 2017 ble det fra Barne- og likestillingsdepartementet presisert at private aktører ikke kan 
utøve offentlig myndighet på vegne av kommunen. Bla medfører dette at akuttberedskap i 
barnevernet ikke kan settes ut til private aktører. Kommunene oppfordres av 
fylkesmannsembetene til samarbeid med hverandre og ønsker at initiativet kommer fra 
kommunene selv. 
 

Vurdering 
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om 
i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms. Dette kommer særdeles klart frem i pålagt krav om formalisert 
akuttberedskap. En tjeneste mindre bestående en mindre av 5 ansatte kan vanskelig få til en 
forutsigbar organisering av slik tjeneste. 
 
NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og 
forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke å utøve til det beste for de 
mest sårbare barna en yter tjenester til.  
 
Kommunene går over til et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og 
rekkevidde; Fra tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.  
 
Økonomi alene skal aldri være et argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil 
kunne heve nivået på tjenesten og dempe fremtid kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen til 
kvalifisert og tilgjengelig personell i et gjennomtenkt system med gode strategier.  
God omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på 
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver.  
 
Begge sluttrapportene har vært ute på høringer. En viktig motforestilling fra mange som har 
deltatt i utredningsarbeidet er geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en desentralisert 
organisering slik at barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et 
samarbeid i Nord Troms medfører økt reiseaktivitet, eks når ansatte som har fast oppmøtested i 
en kommune har fravær. Fraværet vil da ofte kunne medføre at andre med oppmøtested i andre 
kommuner må reise. Erfaringene fra Vesterålen, jfr vedlagte presentasjon, medfører reisebehov. 
 
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og 
avklares underveis fram mot iverksettelse. Om ikke dette tas grundig i denne fasen vil 
betydelige problemer dukke opp etter oppstart og ta dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. 
Ting tar tid, eksempelvis vil det være naturlig at daglig leder for samarbeidet vil være den som 
koordinerer det praktiske arbeidet med iverksettelsen. Det er neppe sannsynlig at vi vil kunne ha 
denne på plass før i mars 2019.  
Det er utredet 2 alternativer til forslag: 
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Alternativ 1: 
XXX kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.   
 
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b.  
 
Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 
grunn.  
 
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til dato 
1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 
 
Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke 
og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn 
for samarbeidet. 
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 
Alternativ 2: 
Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt frist, 
1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak 
fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 
Nordreisa og Kvænangen samarbeider allerede om en felles barneverntjeneste.  Å splitte dette 
opp i et ytterligere samarbeid om bare akuttberedskap er ikke ønskelig.  
Rådmannen anbefaler derfor alternativ 1 hvor man utvider barnevernsamarbeidet med Kåfjord, 
Lyngen og Skjervøy og hvor akuttberedskapen er inkludert i samarbeidet.
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       Utredning avgitt av prosjektgruppe nedsatt av  

       Rådmannsutvalget i Nord-Troms 
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BARNEVERNSAMARBEID
I NORD-TROMS
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1 

Forord 

Nord-Troms omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen. Styringsgruppa som består av rådmennene i de aktuelle kommunene har 
bedt om en utredning, organisering og iverksettelse av et mer fast organisert barnevernssamarbeid i 
regionen. Utredningsarbeidet som har ført til prosjektrapporten startet 23.01.2017.  

Oppdraget fra rådmannsutvalget i Nord-Troms har vært spennende, lærerikt og til tider utfordrende 
og frustrerende. Likevel er prosjektleder svært takknemlig for tilliten de har vist i utredningsarbeidet, 
og for at de valgte meg til oppgaven.  

Prosjektrapporten er blitt til etter drøftinger i arbeidsgruppa som består av barnevernlederne i de 
involverte tjenestene, en representant fra Fagforbundet, en representant fra Fellesorganisasjonen 
for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter til disse 
yrkesgruppene (heretter kalt FO) og prosjektleder. Samt annet arbeid utført av undertegnede. 

Prosjektleder vil takke alle som har bidratt i prosjektet. Spesielt til Landsforeningen for 
barnevernsbarn som har hjulpet oss med å ivareta brukermedvirkning. Takk til barnevernlederne i 
Vesterålen barnevern, ETS barnevern, barneverntjenesten i Harstad, Tromsø, Alta og Bardu som har 
bidratt med informasjon om deres drift. Takk til de ansatte på rådhuset i Kåfjord som har hjulpet med 
praktisk bistand, korrekturlesing og gjennomføringen av ROS-analyse. En varm takk rettes til Grethe 
Marie Borgerød studieleder for UIT Norges arktiske universitet ved institutt for barnevern og sosialt 
arbeid, og Rita Øymo Solbakk universitetslektor, campus Harstad for gjennomlesing av spørreskjema i 
forkant av utsendelse. Det samme gjelder for barnevernleder i Orkdal kommune Tom Døsvik som 
raust har delt sine erfaringer med oss i forbindelse med gjennomført seminar. Sist men ikke minst 
rettes en stor takk til alle som har heiet på meg, bidratt med gode innspill og støttet meg gjennom 
prosjektet.  

 

Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, 15.12.2017 

Therese Mariann Winther 

Prosjektleder 
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1.0 Bakgrunn 

1.1 Lovgrunnlag 

I barnevernloven § 1-1 defineres Lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  

Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke andre 
bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i hovedsak.  

Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 43, 
48 og 55.  

 

1.2 Saksframlegg av mars 2014 

I mars 2014 ble det utarbeidet et skriv fra barnevernslederne i Lyngen, Storfjord og Kåfjord. De 
aktuelle barnevernlederne ville ha et interkommunalt samarbeid. De så at endringene i 
barnevernloven av 21. juni 2013 medførte økte krav til tjenestene. I skrivet ble det trukket frem flere 
utfordringer kommunene stod ovenfor som følge av overnevnte. Deres oppfatning var at det ikke var 
et spørsmål om kommunene skulle samarbeide om barnevern, men hvordan dette samarbeidet 
skulle organiseres. Barnevernlederne så ikke for seg en sammenslåing av tjenestene, men mente det 
var realistisk med et samarbeid om deler av tjenesten.  

Lovendringene i barnevernloven av 21. juni 2013 innebar mange krav til kommunene som syntes 
vanskelig å innfri: 

 Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel. 
 Krav til styrking av tjenesten gjennom økt krav til fagmiljø, kompetanse og faglig 

videreutvikling. 
 Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav 

til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy. 
 Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små 

tjenester.  

Barnevernlederne formidlet at tiden ikke var moden for å slå sammen alle barneverntjenestene til en 
barneverntjeneste, men at de så det som realistisk å samarbeide om deler av tjenesten: 

 Tiltaksbank 
 Adopsjon 
 Kompetanseheving 
 Fosterhjemsoppfølging 
 Tilsynsordning 
 Evalueringsverktøy 

Kommunene besluttet å iverksette et utredningsprosjekt for interkommunalt barnevernssamarbeid. 
De har i den forbindelse fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Troms. I ettertid har Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen kommet med i prosjektet.  
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I saksfremlegget som lå til grunn for prosjektleders mandat ble prosjektrapport fra Vesterålen lagt 
ved som et eksempel på hvordan samarbeid i et stort geografisk område kunne organiseres. 
Hovedformålet med å etablere et formalisert barnevernsamarbeid i Nord-Troms er å etablere en 
tjeneste som på best mulig måte svarer på de krav som loven stiller til den kommunale 
barneverntjenesten. Det store geografiske området for de 6 samarbeidskommunene ble nevnt som 
noe en må ta hensyn til i utredningsarbeidet. Videre at andres erfaringer med slike samarbeid ble 
sentralt å innhente. Arbeidet med prosjektet skulle føre frem til et forslag til samarbeidsplattform for 
tjenestene (Saksfremlegg arkivsaknr: 2015/34-11). 

I utredningsarbeidet har prosjektleder forsøkt å ta utgangspunkt i overnevnte. Barnevernet er et 
komplekst fagfelt. Dette krever at de ansatte innehar kompetanse, tilnærmer seg jobben med stor 
grad av etikk og hele tiden tilegner seg ny kunnskap. De siste årene har barnevernet i Norge blitt 
kritisert både nasjonalt og internasjonalt.  Fra likelydende vedtak om interkommunalt barnevern i 
Nord-Troms ble fattet av de 6 samarbeidskommunene har Forslag til ny barnevernlov blitt presentert 
(NOU 2016:16). Dette hensynet er også forsøkt ivaretatt, og implementert, i prosjektarbeidet.  

Som nevnt har andres erfaringer med interkommunale barnevernsamarbeid vært viktig i arbeidet 
med prosjektet. Særlig har funn fra NF rapport n.: 1/2015 blitt vektlagt fordi informantene bestod av 
ulike viktige faginstanser som er sentrale i barnevernsarbeid (i tillegg til andre evalueringer av 
barnevernsamarbeid i hele landet). Informantene i nevnt studie var barnevernledere, rådmenn, 
representanter for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker. Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie omhandler 202 kommuner som var etablert i 
til sammen 63 interkommunale barnevernsamarbeid fordelt på 17 av landets fylker, og kan således 
være representativ for alle deler av landet. En fjerdedel av samarbeidene hadde vart i bortimot ti år 
eller mer. Noen av kommunene hadde opprettet formelle avtaler om samarbeid, men de fleste har 
slått sammen sin barneverntjeneste med andre.  

 

2.0 Prosjekt interkommunalt samarbeid om barnevern i Nord-Troms 

Styringsgruppa for prosjektet med å utrede interkommunalt samarbeid innen barnevern i Nord-
Troms er rådmannsutvalget. De har satt sammen en arbeidsgruppe som består av:  

Tone Mortensen – barnevernleder i Lyngen kommune  

Ann-Britt Holmen – barnevernleder i Storfjord kommune  

Jani Albrigtsen – barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni i 
perioden januar-mai 2017 

Sandra Larsen – konstituert barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni fra og med mai 2017 

Mette Øyen Bless – barnevernleder i Skjervøy kommune 

Lisa Løkkemo – barnevernleder i Nordreisa og Kvænangen kommune 

Maria Vang – representant for FO 

Beate Severinsen – representant for Fagforbundet i perioden juni 2017 og til prosjektslutt 

Therese Mariann Winther – prosjektleder  
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Fagforbundet og FO har også fått oversendt referater, ulike utkast som er utarbeidet og annet med 
invitasjon til å komme med innspill.  

Prosjektleder ser at oppnevnt arbeidsgruppe har vært noe homogen. Det har medført at 
utredningsfasen har hovedsakelig fokusert på barnevernfaglig innhold. En svakhet kan derfor være at 
en ikke har utredet alle sider ved eksempelvis drift og IKT i god nok grad. Sammensetningen 
representerer likevel en styrke i at fagligheten har vært forsøkt ivaretatt underveis. Dersom 
kommunene beslutter å samarbeide om barnevern vil det være naturlig å foreta en ytterligere 
kostnadskartlegging, utført av andre, for en eventuell vertskommune dersom det er 
samarbeidsformen som besluttes.  

I utredningsfasen har det vært gjennomført:  

 Drøftingsmøte mellom Fylkesmannen i Troms v/Silja Eriksen og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom KS v/seniorrådgiver Sylvi Hjelle og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom Landsforeningen for barnevernsbarn v/Veronika Løveng-Hansen og 

prosjektleder. 
 Drøftingsmøter for å få oppnevnt tillitsvalgte mellom FO, Fagforbundet og prosjektleder. 
 Besøk hos alle barneverntjenestene i Nord-Troms. 
 2 møter med styringsgruppa og prosjektleder. 
 6 møter i arbeidsgruppa (ved gjennomføringen har vi rullert oppmøtet på de ulike 

kommunene). 
 Fellesmøte med de ansatte ved alle barneverntjenestene. 
 To-dagers erfarings basert studieseminar for rådmannsutvalg, etatsledere og 

barnevernledere. 
 Møte med ETS barneverntjeneste v/barnevernleder Lill-Cathrine Ekra og prosjektleder. 
 Møte med Vesterålen barneverntjeneste v/barnevernleder Kari Mortensen og prosjektleder. 
 Telefonmøte med Harstad barneverntjeneste v/barnevernleder Inger Eidissen og 

prosjektleder. 
 Telefonmøte med prosjektleder for interkommunalt barnevernsamarbeid i Bardu Jutta 

Maurer. 
 Telefonmøte med barnevernvakta i Tromsø, barnevernleder i Alta og barnevernleder i Bardu. 
 Telefonmøter med IKT Nord-Troms sentraladministrasjonen v/leder Tom Eirik Jensen og 

prosjektleder Kurt Frantzen, samt andre eksterne aktører.  
 Rapportering på prosjektet til Fylkesmannen i Troms v/prosjektleder 13.06.2017.  
 Informasjonsmøte om Familieråd v/Bufetat og arbeidsgruppa. 
 Felles opplæring i Familieråd.   
 ROS-analyse av fremtidig barnevernssamarbeid i Nord-Troms v/Landsforeningen for 

barnevernsbarn, barnevernledere i alle kommunene (oppnevnt representant fra tjenesten på 
vegne av dem som ikke kunne delta), representant for Fagforbundet og representant for FO.  

 Deltakelse på akuttkonferanse 2017 arrangert av Barne- og familiedirektoratet og 
politidirektoratet. 
 

2.1 Spørreskjema 

Som en del i utredningen har som nevnt spørreskjema blitt utformet. Det ble utarbeidet et skjema til 
ledere og et til ansatte (se vedlegg 1). De ble sendt ut til barnevernledere og barnevernsansatte i de 
aktuelle kommunene. Totalt 13 ansatte har svart på spørreundersøkelsen.  
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Skjemaene ble utarbeidet for å få oversikt over tjenestespesifikke aspekter, organisatoriske og 
økonomiske forhold. Begge spørreskjemaene bestod av standardiserte spørsmål og spørsmål med 
åpne svarmuligheter. Spørsmålene var basert på forskning om interkommunalt samarbeid og 
mandatet som ble gitt av styringsgruppa. 

Spørreskjemaene ble gjennomlest og redigert av studieleder for institutt for barnevern og sosialt 
arbeid Grethe Borgerød og universitetslektor Rita Øymo Solbakk ved barnevernutdanningen på 
Norges Arktiske Universitet UIT, campus Harstad før de ble sendt ut.  

 

2.2 Samarbeid og kostnadsbilde 

Det bør ikke være noen uttrykt målsetting at man skal spare penger på å samarbeide om barnevern, 
men underforstått ligger det en målsetting om å få mer igjen for pengene ved å samarbeide enn det 
kommunene vil være i stand til på egenhånd. 

Nord-Troms kommunene vil måtte beregne økte utgifter i oppstart ved et interkommunalt 
samarbeid. Graden av utgifter og finansieringsplan for samarbeidet vil kunne variere alt etter om en 
velger å samarbeide utfra en avtale (jf. kommuneloven § 27) eller utfra en vertskommunemodell (jf. 
kommuneloven § 28). 

Når det gjelder interkommunale barneverntjenester synes de viktigste årsakene ifølge Brandtzæg, 
Håkonsen & Lunder (2010) til kostnadsøkninger å ha sammenheng med at man får større tjenester 
med sterkere fagmiljøer. Noe som i seg selv bidrar til flere meldinger, undersøkelser og tiltak som 
utløser økte kostnader. Det er dermed ikke sagt at etablering av interkommunale barnevern bidrar til 
kostnadsvekst sammenlignet med om hver enkelt kommune skulle styrket barneverntjenesten på 
tilsvarende måte hver for seg. Dersom vi ser på kostnadsutviklingen i barnevernet i små kommuner 
med og uten interkommunalt samarbeid på figur 27 presentert nedenfor ser vi at kommuner med 
interkommunale barnevern har hatt en mer moderat kostnadsutvikling enn andre små kommuner 
uten interkommunalt barnevern. Dette indikerer at etablering av interkommunale barnevern er en 
mer kostnadseffektiv måte å styrke barneverntjenesten på i små kommuner, enn om hver enkelt 
kommune skal styrke tjenesten på egen hånd. Dette er også samsvar med evalueringen av forsøkene 
med interkommunale barnevern (Brandtzæg 2006). 
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Figur 27. Kostnadsutvikling totalt for barnevernsutgifter i små kommuner (< 5000 innbyggere) med og uten interkommunalt samarbeid. 
Indekstall der 2002 = 1 for nominelle netto driftsutgifter.  

Informanter i Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie ser både fordeler og ulemper med 
avstand mellom barneverntjenesten og enkelte av samarbeidskommunene. Geografisk avstand har 
betydning for tjenesten som utøves i positiv og negativ retning. En av fordelene er at det er mulig å 
fordele saker mellom ansatte slik at de unngår saker der de selv bor. En annen fordel er at det kan ha 
blitt mindre farlig å melde. Flere informanter bemerker at for mange saker kanskje har blitt liggende 
for lenge tidligere.  

Ut fra overnevnte kan et samarbeid i Nord-Troms fordelaktig bidra til barneverntjenestens 
hovedformål som er å yte bedre hjelp til barn og unge som trenger det. Isaksen (2010) viser også til 
at interkommunale barnevernssamarbeid har en kostnadsøkning, men bare halvparten så stor som i 
enkeltstående småkommuner. Denne økningen kan forklares blant annet med at man gjennom å 
styrke fagmiljøer og øke kompetanse, fanger opp et underliggende behov man tidligere overså. Når 
man skal effektivisere og holde kostnadene nede, kan det ikke være et mål å redusere antall tiltak. Er 
behovene der så må de også møtes. Det nevnes også at den generelle kostnadsøkningen i 
barnevernet ikke viser noen tegn til å avta.  

 

2.3 Intern organisering  

Erfaringer tilsier at valg av modeller for intern organisering er viktig for å lykkes med et 
interkommunalt samarbeid. Valget av organiseringen må ta hensyn til geografiske avstander og bidra 
til å sikre og videreutvikle kvaliteten på en mest kostnadseffektiv måte. Samtidig som nærhet og 
tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere er viktig å opprettholde.  (Vardheim & Aastvedt, 
2013).  

Arbeidsgruppa så behovet for å drøfte organisering tidlig i prosessen. Det ble vurdert at dersom 
organisasjonskartet var etablert og omforent, kunne den videre utredningen innta et mer faglig 
fokus. Det ble derfor viktig å bruke tid på drøftinger rundt valg av samarbeidsplattform. Prosjektleder 
har presentert flere forslag til organisering som har blitt diskutert i arbeidsgruppa (se vedlegg 2).  

Ved oppstart av prosjektet ble de ansatte i barneverntjenestene, i Nord-Troms, oppfordret til å 
fremme forslag til organisering av samarbeidet. Siden prosjektleder ikke mottok forslag til 
samarbeidsplattform fra de ansatte ble det utarbeidet et forslag til organisering av interkommunalt 
barnevernsamarbeid i Nord-Troms som ble sendt ut på høring til aktuelle parter i de 6 
samarbeidskommunene.  

Forslaget tok utgangspunkt i at 4 av 5 barnevernledere på daværende tidspunkt ville tilpasse et 
forslag utfra utformingen fra Vesterålen barnevern. Barnevernleder i Storfjord kommune formidlet at 
de ikke var innstilt på et samarbeid av den karakteren, og ba om en utredning av samarbeid om deler 
av tjenesten. Herunder er barnevernvakt, felles tiltaksbank og fagutvikling nevnt eksplisitt. Videre 
utredningsarbeid vil derfor omhandle organisering etter både Kommuneloven §§ 27 og 28. Se vedlagt 
forslag til organisering av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms og tilhørende 
høringsuttalelser (se vedlegg 3).  

7. juni 2017 ba de øvrige i arbeidsgruppa om at utredningen også skal omfatte et samarbeid om felles 
tiltaksbank og kompetanseheving. Konstituert barnevernleder fra Kåfjord deltok ikke på dette møtet, 
og har derfor ikke uttalt seg vedrørende dette. Ønsket fra barnevernledere er primært å sette ut 
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akuttberedskapen til barnevernvakt i Tromsø, sekundært å utvikle en egen barnevernvakt. De ulike 
alternativene vil bli forsøkt presentert mer inngående i rapporten.  

Forslag til barnevernsamarbeid i Nord-Troms er at det organiseres etter modell med administrativt 
verskommunesamarbeid (jf. kommuneloven § 28-1b). Dersom en ser for seg et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 vil det videre arbeidet omhandle å utarbeide en samarbeidsavtale. En ser en del 
utfordringer dersom samarbeidsavtale om enkeltområder er løsningen kommunene velger. Dette vil 
bli presentert ytterligere i prosjektplanen.   

I Evalueringen av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag fremkommer det at valg av 
modeller for intern organisering naturligvis er viktig for å lykkes med et interkommunalt samarbeid. 
Hensynet til ulemper ved geografiske avstander blir nevnt eksplisitt (Brandtzæg, 2016).  

I vurderingen av organisasjonsstruktur og lokalisering av tjenester må det tas hensyn til de 
geografiske forholdene i Nord-Troms. Arbeidsgruppa ser at samlokalisering, med felles oppmøtested 
for hele tjenesten, ikke er hensiktsmessig på grunn av de store avstandene. Per 4. kvartal 2016 var 
samlet innbyggertall i regionen 15962 ifølge SSB. Utfordringene sett ut fra dette er at vi er få 
innbyggere fordelt på et stort areal noe som kan ha innvirkning på antall ansatte i tjenestene og de 
ressursene hver enkelt kommune rår over.  

Fagkompetansen må likevel kunne benyttes på tvers av kommunegrensene. Dette vil prosjektleder 
gå nærmere inn på i forslaget, og det vil være fokus i drøftinger med arbeidsgruppa videre i 
prosjektet dersom det blir besluttet et interkommunalt barnevernsamarbeid. 

 

2.4 Begrunnelser for ønsket samarbeid 

I dag er utfordringene barneverntjenestene økende. De siste årene har det vært en tredobling i antall 
barn som mottar tiltak. Lichtwarck og Clifford (2010).  

Barneombudet kom med et innspill til Raundalen-utvalget (NOU 2012:15) der en anbefalte minimum 
5 fagstillinger per barneverntjeneste. FO (2015) har senere anbefalt minimum 5 fagstillinger per 
kommunale barneverntjeneste for å sikre barn trygge og gode oppvekstsvilkår. Dette er nedfelt i 
Landsforeningen for barnevernsbarn sin politiske plattform for å sikre kontinuitet og kvalitet.  

Representanter for fylkesmannsembetene forteller at de «holder et øye med» de aller minste 
barneverntjenestene, og særlig dem med mindre enn fem årsverk for fagstillinger som anbefalt som 
nedre grense av departementet i Proposisjon til Stortinget 106 L (2012-2013). Fylkesmannsembetet 
ser på sammenslåing ved interkommunale samarbeid som en positiv utvikling, og har derfor «pushet 
på sammenslåing». Flere mener at initiativet bør komme fra komme fra kommunene og tjenestene 
selv.  

Representantene for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene uttaler ifølge Andrews, 
Gustavsen & Lindeløv (2015) at en liten fast stab fører til at barnevernet må leie inn eksterne 
tjenester som kan variere kvalitetsmessig. Tjenester med få ansatte har også svekket beredskap om 
mer enn et barn må «akuttplasseres», og ved ulike typer fravær som for eksempel at barnevernleder, 
som eneste ansatt i tjenesten, må møte i fylkesnemnda, og være borte fra kommunene i flere dager. 
I en større tjeneste er det også mulig å fordele oppgaver på flere personer slik at ansatte unngår å bli 
involvert i arbeid med familier som de kjenner eller har et nært forhold til. 

Utfordringene som løftes for barneverntjenester i studien er gjenkjennbart sett opp mot resultatene 
av spørreundersøkelsen som er gjennomført i barneverntjenestene i Nord-Troms. Som nevnt har 13 
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ansatte, inkludert barnevernlederne, svart på denne.  11 av 13 av informantene oppga at de hadde 
opplevd å være inhabile i saker, og kommunene måtte få oppnevnt settekommune. Ved et 
vertskommunesamarbeid vil det kun være snakk om inhabilitet dersom barnevernleder har slektskap 
til tjenestemottakere eller av andre grunner er inhabil.   

Alle barneverntjenestene i regionen har opplyst i spørreskjemaet at de har opplevd å måtte leie inn 
konsulenter i forbindelse med alle stadier i barnevernssaker. Nedenfor presenteres en oversikt som 
kan være med på å gi et lite bilde av bruken av innleide konsulenter. Samtidig er det viktig å presisere 
at den høye bruken av konsulenter kan skyldes mangel på egne forebyggende hjelpetiltak. Mangelfull 
kompetanse i komplekse saker oppgis også som en av grunnene til at tjenestene leier inn eksterne 
konsulenter. 

Formålet med oversikten som presenteres nedenfor er å synliggjøre at det bør foretas en omregning 
av kjøp av tjenester hos andre for å se om det er mulig å opparbeide egne tiltak. Således vil en kunne 
opparbeide kompetanse i egen tjeneste ved et interkommunalt samarbeid. Prosjektleder påpeker at 
det må tas forbehold om eventuelle feil i oversikten. De ulike kommunene har ulike måter å føre 
regnskap på, og hvilke poster som benyttes. Prosjektleder har ikke fått utdypende forklaringer hos 
alle kommunene. Oversikten er likevel representativ for å skissere et bilde av kjøp av tjenester hos 
eksterne.  

Kommune Konsulenter 2015 Konsulenter 2016 
Kvænangen/Nordreisa Se merknad og 

kommentar nedenfor 
tabellen.  

Kroner 671.387,- (244) 
Kroner 916.200,- (251) 

Skjervøy Kroner 431.893,- Kroner 19.892,- 
Kåfjord Kroner 210.00,- Kroner 548.749,61,- 
Storfjord  Kroner 174.309, 64,- 

(252) 
Kroner 183.592, 46,- 
(251) 
Kroner 174.876,12,- 
(244) 
Totalt kroner 
532.778,22,- 

Kroner 694.121,05 

Lyngen Kroner 167.442,19 ,- Kroner 0,- 
 

 Merknad: Det har vært noe variasjon i innhentet tallmateriale fra Nordreisa/Kvænangen så 
prosjektleder presenterer tallene som ovenfor, og legger ved barnevernleders utdypning: 

o 2015 

2015: 

1.577.691 

 34.449 

 66.489 

Barnevernleder nevner at 2015 ikke er helt representativt. 2015 var et unntaksår med svært 
høyt fravær og de hadde 3-4 konsulenter inne.  

o 2014 
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2014: 

907.760 

 6.682 

    63.334  

o 2016 

2016: 

677.096 

140.800 

 78.888  

 Tallmaterialet som er presentert ovenfor er tall for Nordreisa kommune. I forhold til 
tallmaterialet fra Kvænangen kommune skriver barnevernleder følgende:  
«Det har vært litt utfordrende å klarlegge konsulentbruk hos barnevernet i Kvænangen fordi 
dette er bakt inn i utlegg fra Nordreisa og i et samlet refusjonskrav fra Nordreisa til 
Kvænangen kommune. For 2015 finner jeg kun et beløp på 4.231.80 kr. 
I 2016 er det anslått at det er benyttet konsulent og krevd refusjon for 25% stillingsressurs, 
17 766, 50 kr pr. mnd gjennom 11 av 12 måneder, altså kan vi anslå at det er benyttet 
195.431,50 kr på konsulenter i 2016.» 
 

Ut fra presenterte tall fra alle kommunene ser en i alle fall at det er mulig å spesifisere tallene 
ytterligere. Dersom en omregner dette til egne årsverk vil det kunne ha stor betydning å omsette 
pengene som brukes til kjøp av konsulent-tjenester i dag til å bygge opp egne tiltak ved et 
interkommunalt samarbeid.  

Å omregne økonomiske midler som brukes til å kjøpe tjenester fra eksterne til bruk av egne ansatte 
til å utføre tjenestene vil ikke ensbetydende representere kortsiktige innsparinger. Imidlertid vil det 
være en mulighet for kommunene til å drive kompetanseheving, og fagutvikling av egne ansatte. På 
sikt kan det gi mulighet for økonomisk vinning siden en de ansatte som allerede er ansatt i 
barneverntjenesten er dem som utfører jobben.  

Barne- og likestillingsdepartementet har i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått 
gjennom bruken av aktører i det kommunale barnevernet. Vista analyse (2014-2015) viste at 77% av 
landets barneverntjenester benyttet private aktører til å utføre en eller flere av kommunens 
lovpålagte oppgaver. I brevet understreker departementet at det er kommunens øverste 
administrative og politiske ledelse som har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine 
lovpålagte oppgaver etter barnevernloven. Direktoratet understreker at de private aktørene har 
bidratt til å løfte kvaliteten og kompetansen på mange områder i barneverntjenester. Samtidig 
understreker de at dagens situasjon innebærer en stor risiko for sviktende oppfølging og manglende 
styring av private aktører som utfører oppdrag på vegne av den kommunale barneverntjenesten. I sin 
vurdering presenterer departementet en liste med eksempler på oppgaver som innebærer utøvelse 
av offentlig myndighet og som kommunen ikke kan delegere/legge til en privat aktør (Moen & Solum, 
2017).  

Et annet moment som prosjektleder mener er viktig å påpeke i denne sammenhengen er at det stilles 
særlige krav til å trekke inn kulturperspektivet og gode kommunikasjonsferdigheter hos de ansatte i 
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barneverntjenesten. Å trekke inn kulturperspektiv er ifølge Saus (2006) å la forståelsen av individets 
og familiens behov være gjort med utgangspunkt i verdier og teorier som åpner for å se omgivelsene 
de er en del av. Barnets beste må være omtenkt i forhold til etnisitet.  

I Nord-Troms finnes det flere elementer som er spesielt for regionen, og dermed medfører ytterlige 
krav til kompetanse hos de ansatte. Her finnes en sammenblanding av norsk, kvensk og samisk 
kultur. Fornorskning av samer og kvener var ifølge Zachariassen (2016) målet med 
minoritetspolitikken staten førte i Nord-Troms og Finnmark i perioden 1850-1950. Videre har ifølge 
Aadens (1986) læstadianismen satt sitt preg på lokalsamfunn og bygder i Nord-Troms fra 1850 og 
frem til i dag. 

Identiteten vår og kulturen vi har tilegnet oss er en viktig del av oss, og preger måten vi oppdrar 
barna våre på. Lokalkunnskap hos de ansatte i barneverntjenesten er derfor en viktig del av deres 
kompetanse, og denne er viktig å styrke. Ansatte med kjennskap til kulturen i vår region vil lettere 
kunne ha denne kunnskapen med som en del av grunnlaget for å gjøre vurderinger i møte med barn 
og familier. De bor og lever i samfunnet på daglig basis, og mange av dem har vokst opp som en del 
av samfunnet de arbeider i. En kan stille spørsmål ved hvordan dette blir ivaretatt ved kjøp av 
tjenester fra eksterne konsulentfirmaer som operer fra hele landet.  

Kommunenes ansvar i forbindelse med overnevnte reguleres i flere bestemmelser:  

Barn som tilhører en minoritet eller er urinnvånere har et særskilt vern etter Barnekonvensjonens 
artikkel 30. Samiske barn har et ytterligere vern etter Grunnloven § 108.  

Forslaget til ny barnelov som i dag reguleres i barnevernloven § 4 er at barnevernets kompetanse bør 
styrkes med hensyn til å gå inn og forstå familier med en annen kulturell bakgrunn. Det er 
kommunens ansvar å sørge for opplæring av barneverntjenestens personell, jf. Forslag til § 113. Nytt 
forslag til § 4 innebærer et krav til kultursensitivitet hos barnevernsansatte. Forslaget til § 04 gir en 
plikt for barnevernet til å utøve sin virksomhet med respekt for og i samarbeid med barnet og barnets 
foreldre. For å oppfylle samarbeidsplikten, er det viktig at barnevernet har den nødvendige forståelse 
for den enkeltes kulturelle bakgrunn og for de særlige utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon 
med barn og foreldre med en annen språklig, religiøs og kulturell bakgrunn (NOU 2016:16).  

Det som i alle fall er sikkert er at norsk barnevern i dag står barnevern ovenfor et systemskifte i måte 
å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Skiftet innebærer at: 

 Vi går fra tilnærmingsmåter der barn ses på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse. Synet flyttes 
fra barn som rettighetsbærende individ til barn som rettighetshavere (NOU 2016:16).  
 

 Skiftet stiller økte krav til kommunene fordi en rettighetsbasert tilnærming legger vekt på å 
styrke barnets egne ressurser og alle sosiale systemer som barnet er en del av: familien, 
skolen, lokalsamfunnet, institusjoner og religiøse og kulturelle systemer (NOU 2016:16).  

Kommunene vil som en følge av dette kunne stå ovenfor store utfordringer fordi dagens system ikke 
er godt nok rustet for å møte utfordringene ved at barn, og familiene deres blir rettighetshavere. 
Særlig i mindre kommuner kan det føre til utfordringer fordi fagmiljøene er små og sårbare. I verste 
fall kan det føre til at beslutninger fattes på feilaktig grunnlag, eller at saker ikke blir undersøkt, med 
de alvorlige konsekvensene det kan få for barn og familiene deres.  

Kommunene vil være ansvarlige ved denne type feil-behandling. Skiftet medfører et økt 
kompetansekrav til barneverntjenestene; krav om at de har tilgjengelige ressurser, og fokus på 
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hvordan en best kan utnytte og videreføre de ressursene som allerede finnes. Medvirkning er ifølge 
Landsforeningen for barnevernsbarn (2015) et av de viktigste satsnings områdene som Bufdir og 
Barne- og likestillingsdepartementet har. De mener at det er den eneste måten barnevernet kan bli 
bedre på.  

 

2.5 Ivaretakelse av de ansatte 

Barnevernsansatte er en utsatt gruppe. SSB sin rapport 20414/18 Turnover i barnevernet viser at på 
ett år, mellom 2010 og 2011, sluttet hele 31,5 prosent i det kommunale barnevernet. Til 
sammenligning er gjennomtrekks raten i varehandel 23,3 prosent og i industrien 14,8 prosent (Dinh, 
2015). Hele 60 prosent av de som jobber i barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern og boliger 
for utviklingshemmede har opplevd vold eller trusler om vold siste år, viser en FAFO-undersøkelse fra 
2009 (Paulsen, 2014).  

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte kommunenes 
tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for veiledning, 
kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne viktige 
jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

Med utgangspunkt i at høy turnover blant barnevernsansatte kan samarbeid etter en 
vertskommunemodell bidra til at kommunene har muligheter for tilrettelegging i egen organisasjon. 
Dersom det er mulig å få til kan det redusere langtidssykemeldinger og omplasseringer. Det kan 
legges til rette for at ansatte kan ha mulighet til å bytte gruppe, eller at de kan utføre andre 
arbeidsoppgaver i kortere eller lengre perioder. I dag jobber alle kommunene i Nord-Troms etter 
generalistmodell, men hvis en velger en annen organiseringsform kan kommunene bidra til at de 
ansatte får en mer dynamisk arbeidsform. Dersom en ansatt av ulike grunner har utfordringer med å 
for eksempel jobbe med barnevernsundersøkelser kan de utføre andre oppgaver men likevel fungere 
på sin arbeidsplass. Dette samsvarer også i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-2 som sier at:  

«(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved 
planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i 
systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.  

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

a)det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom 
sitt arbeid, 

b)arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers 
arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, 

c)det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig 
ansvar, 

d)arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom 
enkeltoppgaver, 

e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. 

294



14 

(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling 
som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne 
paragraf.»  

 

En ser tydelig at det er høye krav som stilles av kommunenes måte å utøve barnevern på, og ut fra 
anbefalinger kan interkommunalt barnevernssamarbeid være et gode for kommunene i Nord-Troms. 
Antall ansatte lokalisert, og hvordan en best mulig kan utnytte ressursene, bør ligge til grunn for den 
organiseringen som besluttes. 

Nord-Troms kommune har per i dag varierende antall ansatte i tjenestene.  

 Antall stillinger totalt 22.5 årsverk: 
o Lyngen; 3 med leder 
o Storfjord; 3 med leder 
o Kåfjord; 3.5 med leder 
o Skjervøy 4 med leder 
o Nordreisa/Kvænangen 9 med leder 

  Totalbefolkningen er som nevnt tidligere på 15962 per 4. kvartal 2016.  
 

Til sammenligning har andre kommuner, prosjektleder har vært i kontakt med, følgende antall 
stillinger;  

 Vesterålen barnevern (dekker Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen, Hadsel og Sortland) har 35.5 
årsverk inkludert 2.40 % merkantil og advokat i 100% stilling.  

o Totalbefolkningen er på 30499 per 4. kvartal 2016.  
 

 ETS barnevern (dekker Evenes, Tjeldsund og Skånland) har 10 årsverk inkludert 40 % 
merkantil.  

o Totalbefolkningen er på 5705 per 4. kvartal 2016.  
 

 Barneverntjenesten i Harstad har 22 årsverk inkludert 2 merkantile, samt at de har en 
forebyggende enhet med 14 årsverk.  

o Totalbefolkningen er på 24800 per 4. kvartal 2016.  
 

Dersom en ser antall stillinger i forhold til folketallet i Nord-Troms kan det være mulig å opparbeide 
en sterkt og robust barneverntjeneste. Det forutsetter gode prosesser der en ser på omstrukturering 
av dagens måte å jobbe på innenfor de eksisterende barneverntjenestene. Med utgangspunkt i 
presentert tallmateriale kan det være mulig å bygge opp et faglig og kompetent barnevern uten å 
tilføre flere saksbehandlerstillinger i oppstart. Dette forutsetter en god dialog mellom kommunene 
og tid til faglige drøftinger. Fokuset må være på å finne gode løsninger før et eventuelt samarbeid 
inngås.  
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3.0 Organisering 

De fleste barneverntjenester er organisert etter en generalistmodell mens større kommuner ofte har 
ulike former for spesialisering. Barneverntjenester som har en spesialisert organisering har gjerne 
team med en ansvarsfordeling som tar utgangspunkt i barnas alder eller hvilke typer tiltak de mottar. 
En del kommuner har egne stillinger som saksbehandlere for ungdom, og et annet eksempel er 
kommuner som har fosterhjemsteam med ansvaret for alle barn som er i fosterhjem uavhengig av 
alder (KS, 2017).  

Arbeidsgruppa drøftet innledningsvis hvilken modell tjenestene kan organiseres etter. 
Generalistmodellen er som nevnt den modellen Nord-Troms kommunene jobber etter i dag der alle 
gjør alt. Unntaket er Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste som har forsøkt å gå over til å jobbe 
etter prosessmodellen der prosessessene undersøkelse og tiltak (i og utenfor hjemmet) rendyrkes 
som egne fagområder.  

Ettersom anbefalingen fra flertallet i arbeidsgruppa da var å jobbe etter prosessmodellen ligger den 
som utgangspunkt for organisasjonskartet. Videre har det vært et sterkt ønske om en «felles 
tiltaksbank» i regionen. Med dagens organisering har barneverntjenestene hatt utfordringer med å 
bygge opp og videreutvikle egne forebyggende hjelpetiltak. 

To viktige suksessfaktor som trekkes frem i en mulighetsstudie er at alle kommunene signaliserer klar 
vilje til samarbeid, og er villige til å gjøre nødvendige tilpassinger. Deltakerkommunene må også være 
villige til å avgi styring og myndighet til vertskommunen. Samarbeidet må ha klare mål, planlegges og 
forankres godt (Vardheim & Aastvedt, 2013). Fire av fem tjenester er organisert som et 
vertskommunesamarbeid regulert i Kommunelovens kapittel 5A (§ 28-1b).  

Flertallet i arbeidsgruppa så i oppstart for seg at samarbeidet organiseres etter 
vertskommunemodellen. Lovgrunnlaget for interkommunalt barnevernssamarbeid reguleres etter 
Kommunelovens § 28. Styreleder vil være rådmannen i vertskommunen. H*n har det overordnete 
ansvaret for driften av barneverntjenesten, og bidrar til samarbeidet i systemet og ut til de andre 
kommunene i samarbeid med barnevernleder. Det må foreligge et godt og tillitsfullt samarbeid 
mellom styret og barnevernleder. Det er også av stor betydning at barnevernet er synlig og godt 
forankret i de enkelte kommunene – både politisk og administrativt.  

Det vil være nødvendig at tjenesten har et eget, felles postmottak for inn- og utgående post som er 
knyttet til barnevernssaker. Post i tilknytning til barnevernssaker er unntatt offentlighet og krever 
eget arkiv. Annen post inngår i vertskommunens postsystem. Felles e-arkiv vil være fordelaktig for 
drift ved interkommunalt barnevernssamarbeid der post skannes inn på aktuelt barn. Dersom en skal 
kunne avhjelpe hverandre med eksempelvis habilitet eller ha felles akuttberedskap osv. må relevante 
opplysninger gjøres tilgjengelig for saksbehandlere uavhengig av barnets bostedskommune. 
Kostnader knyttet til e-arkiv innhentes i forlengelsen av at samarbeidsplattform besluttes. Alle Nord-
Troms kommunene saksbehandler i dag i programmet «Familia», Agresso og Ephorte. Kostnader 
knyttet til IKT-drift kartlegges videre i prosjektet.  Arbeidsgruppa ser at det er avgjørende at 
kommunene benytter samme saksbehandlerprogram dersom en inngår i samarbeidet. Alle 
barneverntjenestene har formidlet et sterkt ønske om å ta i bruk mobilt barnevern. Det betyr blant 
annet at saksbehandlere har mulighet til å skrive direkte inn på en I Pad på hjemmebesøk. På den 
måten effektiviseres driften. Pristilbud innhentes og kostnader for hver enkelt kommune blir en del 
av den videre utredningen når samarbeidsplattformen er etablert, og en vet antall kommuner som 
inngår i samarbeidet. Alle kommunene i Nord-Troms, utenom Lyngen deltar i dag i interkommunalt 
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samarbeid om IKT-drift. Det kan være fordelaktig ved en eventuell omlegging til felles datasystemer 
for kommunene både praktisk og økonomisk.   

 

3.1 Økonomi og fordelingsnøkkel 

I Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) inngår alle barnevernssamarbeidene avtale om en 
budsjettmessig fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunen. Her er funnene at det er relativt bred 
enighet om den fordelingsnøkkelen de har valgt. Bidraget til felles utgifter fastsettes oftest etter 
befolkningsstørrelse, helt eller delvis.  

Det anbefales at Nord-Troms kommunene fordeler kostnader knyttet til interkommunalt 
barnevernsamarbeid i henholdt til Regnskap og fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre 
interkommunale samarbeid i regionen uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt beslutter.  

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.  

Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen kommune. 
Lønn i faste stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen (aktuelt ved 
samarbeid etter kommuneloven § 28-1b). Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet.  

Rådmennenes opplevelse av kontroll med utgifter til barnevern i Andrews, Gustavsen & Lindeløv 
(2015) varierte etter hvilken type posisjon den enkelte kommune hadde i samarbeidet. En høyere 
andel rådmenn i samarbeidskommuner (41 %) enn i vertskommuner (18 %) gir uttrykk for at de har 
for lite kontroll med utgiftene til felles barnevern.  

Utfra overnevnte kan en tenke at et samarbeid organisert etter vertskommunemodellen vil gi en 
tydeligere oversikt over totalkostnadene ved drift til barnevern.  

 

3.2 Ledelse/stab 

Med organiseringen arbeidsgruppa har sett på vil antall ledere ikke reduseres. Det vil imidlertid 
medføre endring i myndighetsoppgaver, og andre tilpassinger i stillingene, barnevernlederne har 
etter dagens organisering.  

Det er en fordel at fremtidig leder av det interkommunale barnevernet deltar i planleggingen og 
tilretteleggingen av samarbeidet før oppstart. Medvirkning og innflytelse er viktig for å skape 
eierskap og legitimitet til prosessen (Vardheim & Aastvedt, 2013).  

Naturlig oppmøtested for ledelsen/staben vil være valgt vertskommune, men skal kunne benyttes i 
alle kommunene som deltar i samarbeidet.  

 

3.2.0 Barnevernleder 

Barnevernleder har beslutningsmyndighet, økonomi- og personalansvar. H*n er ansvarlig for 
rapportering internt og ut til tilsynsmyndigheter/SSB. Utfra overnevnte vil det være naturlig at leder 
er med i planleggingen og utformingen av en interkommunal tjeneste. Rutinearbeid og utforming av 
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tiltak for å skape en faglig god tjeneste bør være igangsatt før eventuell oppstart. Det vil være en klar 
fordel om barnevernleder er med i arbeidet med dette.  

Ved et samarbeid etter vertskommunemodellen vil det representere økt reisevirksomhet for 
barnevernleder. Det legges opp til mobilitet blant ledelse for å unngå forhøyet reisevirksomhet for de 
øvrige ansatte i den grad det er mulig.  

 

3.2.1 Fagleder 

Fagleder har ansvar for faglig utvikling av tjenesten og arbeidet med akuttberedskap. Barnevernleder 
og fagleder blir et lederteam. Et godt samarbeid mellom lederne vil være avgjørende for å 
opparbeide og drive en velfungerende barneverntjeneste. Siden barnevernleder er den som har 
vedtaksmyndighet, vil det være av stor betydning at det er god kommunikasjon i lederteamet.  

 

3.2.2 Lederteam 

De ansatte er som nevnt ikke samlokalisert med et felles oppmøtested til daglig. Barnevernleder og 
fagledere er ansvarlige for å arbeide for en god faglig forankring i tjenesten. Felles fagmiljø 
opparbeides gjennom jevnlige felles drøftinger og fagutvikling samt veiledning – både i teamene og 
for hele tjenesten. Det er en forutsetning å utarbeide en god møtestruktur før en eventuell 
iverksettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid. Gode IKT-løsninger vil være et godt verktøy 
for å gjennomføre felles drøftinger, fagutvikling og veiledning på grunn av avstandene. For eksempel 
muligheten til å ta i bruk lyd og bilde. Saksgjennomgang og veiledning bør skje ved felles fysisk 
oppmøte i de ulike teamene. Dette for å ha oversikt over utførelsen av arbeidet, rutiner og for å 
kunne drøfte saker og skape et økt samhold i tjenesten.  

I følge Brandtzæg (2016) er den største utfordringen å få til et godt tverrfaglig forebyggende 
samarbeid med samarbeidspartnere i kommunene.   

Utarbeidelsen av gode rutiner for hvordan barneverntjenesten skal ivareta det tverrfaglige 
samarbeidet, og kommunikasjon ut bør derfor ha stort fokus i lederteamet.  Viser også her til 
nødvendigheten av mobilitet hos ledelsen på tvers av kommunegrensene.  

Barnevernleder og gruppeledere må være synlig, og ha oversikt over saker, i alle kommuner. Det 
betyr at lederteamet må kunne påberegne noe forhøyet reisevirksomhet kontra det de har i dag.   

 

3.2.3 Merkantilt ansatte  

Arbeidsgruppa og prosjektleder anbefaler at det ansettes to merkantile stillinger i staben. De skal 
være ansvarlige for utbetalinger i forbindelse med tiltak, skanning av dokumenter, arkiv, sentralbord, 
postmottak og løpende oppgaver knyttet til kontordriften. I kartleggingen som prosjektleder holder 
på med, kommer det frem at det er et ønske om merkantilt ansatte. I dag utfører saksbehandlerne 
merkantile oppgaver. Det gjør at mye av tiden de kan bruke i arbeid rettet mot barn og familiene 
deres går med til dette. Kvaliteten ved tjenestene forringes ved at fagstillinger er tillagt mange 
merkantile oppgaver i dag. Ved å benytte seg av merkantilt ansatte vil en, etter arbeidsgruppas og 
prosjektleders syn, kunne bidra til effektivisering ved at fagstillingene utnyttes til fagarbeid bedre 
enn i dag. Lønnskostnader er lavere for merkantilt ansatte enn for fagstillinger, og innsparinger er 
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mulig. I et interkommunalt barnevernssamarbeid etter modellen som skisseres vil det være økt 
behov for kontordrift. Spesielt med tanke på skanning av dokumenter for å ivareta informasjonsflyt 
mellom kommunene.  

 

3.2.4 Advokattjenester  

I dag kjøper alle barneverntjenestene, i Nord-Troms, advokattjenester fra eksterne advokater. 
Kostandene til advokattjenester kommer i tillegg til utgiftene knyttet opp mot annen ekstern 
virksomhet. Viser herunder til oversikt på side 10 i rapporten og utover.  

Økonomi knyttet til overnevnte utredes ytterligere dersom kommunene inngår i et 
vertskommunesamarbeid. Hvis det lar seg forsvare økonomisk vil det være en klar fordel å ansette en 
eller flere advokat(er) i tjenesten. Advokaten vil være ansvarlig i forbindelse med saker i 
fylkesnemnda og ved domstolene. H*n kan delta inn i drøftinger av saker og andre tilfeller på daglig 
basis. Ansettelse av advokat vil kunne føre til en spesialisering innenfor barnevern. Saksbehandlere 
vil kunne føle seg tryggere i nemndssaker og andre rettsbehandlinger fordi det kan gjennomføres 
drøftinger og samarbeid i forkant. Det kan bli bedre kvalitet over eventuelle saksfremlegg som 
utformes, og de ansatte vil kunne få bedre opplæring i å anvende juss i faglige vurderinger. Bruken av 
egne advokater kan være med på å forbygge omsorgsovertakelser fordi drøftinger underveis, 
sammen med andre tiltak, vil kunne føre til bedre oppfølging av barna og familiene deres.  

Anslagsvise lønnskostnader er kroner 700.000-800.000,- i året. Hver fylkesnemndssak/behandling i 
Tingrett koster kommunen anslagvis mellom kroner 120.000-150.000,- Da mener man en «enkel 
behandling» som strekker seg over to dager. 5-7 saker av slik art vil dekke opp lønnskostnadene til 
advokat. Jf. andre barneverntjenester prosjektleder har vært i kontakt med.  

Dersom en ser for seg at advokater kan utføre andre tjenester for kommunene kan det forsvares å 
ansette to. Advokater kan bidra inn i andre saker knyttet opp mot helse- og omsorgstjenester, 
oppvekst- og kultur etc. Alene vil det være snakk om svært forhøyede lønnskostnader for 
kommunene å opprette egne stillinger, men samlet sett vil det ikke medføre de samme kostnadene 
fordi kommunene er sammen om utgiftene. Følgelig kan det bidra til økt kvalitet i andre gjeldende 
enheter i de kommunene som inngår i samarbeidet.  

 

3.2.5 Psykologtjenester  

I NOVA-rapport i 2014 fant man at det var en høyere andel personer med helseproblemer for dem 
som hadde hatt barnevernstiltak enn for sammenligningsgrunnlaget. De har også en forhøyet andel 
av alvorlig sykelighet og risiko for ulykker, selvmord og annen voldsom død, samt rusmisbruk. Bildet 
er med på å understreke viktigheten av forebyggende og terapeutiske instanser (Backe-Hansen, 
Madsen, Kristoffersen & Hvinden, 2014).  

I et interkommunalt barnevernssamarbeid vil psykolog bidra i oppfølgingen av psykisk helse hos barn 
og unge. Tidlig intervensjon vil kunne føre til en forbyggende effekt hos dem som mottar hjelp. I dag 
er det slik at barneverntjenestene (og barnets fastlege) kan sende henvisning til barne- og 
ungdomspsykiatrien (heretter BUP) ved behov. Det er dessverre lang ventetid før barn og unge 
mottar hjelp. Barn må også få satt en diagnose før de kan motta behandling fra BUP.  

Barn og unge under 23 år har rett til vurdering innen 10 virkedager. Vurderingen skjer på grunnlag av 
henvisningen. Fristen for å iverksette behandling er satt til 65 virkedager (Helsedirektoratet, 2015).  
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I flere tilfeller-, i barnevernssammenheng-, kan barn og unge ha behov for psykisk helsehjelp uten at 
de oppfyller diagnosekriterier. I disse tilfellene vil en kommunepsykolog være essensiell for å gi riktig 
hjelp til rett tid. I samarbeid med psykolog vil barneverntjenestene også ha et bedre grunnlag for å 
skrive henvisning til BUP når det er nødvendig.  

Kommunepsykolog kan videre ivareta en veilederfunksjon for de ansatte. Kommunene reduserer 
dermed kostnader til å leie inn ekstern veiledning, og h*n kan bidra som drøftingspartner i saker ved 
behov.  

Primærhelsemeldingen, Meld. St. 26 (2014 -2015), vektlegger at kommunene må styrkes for å bli i 
stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 
mer forebygging og tidlig innsats, og flere helsetjenester levert i kommunene. Det er en målsetning å 
nå personer som i for liten grad etterspør tjenester, og å bidra med ressurser for dem med de største 
behovene, samt til grupper der sykdomsutvikling og sykehusinnleggelser kan forhindres gjennom 
forebygging, (oppfølging og rehabilitering). Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015), 
framhever at det forebyggende arbeidet må styrkes. Psykisk helse skal få en større plass i 
folkehelsearbeidet, og arbeidet med livsstilsendring og aktiv aldring skal videreutvikles 
(Helsedirektoratet, 2015). 

Psykologtjenester kan videre knyttes opp mot helse- og omsorgsetatene i kommunene i et 
interkommunalt barnevernssamarbeid, og bidra til styrking av psykisk helsevern utover 
barneverntjenesten dersom kommunene ansetter flere psykologer. For kommunene kan 
lønnskostnader reduseres ved at det blir et «spleiselag» fordelt på dem som er med i det 
interkommunale barnevernssamarbeidet, og det vil kunne være mulig å ansette flere psykologer. Det 
kan bidra til muligheten for et faglig fellesskap, en bedre faglig forankring og gode muligheter for 
rekruttering av kompetanse. Kommunene i Nord-Troms vil med en slik forankring således kunne 
imøtekomme nasjonale krav om ansettelse av kommunepsykolog innen 2020.  

På lederplass i psykologtidsskriftet trekkes det frem viktigheten for faglig fellesskap for å stimulere til 
faglig vekst og unngå at psykologer havner i individuelle vakuum (Olsen, 2011). Lønnskostnader er i 
snitt kroner 550.000,- for psykologer ansatt i kommuner og fylker (SSB, 2015-2016). Det bemerkes 
imidlertid at det kan være store lønnsforskjeller innen yrkesgruppene.  

 

4.0 Inndeling i team 

Antallet barn i kontakt med barnevernet har økt betraktelig. Økningen har vært på 77% de siste 15 
årene (NOU 2016:16). Denne økningen fører til at store ressurser blir satt inn i forbindelse med 
barnevernsundersøkelser. Når tjenestene har få ansatte som skal jobbe i alle faser av en 
barnevernssak kan det føre til at hjelpetiltak ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Dersom så skjer vil 
ikke tjenestene klare å jobbe godt nok forebyggende, og det er en fare for en økning i antall 
omsorgsovertakelser.  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekst-vilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner 
samtidig for alvorlig inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at 
rettssikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte. Sakene er ofte komplekse og 
vanskelige. Som på andre områder er det også i disse sakene risiko for at det gjøres feil. 
Konsekvensene for de det gjelder kan imidlertid være svært store dersom feil begås. Barnevernet får 

300



20 

ofte kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent 
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). 

Ved å organisere i team ut fra fasen i en barnevernssak, undersøkelse, tiltak og omsorgsoppfølging 
legges det til rette for at de ansatte kan være en del av et fagmiljø som er mer spisset inn mot et felt. 
Saksbehandlerne får et mindre spenn innenfor sitt fagområde, og dernest større kapasitet til å 
arbeide godt i komplekse saker.  

Barneverntjenesten inndeles i team ut fra fasen i en barnevernssak; undersøkelse, tiltak og 
omsorgsoppfølging. De ansatte er lokalisert som i dag, med unntak av forebyggende enhet. Her må 
en gjøre vurderinger av mobilitet for tilgjengelighet i alle kommunene i samarbeidet.  

 

4.1 Undersøkelsesteam 

Undersøkelsesteamet blir første kontakt med barnevernet for barna og familiene deres. Teamleder 
er ansvarlig for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at undersøkelser gjennomføres og er ansvarlig 
for saksveiledning med de ansatte, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben 
innenfor sitt ansvarsområde.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
undersøkelsesarbeidet blir fulgt. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som 
omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Arbeidet med akuttberedskap er underlagt undersøkelsesteamet. Her vil en også kunne finne 
spisskompetanse på å gjøre vurderinger på hva som er akutt og hva som kan inngå i ordinær 
saksbehandling. Utformingen av organisering av akuttberedskap gjøres av arbeidsgruppa som en del 
av prosjektet.  

 

4.2 Tiltaksteam 

Tiltaksteamet har ansvar for iverksettelse, oppfølging og evaluering av frivillige hjelpetiltak.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
tiltaksarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at tiltak 
iverksettes og evalueres, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben innenfor sitt 
ansvarsområde. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som omhandler Frivillige 
hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som eksempelvis å innvilge et visst 
antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får en økonomisk kompensasjon 
for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er noe som besluttes i 
forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Forebyggende enhet (felles tiltaksbank for kommunene) er underlagt tiltaksteamet. Enheten 
inneholder egne miljøterapeut(er), hjemmekonsulent(er), familieterapeut(er), metodeveileder(e) etc. 
Det er naturlig at forebyggende enhet er mobil og jobber i alle kommunene som inngår i 
samarbeidet. Oppdrag fra forebyggende enhet utføres på bestilling fra barneverntjenesten som har 
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kartlagt behovene til tjenestemottakerne. Tiltakene skal evalueres i samarbeid mellom 
tjenestemottaker, saksbehandler (ansvarlig leder) og forebyggende enhet.  

Felles forebyggende enhet kan opparbeides ved at noen saksbehandlerstillinger omdisponeres, 
omregning av kjøp av tjenester fra konsulenter til faste stillinger og kurs/opplæring fra Bufetat. Samt 
søke økonomiske midler fra Fylkesmannen.  

 

4.3 Omsorgsteam 

Omsorgsteamet har ansvaret for å følge opp barn og unge som har tiltak utenfor hjemmet. I tillegg vil 
rekrutteringsoppgaver av støttekontakter, besøkshjem, tilsynsførere og fosterhjem bli underlagt 
omsorgsteamet.   

Teamleder for omsorgsteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
omsorgsarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; se til at 
oppfølging, tilsyn, tilbakeføringssaker og veiledning blir gitt i henhold i henhold til lovkrav. H*n er 
ansvarlig for saksveiledning med de ansatte, for å videreutvikle og evaluere driften, samt rapportere 
til staben innenfor sitt ansvarsområde. Teamleder har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-
4 som omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

4.4 Oppsummering 

Utfordringer ved denne organiseringen er overføringen mellom undersøkelse til tiltak som i noen 
tilfeller kan bli en «flaskehals». Dette fører til at barn og unge ikke får hjelpetiltakene de har krav på i 
tide. Det bør tas hensyn til disse utfordringene ved utarbeidelsen av rutiner for å unngå denne 
sviktsonen.  

Antall stillinger kan fordeles ut på teamene ut fra behov. Antall barn i de ulike fasene, i en 
barnevernssak, og de ansattes kompetanse og interessefelt innenfor områdene vil ha betydning. 

Når det er snakk om moderne barnevern er fokus på å ruste opp kompetansen for å imøtekomme 
barn og familiene som kommer i kontakt med barnevernet. De senere år har opplæring i 
evidensbaserte tiltak blitt innført som kompetanseheving til dem som jobber i fagfeltet.  

I barnevernsammenheng har det ifølge Bunkholdt & Kvaran (2015) vært en økende interesse for 
manual- og evidensbaserte metoder i barnevernsammenheng. De manualbaserte metodenes hensikt 
er at en skal ha kontroll over det som skjer, at klienten faktisk får den behandlingen h*n skal ha, og at 
klienten skal kunne forstå og følge med på det som skjer. At en metode er evidensbasert, betyr at 
metodens effektivitet har støtte i forskning eller er empirisk dokumentert. Altså at det er 
vitenskapelig dokumentert effekt av metoden som benyttes. Det betyr imidlertid ikke at barnevernet 
ikke skal benytte metoder som har et relativt lavt evidensnivå for eksempel støttekontakt og 
besøkshjem.   

Bufdir har overordnede faglige føringer om å bygge fagutvikling på beste tilgjengelig teoretisk og 
forskningsbasert kunnskap, praksiserfaringer og brukernes kontekstuelle preferanser 
(Grunnlagsdokumenter for veiledning i Bufetat 12/2016).  
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Flere forskere blant annet Mørch (2012) viser til at når barnevernet skal rustes opp må én av 
reformkomponentene være å gjøre evidensbaserte tiltak tilgjengelige for barnevernets familier. Utfra 
denne tilnærmingen vil felles forebyggende enhet kunne bidra til å utvikle et kompetent, og ikke 
sårbart, fagmiljø for å imøtekomme kravene en står ovenfor i barnevernet jf. NOU 2016:16. 

 

5.0 Organisasjonskart 

Arbeidsgruppa er kommet frem til følgende organisasjonskart under forutsetning at en får til gode 
prosesser i den videre utformingen av tjenesten:  

 

 

5.1 Prosjektleders innspill til diskusjon 

I første utkast var fagleder satt inn i et hierarki under barnevernleder. Prosjektleder har flyttet denne 
funksjonen på samme linje som resten av staben. Som nevnt vil samarbeid mellom fagleder og 
barnevernleder være helt avgjørende for å skape et bedre og mer robust fagmiljø som dermed 
indirekte medvirker til bedre kvalitet på tjenestene.  

Det å utvikle et kvalitativt godt barnevern krever fagutvikling. Mange kommuner har inngått 
interkommunalt samarbeid som et virkemiddel for å innfri kravene. I evalueringer er det 
fremkommet at tids- og avstandsdimensjonen var en vurdert ulempe ved interkommunalt 
barnevernssamarbeid (Lichtwarck & Clifford, 2010). En ser at overnevnte kan stå i motstrid til 
hverandre. Samarbeid alene løser ikke utfordringene, og god kommunikasjon vil være av betydning 
for å lykkes, samt å klare å bygge et fellesskap blant de ansatte.  
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Prosjektleder mener at en organisering der barnevernleder og fagleder er sidestilte kan bidra til 
bedre kommunikasjonsflyt mellom de ansatte, staben og styret. Det vil være vanskelig å se for seg at 
en barnevernleder skal ha vedtaksmyndighet og være ansvarlig for driften, uten å ta del i 
fagansvaret. Med utgangspunkt i innbyggertall og størrelsen på tjenesten kan eventuelt styret gjøre 
vurderinger om behovet for en fagleder, eller om barnevernleder kan ha også denne funksjonen i 
samarbeid med teamlederne. En kan regne med en effektivisering av driften på nevnte område 
ettersom antall ledere kuttes fra 5 til 4. 

  

6.0 Videre fremgang 

Videre fokus vil innebefatte involvering av de ansatte i barneverntjenestene og 
arbeidstakerorganisasjoner, samt politikerne og administrasjonen i de aktuelle kommunene. 
Brukerstemmen ivaretas gjennom innspill fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Hvordan vi kan 
involvere de ulike aktørene drøftes fortløpende i arbeidsgruppa.   

Som nevnt ser en at det vil være av stor betydning for den videre prosessen å få besluttet 
organisasjonskartet. Dersom en finner en god løsning kan drøftingene endre fokus mot faglig 
innhold, utarbeidelsen av gode rutiner, og praktisk gjennomføring. Noen elementer vil kunne si seg 
selv utfra måten barneverntjenesten er organisert på.  

Konklusjonen fra evaluering som er gjort av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 
viser til at sentrale erfaringer av interkommunale barnevern har bidratt til sterkere og mer stabile 
tjenester. Barneverntjenestens kompetanse og kapasitet har blitt styrket, tjenestene har blitt mindre 
sårbare, og det har blitt lettere å unngå inhabilitet. Forutsetningene for håndtering av krevende og 
komplekse saker har økt. Større tjenester har gjort det lettere å spesialisere kompetansen, 
muligheten for videreutdanning har blitt bedre og forutsetningen for utvikling av gode tiltak har blitt 
styrket. Imidlertid har alle tjenestene hatt utfordringer ved oppstart. Det har blitt brukt for kort tid til 
planlegging, tilrettelegging og organisering av tjenestene før oppstart. Og behovet for å samkjøre 
ulike kulturer, tradisjoner og rutiner har vært undervurdert (Brandtzæg, 2016:171).  

Overnevnte samsvarer i stor grad med det barnevernledere i de interkommunale 
barneverntjenestene prosjektleder har vært i kontakt med formidler.  

Prosjektleders anbefaling er at Nord-Troms kommunene bør ta høyde for forskning og erfaringer i sin 
prosess, og bruke tid på løsningsforslag til utfordringene andre har erfart i prosjektet. Åpenhet og 
tillit til egen og andres kompetanse kan være en forutsetning for å lykkes med prosjektet.  

Forslaget som foreligger har vært ute vært ute på høring hos barnevernlederne, helse- og 
omsorgssjefene og oppvekst- og kulturlederne i de seks Nord-Troms kommunene, samt FO og 
Fagforbundet. Innspillene ligger som vedlegg til prosjektplanen, og er oversendt til rådmannsutvalget 
sammen med fremmet forslag for videre politisk behandling.  Etter ønske fra Storfjord kommune er 
også et samarbeid ut fra kommuneloven § 27 forsøkt skissert i prosjektplanen etter gjennomført 
høringsrunde; 

 Kommunene i Nord-Troms fortsetter med dagens organisering av barneverntjenestene, men 
med samarbeid innenfor enkelte områder. 

 Det utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler eksempelvis: 
o Barnevernvakt 
o Veiledning individuelt- og i forbindelse med sak 
o Kompetanseheving 
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o Tiltaksbank 
o Tverrfaglig forum 
o Tilsynsordninger 

Dersom kommunene beslutter å samarbeide utfra vertskommuneprinsippet vil det være naturlig at 
en person er ansvarlig for å utarbeide rutiner for drift og håndtering av dokumentasjon i 
barnevernet. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe sammensatt av ulike profesjoner til denne jobben. 
Drift er forsøkt skissert i prosjektplanen men må følgelig planlegges grundigere. I utformingen av 
rutiner til håndtering av dokumentasjon anbefaler prosjektleder KS veileder av 09.02.2017 som et 
naturlig styringsdokument.  

 

6.1 Praktisk drift 

Det er som nevnt arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte 
kommunenes tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for 
veiledning, kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne 
viktige jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

 

6.2 Reisetid og oppmøtested 

Det bør utarbeides arbeidsavtaler, av en eventuell vertskommune, som spesifiserer at de ansatte har 
oppmøtested som i dag. Avtalen bør stadfeste at de ansatte kan bli satt til å utføre arbeidsoppgaver 
på tvers av kommunegrensene ved behov.  

Dersom samarbeidet skal være regulert etter kommuneloven § 27 vil ikke overnevnte være aktuelt. 
Da vil enhver kommune måtte sørge for at deres ansatte bidrar inn i eksempelvis felles tiltaksbank, 
akuttberedskap etc. og det bør utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler dette i tillegg til 
andre aktuelle elementer.  

Etter gjennomført spørreundersøkelse er det flere av de ansatte som har svart at de ser at økt 
reisebelastning kan bli en negativ konsekvens ved interkommunalt samarbeid. 

I forkant er det vanskelig å si noe om reisebelastningen til den enkelte. Det en vet er at det vil kunne 
medføre økt reisetid i forbindelse med:  

 Veiledning  
 Felles fagutvikling 
 Unntaksvis ved arbeid i andre kommuner 
 Felles møter 

Det kan antas at det vil være snakk om liten økning i reisetid for de aller fleste. Det bør legges opp til 
mobilitet hos ledelse, og bruk av lyd/bilde i de tilfellene det er mulig.  

De ansatte som inngår i felles tiltaksbank vil måtte belage seg på en del kjøring i arbeidstiden. 
Imidlertid vil de få kompensasjon ved at de blir fratatt ordinære saksbehandleroppgaver som de har i 
dag, samt at de vil bli tilbudt kompetanseheving/videreutdanning/kursing.  

Ved kjøring utover kommunegrensene vil det være naturlig å legge opp til kjøring innenfor ordinær 
arbeidstid i all hovedsak. Det vil være forutsigbart for de ansatte. Kommunene vil ha en bedre 
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oversikt over ressursbruk i forbindelse med reisevirksomhet, og en vil kunne unngå å lage egne 
avtaler. Ved reiser i forbindelse med kurs og videreutdanninger skal det rimeligste alternativet alltid 
legges til grunn. Annen reisetid utenfor normal arbeidstid må avklares på forhånd. I utformingen av 
eventuelle avtaler skal Arbeidsmiljølovens bestemmelser ligge til grunn. Det er arbeidsgivers ansvar å 
se til at vilkårene i lovverket er oppfylt.  

  

6.3 Tjenestebiler 

Barnevernansatte er avhengige av høy mobilitet i sin arbeidshverdag. De er ofte hjemme hos 
familier, ute for å gjennomføre barnesamtaler, i møter med samarbeidspartnere, 
fosterhjemsoppfølging og annet. Det er også behov for å kunne ha med tjenestemottakere i bilen. 
Det bør være krav til at bilene som benyttes i arbeidssammenheng ivaretar både 
tjenestemottakernes- og tjenesteyternes sikkerhet. I barnevernsarbeid kjører en ofte lange distanser 
i forbindelse med plasseringer, tilsyn under samvær og annet. Bilene må ha plass til barnestoler og 
kunne romme en del utstyr.  

Ut fra gjennomført kartlegging av barneverntjenestene er det bare en kommune som disponerer 
egen bil de slipper å dele med andre. De øvrige deler enten biler med andre etater, eller bruker 
privat bil med kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser. Noen av kommunene har i tillegg egne 
avtaler der de ansatte får fast godtgjøring per år regulert av antall kilometer (heretter km) de har 
kjørt.  

Prosjektleder anbefaler at det bør vurderes bruk av tjenestebil. Ved bruk av privat bil i 
arbeidssammenheng kan en problematisere flere elementer. Plass og sikkerhet er som nevnt et av 
elementene. Et annet er spørsmålet om gjeldende forsikringer dersom det skulle skje noe uforutsett 
under kjøring. Det kan også stilles spørsmål til ivaretakelse av personvernet til tjenestemottakerne 
når en benytter privatbil i arbeidssammenheng, samt de ansattes sikkerhet og personvern. Bruk av 
private biler i arbeidssammenheng bør egentlig ikke forekomme, og kun skje unntaksvis. De ansatte 
får da kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser.  

Prosjektleder har vært innhentet tilbud, på fem stasjonsvogner og fem sedanutgaver, fra flere leasing 
firmaer. Tilbudet fra Bil i nord er det som er det billigste. De har også en avtale med MECA/Storslett 
Auto om å ta servicer/verksted der i tillegg til i Tromsø. Tilbudene presenteres nedenfor som PDF-
filer.  

 

  
Lokal 

kalkyle_1038169_1.pdf_Ford_focus_5dørs.pdf
Tilbudsforslag_1038
169_1.pdf_Ford_Focus_5-dørs.pdf

 

Ingen av barneverntjenestene, i Nord-Troms, har en samlet oversikt over kostnadene ved kjøring. 
Prosjektleder har derfor tatt utgangspunkt i gjeldende KS-satser og satt de opp mot kostnadene ved 
bruk av leasede biler pr. bil pr. år. En har tatt utgangspunkt i satser etter kroner 3,50,- per km. og har 
trukket fra 1 krone med tanke på kostnader til drivstoff og andre forbruksvarer.  

I regnestykkene er det ikke tatt høyde for passasjertillegg, kosttillegg etc. siden disse vil være de 
samme uavhengig av om en bruker tjenestebil eller privat bil.  Det er heller ikke lagt inn særavtaler 
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de ulike kommunene har selv om disse også må iberegnes som besparelse for kommunene ved bruk 
av leasede biler.  

 

Ved bruk av privat bil: 

Antall kilometer per bil.  150.000,- 
Kjøregodtgjørelse etter KS-satser (3, 50 kroner – 
1 krone) 

x 2,50,- 

Sum = 375.000,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 525.000,- 

 

Ved bruk av leaset bil (utfra tilbud gitt av Bilinord på 10 biler): 

Antall kilometer per bil 150.000,- 
Terminbeløp kr. 3685,- x 4 + 14.740,- 
Termingebyr kr. 106,- x 4 + 424,- 
Sum = 165.164,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 315.164,- 

 

I tillegg vil det tilkomme kommunene et engangsbeløp på kroner 5615,- ved inngåelse av 
leasingavtale: 

Etableringsgebyr 3685,- 
Tinglysningsgebyr + 1625,- 
Sum = 5615,- 

 

Som nevnt har ingen av barneverntjenestene total oversikt over antall kilometer som kjøres per år. 
Imidlertid synliggjør regnestykket ovenfor at det vil kunne være snakk om store besparelser knyttet 
til kjøring ved å inngå en leasingavtale av denne karakteren. Bil i nord påpeker i sitt tilbud at grunnen 
til de lave kostnadene er antall biler. Alene vil ingen av kommunene ha behov for et så stort antall 
biler, men dersom en ser barneverntjenesten under ett vil 10 biler ikke være mye. Kostnadene 
knyttet til bilbruk vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre 
interkommunale samarbeid.   

 

6.4 E-arkiv og mobilt barnevern 

Som nevnt tidligere vil felles E-arkiv være en klar fordel for at de ansatte skal kunne arbeide i saker 
på tvers av kommunegrensene etter vertskommunemodellen. Saksbehandlerne må kunne ha 
mulighet til å kunne saksbehandle i saker i andre kommuner for å avhjelpe ved for eksempel 
inhabilitet, sykefravær etc.  

Ved samarbeid om akuttberedskap vil den som har barnevernvakt ha tilgang til nødvendige 
saksopplysninger. Barnevernvakta kan skrive inn notater og eventuelle vedtak på aktuelle barn hvis 
de har tilgang til samme arkiv.  
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Dersom en ser for seg samarbeid om deler av tjenestene (organisert etter kommuneloven § 27) vil en 
måtte gå i dialog med fylkesmannen i forhold til taushetsplikt og annet for å eventuelt kunne få 
tilgang til saker på tvers av kommunegrensene.  

For å øke arbeidskapasiteten og effektivisere dagens måte å jobbe på har barneverntjenestene et 
samlet ønske om mobilt barnevern. Mobilt barnevern vil ikke være nødvendig for å kunne inngå i 
interkommunalt barnevernsamarbeid, men vil kunne øke effektiviteten hos de ansatte betraktelig. 
Saksbehandlere kan skrive inn referat direkte på et kodet nettbrett i forbindelse med for eksempel 
hjemmebesøk. Omlegging til mobilt barnevern vil således også kunne ivareta rettsikkerheten til 
tjenesteyterne bedre. En sikrer at håndskrevne notater ikke kan gjøres tilgjengelig for andre, eller at 
saksbehandlere ikke får kapasitet til å journalføre tilstrekkelig i etterkant. Tjenesteyterne kan få 
innsyn i det som skrives umiddelbart og komme med eventuelle innspill.  

Prosjektleder har vært i kontakt med leder for IKT Nord-Troms Tom Eirik Jensen. Det er oversendt 
kostnadsoverslag på moduler til saksbehandlerprogrammet «Familia», mobilt barnevern og 
opplæring til VISMA som leverer tjenestene. I følge Jensen vil en eventuell implementering av 
funksjonene gjøres av de IKT ansattes fellesorganisasjon i Nord-Troms, og ikke by på praktiske 
utfordringer. Jensen sier funksjonen ligger inne per i dag, men de ansatte har ikke fått tilgangene til å 
kunne logge seg på de andres arkiver.   

Lyngen har som kjent meldt seg ut av gjeldende samarbeidsavtale for IKT-samarbeid i Nord-Troms. I 
følge Jensen vil det ikke by problemer i forhold til en eventuell omlegging siden alle kommunene 
bruker saksbehandlerprogrammet «Familia». Det vil imidlertid ha betydning for øvrige datasystemer 
kommunene benytter seg av. Det vil for eksempel ikke være mulig for ansatte i andre kommuner å 
booke møterom i Lyngen, legge inn dokumenter i ephorte etc. Kostnadene for Lyngen ved omlegging 
til felles e-arkiv for barneverntjenesten må avklares mellom kommunene før en eventuell 
implementering dersom det blir aktuelt.  

Tom Eirik Jensen har innhentet pristilbud på mobilt barnevern for Nord-Troms. Nedenfor presenteres 
tilbudet fra VISMA. Det har ikke vært mulig å innhente for Lyngen siden de ikke deltar inn i IKT-
samarbeidet, men ut fra befolkningstall kan en ta utgangspunkt i gjeldende priser for de andre 
kommunene.  

Tilbud Mobilt Barnevern til kommunene Nordreisa (med Kvænangen), Skjervøy, Kåfjord og 
Storfjord. 

 

Mobilt Barnevern (kr. 6 pr innb., minimum 5 000) 20% rabatt på Bruksrett innrømmet. Std fastpris 
tjenestepakke er kr. 80 000,- 

MBV Årlig Bruksrett  Etablering (Engangs) Tjenester (Engang) 
Nordreisa/Kvænangen 
6 127 innb 

29 410 0 50 000 

Skjervøy 24 000 0 50 000 
Kåfjord 24 000 0 50 000 
Storfjord 24 000 0 50 000 

(Alle summer er eks mva) 

Fastpris tjenester inkluderer oppsett, installasjon og opplæring. Evt MDM løsning med lisenser 
kommer utenom. 
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Kostnadene knyttet til mobilt barnevern vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som 
benyttes ved andre interkommunale samarbeid. Leder for IKT Nord-Troms sine tilbakemeldinger er at 
en bør legge forslaget frem for kommunene, og få ja eller nei. Når kommunene har bestemt seg får 
IKT beskjed og setter i gang hvis det er aktuelt. Fra oppstart må det påberegnes en måned for 
installasjon. Opplæring i bruk tar barneverntjenesten selv.  

Omlegging til felles e-arkiv vil bare være aktuelt ved et vertskommunesamarbeid, og kan innhentes 
dersom det blir aktuelt. Per i dag har som nevnt samarbeidskommunene i IKT-samarbeidet mulighet 
til å kunne logge seg på «Familia» hvis de får tilgang, og vil ikke medføre ekstra kostnader for 
kommunene. Nødvendige tilganger kan ordnes internt. Unntaket vil være Lyngen.  

 

6.5 Tilgang til praktiske løsninger på tvers av kommunegrensene 

Alle kommunene som inngår i et interkommunalt samarbeid om barnevern vil være ansvarlige for å 
stille lokaler til bruk på tvers av kommunegrensene ved behov. Da spesielt med tanke på egnede 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. De vil også være ansvarlige for at lokalelene er 
utformet på en sånn måte at sikkerheten til de ansatte er ivaretatt med eventuelle alarmer, 
fluktmuligheter og annet på samme måte som i dag.  

Det samme gjelder mulighetene til å kunne nyttiggjøre seg av lyd/bilde. Slik prosjektleder forstår det 
vil ikke tilgangen til gode IKT-løsninger by på store utfordringer. Alle samarbeidskommunene har 
opplyst og ha god tilgang til dette, og tjenestene benytter systemene i stor grad allerede i dag. Dette 
vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt velger.  

Overnevnte vil ikke slik prosjektleder ser det påføre kommunene ytterligere utfordringer og 
kostnader utover de kravene som gjelder per i dag. Unntaket er for en eventuell vertskommune hvis 
en velger det som alternativ.  

En eventuell vertskommune må kunne stille lokaler til en stab og et tiltaksteam. Felles tiltaksbank i 
tiltaksteamet vil som nevnt være mobilt i stor grad. Teamet vil likevel ha behov for å benytte seg av 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. Kostnadene knyttet til praktiske løsninger vil fordeles 
på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre interkommunale samarbeid. 

 

6.6 Tverrfaglig samarbeid 

En av utfordringene ved interkommunalt barnevern som er pekt på av tidligere evalueringer er at 
geografisk avstand kan bidra til at tjenesten blir mindre tilgjengelig for innbyggerne og 
samarbeidspartnere (Brandtzæg, 2006 i Andrews, Gustavsen & Lindeløv, 2015). Overnevnte har også 
vært en bekymring som fremkommer i vår gjennomførte spørreundersøkelse.  

Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) fant at seks av ti barnevernledere mente at tjenesten var like 
tilgjengelig for alle kommunene inn i et samarbeid, og åtte av ti ga uttrykk for at det tverrfaglige 
samarbeidet fungerte godt. Forskjellene fremkom tydeligere i rådmennene sine svar. Der syv av ti 
rådmenn fra vertskommuner ga uttrykk for tilstrekkelig tilgjengelighet, mens fem av ti i 
samarbeidskommuner ga uttrykk for det samme. Imidlertid påpekes det at om barnevernet i så liten 
grad er med i tverrfaglige team i kommunene som rådmenn i samarbeidskommuner ga uttrykk for, 
kan det handle om at tjenestene er organisert slik at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar helhet, det vil 
si at tjenestene i for stor utrekning er fragmentert og er således en utfordring for barnevernlederne.  
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I forslaget til utforming av tjenesten har Nord-Troms slik prosjektleder ser det gode forutsetninger 
for å ivareta et godt samarbeid med tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere ved at alle 
kommuner skal være bemannet til enhver tid. Det er videre påpekt tidligere at det legges opp til 
mobilitet hos ledelsen ved et vertskommunesamarbeid. Dette omhandler følgelig også deltakelse i 
tverrfaglige fora, og synlighet i alle kommuner uavhengig av vertskommune. Prosjektleder anbefaler 
at det brukes tid på å drøfte og utarbeide rutiner som omhandler hvordan tjenesten skal arbeide 
tverrfaglig ved et samarbeid etter kommuneloven § 28. Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 
vil ikke overnevnte være av betydning å drøfte videre siden barneverntjenestene vil være organisert 
og styrt som i dag.  

 

7.0 Akuttberedskap 

Barn og unge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner når de har behov for øyeblikkelig hjelp fra 
barnevernet. Siden 2009 har vi hatt Alarmtelefon for barn og unge for å styrke akuttberedskapen i 
barnevern (se www.116111.no for utfyllende informasjon). 

Barnevernloven inneholder ingen egne bestemmelser som regulerer ordninger med barnevernvakt, 
og det er barnevernlovens alminnelige regler som må legges til grunn for barnevernvaktens 
virksomhet (KS, 2015-2016). 

I gjeldende barnevernlov regulerer 6 ulike hjemler inngrep i akutte situasjoner; Bvl. §§ 4-6 første ledd 
(midlertidig plassering utenfor hjemmet i akutte faresituasjoner), 4-6 andre ledd (foreløpig 
flytteforbud), 4-9 jf. 4-8 annet ledd annet setning (midlertidig plassering utenfor hjemmet av nyfødt 
barn som enda ikke har flyttet hjem til foreldrene), 4-25 annet ledd jf. 4-24 (midlertidig plassering i 
institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker) og 4-29 fjerde ledd (midlertidig vedtak om 
plassering i institusjon hvor det er fare for at barnet kan bli utnyttet til menneskehandel). 

Felles for alle akuttvedtakene er at barnet befinner seg i en faresituasjon som krever at tiltak må 
iverksettes særlig raskt for at barnet skal bli beskyttet, og da raskere enn normal saksbehandling gir 
adgang til.  

Det er særlig Bvl. § 4-6 første ledd som utløser en plikt til å iverksette tiltak dersom et barn er uten 
omsorg. Barnet kan bare sies å være uten omsorg når ingen tar seg av det. Dersom barnet blir 
forsvarlig ivaretatt av andre enn foreldrene kommer loven normalt ikke til anvendelse.  

Etter gjeldende barnevernlov kan barneverntjenesten og påtalemyndighetene treffe akuttvedtak. 
Imidlertid fremmes det forslag i NOU 2016:16 om å frata påtalemyndigheten anledningen til å treffe 
akutte vedtak, unntatt ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Andre enn disse skal kun kunne 
fattes av barnevernstjenesten leder eller dennes stedfortreder.  

Videre er det forslag i NOU 2016:16 om erstatte ordet «akutt» med «haste» i denne sammenhengen. 
Med bakgrunn i at den nye barnevernloven ikke er vedtatt per i dag benyttes den gamle 
terminologien inntil annen foreligger.  

Ny barnevernlov vil føre til et styrket krav til akuttberedskap i barneverntjenestene i tillegg til en 
rekke andre krav. I akutte situasjoner vil det være snakk om tilgjengelig beredskap med kompetanse 
til å gjøre akuttvurderinger i forbindelse med henvendelser. I st.prp.nr. 1 (2004-2005) – Barne- og 
familiedepartementet som omhandlet de regionale føringene for utvikling av barnevernet var et av 
elementene som ble løftet å redusere andelen akuttplasseringer. Bruken av akuttvedtak, og 
vurderinger i sakene, har vært gjenstand for stadige drøftinger i barneverntjenestene. Det er 

310

http://www.116111.no/


30 

komplekse beslutninger som skal tas. Beslutningene kan få store konsekvenser for barn og familiene 
deres. Og noe av kritikken fra nasjonalt hold har vært at akuttvedtak benyttes i for stor grad.  

En ser at blant annet akuttberedskap i henhold til nye lovkrav vil kunne synes vanskelig å innfri. 
Spesielt i små kommuner med få ansatte i barneverntjenestene.  

I 2008 var det 58 % av kommunene på landsbasis som ikke hadde organisert beredskap etter 
barneverntjenesten kontortid. I følge SSB i 2013 inngikk flere kommuner interkommunale 
barnevernssamarbeid. Det totale bildet på akuttområdet hadde likevel ikke endret seg vesentlig 
siden 2008 (Bufdir, 2014). I utredningsprosjektet for interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-
Troms har vaktberedskap vært drøftet flere ganger i arbeidsgruppa.  

Forutsetningen for å kunne gjennomføre presentert(e) løsningsforslag er at avtalen er lovlig innenfor 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forslag til avtale blir oversendt FO og Fagforbundet for 
gjennomgang. 

Etter drøftinger har det blitt fremmet et forslag til akuttberedskap i Nord-Troms kommunene som 
kan gjøre at en ikke trenger å tenke annen omorganisering av tjenestene til eksempelvis 
turnusjobbing.  

 

7.1 Kjøp av akuttberedskap fra andre 

Barnevernlederne har formidlet at de primært vil kjøpe tjenester fra andre. Barnevernleder i Kåfjord 
har ikke deltatt i drøftingene. Barnevernvakt i Alta og Tromsø ble nevnt i den sammenhengen på 
grunn av de geografiske avstandene i regionen. Det er ca. en utrykningstid på 5 timer fra Tromsø til 
Kvænangen som ligger lengst mot nord av samarbeidskommunene.  

Prosjektleder tok kontakt med barneverntjenesten i Alta for å innhente informasjon om hvordan 
deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av tjenester hvis 
det var mulig. Tilbakemeldingen fra enhetsleder for barnevern var at de ikke har barnevernvakt. 
Akuttberedskapen der er organisert ved at enhetsleder er tilgjengelig på telefon fra blant annet 
politiet, og utkaller saksbehandlere ved behov. Det er ikke mulig å kjøpe barnevernvakt-tjenester fra 
Alta.  

Prosjektleder tok kontakt med leder for barnevernvakta i Tromsø for å innhente informasjon om 
hvordan deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av 
tjenester hvis det var mulig. Tilbakemeldingen fra leder for barnevernvakta var at de ikke kan tilby 
denne tjenesten i dag. De har ikke saksbehandlerprogram eksempelvis «Vaktdata» som gjør det 
mulig å tilby tjenester til andre kommuner. Leder for barnevernvakt formidler at hun ikke mener det 
er forsvarlig med en utrykningstid på 5 timer. Videre opplyses det om at de ikke har annen beredskap 
enn at barnevernleder blir kontaktet utenom ordinær kontortid. Barnevernleder utkaller 
saksbehandlere ved behov.  

Ut fra overnevnte kontakt vil det ikke være mulig å kjøpe akuttberedskap tjenester fra andre.  

 

7.2 Akuttberedskap organisert etter vertskommunesamarbeid 

Per i dag er det ansatt 5 barnevernledere fordelt på de 6 kommunene. Dersom en ser for seg et 
interkommunalt barnevernssamarbeid vil det være naturlig å utlyse barnevernlederstilling for denne 
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eksternt. Dersom en tenker faginndelinger vil det være behov for fagledere på de ulike områdene. 
Fagledere bør ha delegert hel- eller begrenset beslutningsmyndighet. 

Barneverntjenesten har et felles telefonnummer til barnevernvakta. Telefon-nummeret gis ut til 
publikum, legges ut på kommunenes hjemmesider og gis til alarmtelefonen for barn og unge.  

10 personer inngår i en bakvaktsordning som rullerer fra uke til uke. Personen som har bakvakt er 
tilgjengelig på oppgitt telefon-nummer utenom ordinær kontortid. Bakvakten har en økonomisk 
godtgjøring på kroner 10.000,- per uke. Det må tas høyde for ytterligere kompensasjon ved høytider 
og ferier ved forhandling av en avtale. Summen må foreligge før en eventuell avtale inngås. 
Bakvakten har vedtaksmyndighet, og har ansvar for i henhold til (KS, 2015-2016): 

 Samarbeidskommunenes operative tjeneste hva angår krise og akutt arbeid etter 
barnevernloven, det vil si i situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barnevernet 

 Svar på telefoniske henvendelser til barneverntjenesten 
 Råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette tiltak fro å ivareta 

barn i en akutt situasjon 
 Oppfølging av barn og unge som er pågrepet av politiet 
 Vitneførsel etter oppdrag som bringe inn for rettslig behandling 
 Beredskap for den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

 

Dersom det er nødvendig å utkalle saksbehandlere i de aktuelle kommunene er det bakvaktens 
ansvar. Bakvakten står ansvarlig for vedtaksmyndighet ved eventuelle akuttvedtak. Utkalte 
saksbehandlere vil få 100% overtidsbetaling ved utrykning. Samt utbetaling etter gjeldende regler 
ved overtid i høytider o.a. Bakvakt har samme avtale om overtidsbetaling, og avspasering ved en 
eventuell utrykning.   

Det opprettes en liste over saksbehandlere som vil jobbe akutt i alle samarbeidskommunene. Av 12 
forespurte har 7 per i dag sagt at de kan stå på en ringeliste. Saksbehandlere som inngår i 
beredskapsordningen godtgjøres med en årlig sum på kroner 5000,- uavhengig om de må rykke ut 
eller ikke. Det er bakvaktens ansvar å gjøre vurderinger om hvilke saksbehandlere som rykker ut. Det 
bestemmes ut fra geografisk avstand og annet, samt at oppdrag rulleres på dem på ringelista. 

Det vil være vanskelig å beregne kostnader knyttet til overtidsbetaling for saksbehandlere siden 
antall utrykninger ikke lar seg predikere. Imidlertid vil en bedre faglig forankret siling i 
førstekontakten med tjenestene kunne bidra til færre akuttutrykninger. Og følgelig også være 
kostnadsbesparende. Det viktigste argumentet vil likevel ikke være knyttet opp til økonomi. Det må 
foretas en forholdsmessighetsvurdering, hvor bruk av andre og mindre inngripende tiltak skal 
vurderes. Videre må tiltaket i den konkrete situasjonen vurderes å være til barnets beste, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3, Grunnloven § 104 andre ledd og Barnevernloven § 4-1.  

I forslag til ny barnevernslov løftes barn til å være rettighetshavere (NOU 206:16). Som en følge av 
denne endringen vil kommunene bli ansvarliggjort for utøving av barnevernstjenester i større grad. 
At kommunene har en robust og velfungerende akuttberedskap kan i den sammenhengen være av 
stor betydning.  

Uten en beregning av overtidsbetaling ved utrykning, og økonomisk kompensasjon ved høytider og 
ferier, vil kostnadene for akuttberedskapen være kroner 555.000,- som fordeles på de seks 
kommunene.  
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Kostnader for akuttberedskap: 

Bakvakt 10.000,- x 52 uker Sum: 520.000,- 
Godtgjøring saksbehandlere 5000,- x 7 (antall på ringeliste) Sum: 35.000,- 
  Sum: 555.000,- 

 

Beregning av overtidsbetaling ved utrykning, avspasering og økonomisk kompensasjon ved høytider 
og ferier er ikke iberegnet. Disse kostnadene vil likevel kunne beregnes til å ligge på omtrent samme 
sum som i dag for kommunene.  

Ved et vertskommunesamarbeid vil det være mulig for dem som inngår i vaktordningen å gå inn på 
saksbehandlerprogrammet «Familia» (som benyttes av alle samarbeidskommunene) og skrive 
notater, innhente nødvendige dokumenter og fatte akuttvedtak etc.  

 

7.3 Akuttberedskap organisert ved samarbeid regulert av samarbeidsavtale – forslaget er 
presentert av barnevernlederne i Kvænangen/Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 
07.06.2017: 

Det skal være 2 stykker som har barnevernvakt hver uke, utenom ordinær kontortid, der en er 
stedfortreder for barnevernleder med vedtaksmyndighet. Personene er da fritatt sine ordinære 
arbeidsoppgaver, og jobber kun med barnevernvakt.  

Stedfortreder er ansvarlig for å gjøre vurderinger om situasjonen er av en karakter som krever 
utrykning. Hvis man må rykke ut skal alltid to dra sammen.  

En ser for seg at 20 personer skal inngå i ordningen, og det skal rulleres på disse gjennom hele året.  

Fordeler ved skissert løsning:  

 En risikerer ikke at noen på ringelista ikke kan stille ved akutte situasjoner 

Ulemper ved skissert løsning: 

 Dersom samarbeidet ikke er formalisert gjennom en vertskommune vil ikke saksbehandlere 
ha tilgang til å kunne saksbehandle for andre kommuner i saksbehandlerprogrammet 
«Familia» av hensyn til taushetsplikt. 

 Det er mulig å benytte et eget saksbehandlingsprogram som kalles «Vaktdata». Da må 
samarbeidskommunene gå til innkjøp av programmet. I følge KS (2015-2016) benyttes dette 
av barnevernvakta i Trondheim og Bergen. Det er mulig å produsere rapporter og 
enkeltvedtak på en sikker måte i programmet, og oversende dem til hjemkommune og 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.  

Prosjektleder har ikke innhentet kostnadsoverslag på å ta i bruk «Vaktdata» på grunn av at forslaget 
nylig ble fremmet. Det er av samme grunn ikke gjort beregninger av overtidsbetalinger, hva det 
eventuelt har å si for ordinær bemanningssituasjon og annet. Innhenting skjer fortløpende dersom 
det er aktuelt for samarbeidskommunene.  
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8.0 Personalmessige konsekvenser vertskommunesamarbeid 

Prosjektleder har tatt utgangspunkt i prosjektrapporten som er utarbeidet for Vesterålen 
interkommunale barnevern. Det må tas høyde noen lokale tilpassinger, blant annet med tanke på at 
det ikke er aktuelt med total samlokalisering i Nord-Troms.  

Det vil være beskjedne personalmessige konsekvenser ved skissert samarbeid. De største endringene 
vil være:  

 Forhold til ledelse (flere ansatte under leder, større fysisk avstand til leder).  
 Omplassering av ledere. Barnevernlederstillingen anbefales utlyst eksternt.  
 Mindre endringer på lønningsvilkår. Sikringsregelen i HTA legges til grunn slik at ingen 

kommer ut med dårligere lønn enn i dag.  
 Endret reisemønster. Dersom lyd/bilde tas i bruk i større grad enn i dag, kan det faktisk 

medføre redusert reisetid. Det antas likevel en økning i reisetid i en innkjøringsfase. Den 
enkelte ansatte/leder må selv vurdere når det er hensiktsmessig å bruke 
videokonferanseutstyr.  

 Større grad av spesialisering på innsatsområder (undersøkelse/tiltak). 
 Mindre kompetansetiltak for å tilpasse seg ny organisering og arbeidsfordeling.  

 

8.1 Oppmøte sted, lønn og kjøreordninger 

Som nevnt vil de fleste ha oppmøtested som i dag. Etter anbefalinger fra (KS i Isaksen, 2010) foreslås 
det at det utarbeides arbeidsavtaler hvor det stadfestes at alle ansatte har hele regionen som 
arbeidssted, med nærmere spesifisering (på adresse) hvor de ulike arbeidsstedene kan være. Alle 
ansatte må tegne ny arbeidsavtale ved overdragelse til valgt vertskommune. Argumentet for en 
relativt vid definisjon av arbeidssted er arbeidsgivers mulighet til å kunne nytte de ansatte på ulike 
steder til ulike tider, ut fra den enkeltes kompetanse og arbeidsgivers behov. Samtidig vil det være 
økonomisk gunstig for arbeidsgiver at man ikke snevrer inn på begrepet arbeidssted, da det vil kunne 
utløse relativt store kostnader på kjøregodtgjørelse. Arbeidsgiver følger derfor prinsippet om at det 
er den ansattes plikt å komme seg på jobb, uansett hvor jobben måtte være. En forutsetning for å 
kunne gjøre en slik endring i arbeidsavtalen er at de ansatte kan velge å reservere seg mot å la seg 
overdra til annen virksomhet.  

Det bemerkes at videre forhandlinger/drøftinger etter at trinn 1 er gjennomført, må avgjøre om 
arbeidsgiver skal gå inn på overgangsordninger som kompenserer for økt kjøretid for å komme seg 
til/fra jobb. Mulige kompensasjonsordninger som vil være grunnlag for videre drøftinger kan være: 

 Hel eller delvis kjøring i arbeidstiden for en nærmere bestemt periode. 
 Kilometergodtgjørelse etter en avtalt sats. 
 Et avtalt månedlig beløp for en nærmere bestemt periode. 
 En avtalt engangsutbetaling.  

 

Det har som nevnt innledningsvis vært vanskelig å få et god nok kartlegging av driftskostnader for 
barnevern i alle kommunene blant annet på grunn av arbeidsgruppas sammensetning. 
Utgangspunktet for lønnskostnader presenteres derfor ut fra tabell for gjennomsnittslønn funnet på 
SSB (2017) utdanning.no. Denne tar ikke hensyn til ansenitet.  
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Yrke Sektor Gjennomsnittslønn 
Leder av omsorgstjenester for 
barn (heltid) 

Kommunal Kroner 590.400,- 

Rådgivere innen sosiale fagfelt 
(heltid) 

Kommunal Kroner 466.800,- 

 

Noen av kommunene har en rekke særordninger. Eksempelvis er det lagt til at ansatte lønnes med 8 
år ansenitet ved oppstart selv om de ikke har opparbeidet seg det, kompensasjon for tilgjengelighet 
ved ekstra fridager etc.  

Ved et samarbeid organisert etter vertskommunemodell bør lønnsnivået harmoniseres gjennom 
lokale lønnsforhandlinger, eventuell særskilte forhandlinger.  

 

9.0 Interkommunalt barnevernsamarbeid etter kommuneloven § 27 

Dersom samarbeidet skal være utfra en samarbeidsavtale vil barneverntjenestene være organisert 
som i dag, men samarbeider om aktuelle områder. Barnevernleder er ansvarlig for driften av 
tjenesten på vegne av kommunen som i dag.  

Forslag fra barnevernlederne som deltok på arbeidsgruppemøtet 07.06.17 er at kommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 27 utredes ytterligere. De formidler at de vil drøfte et eventuelt samarbeid 
ytterligere og at det er for tidlig i prosessen å beslutte noe.  

I forhold til felles tiltaksbank er forslaget fra barnevernlederne at alle kommunene går inn med en 
felles sum til å opparbeide- og videreutvikle tiltakene. En ser for seg at det skal være en ekstern 
koordinator/fagutvikler som skal være ansvarlig for jobben. Finansieringen skal skje ved at hver 
kommune avser en saksbehandler som inngår i tiltaksbanken. Midler søkes fra fylkesmannen og det 
vil være behov for å ansette noen årsverk i oppstart.  

Barnevernleder i Nordreisa formidler at flertallet av de ansatte er imot et vertskommunesamarbeid. 
De ønsker å iverksette samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som omhandler felles tiltaksbank, 
barnevernvakt og fagutvikling. Barnevernleder formidler at motivasjon for samarbeidsplattform har 
endret seg for flertallet av de ansatte siden oppstart av prosjektet. Hun formidler at det kan være 
utfordrende ved at det ikke er en overordnet leder ved denne type samarbeid.  

Barnevernleder på Skjervøy formidler at flertallet av de ansatte vil samarbeide om felles tiltaksbank 
og kompetanseheving. De ønsker å iverksette et samarbeid av denne karakteren raskt. 
Barnevernleder formidler at hun ser bakdelen med at et slikt samarbeid kan bli lite forpliktende, og 
at ingen styrer det. Risikoen er at kommunene trekker seg fra avtalen dersom noe de ikke ønsker blir 
foreslått av andre i samarbeidet.  

Barnevernleder i Storfjord formidler at kommunene må drive opplæring uavhengig av hvordan det 
skal finansieres. En er nødt til å ha to som kan samme tiltak i felles tiltaksbank for å redusere 
sårbarheten ved for eksempel sykdom. Hun formidler at en er nødt til å opprettholde 
konsulentvirksomhet uansett i barneverntjenestene på grunn av sakenes karakter. Videre at de har 
erfart at det er utfordrende med avstander og vil derfor ikke sende ansatte over kommunegrensene.  

Barnevernleder i Lyngen formidler at det virker utfordrende med en stor tjeneste, men at det må 
være mulig å få til et samarbeid uansett.  
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Prosjektleder ser det utfordrende å komme med et godt forslag til finansiering ved et samarbeid av 
denne karakteren. Slik det kan se ut vil det bety at en i utformingen av en eventuell samarbeidsavtale 
etter kommuneloven § 27 må beregnes kostnader fortløpende. Ut fra hva det er aktuelt å 
samarbeide om.  

Barnevernfeltet er et stort og komplekst fagfelt. Slik prosjektleder vurderer det vil det være svært 
utfordrende om ikke umulig å utrede alle måter en kan løse de kommunale kravene i utførelsen av 
tjenesten. Derfor vil det være hensiktsmessig at kommunene bestemmer seg for hvilke 
samarbeidsformer som eventuelt er mulig å få til rent praktisk i forkant av en eventuell videre 
utredning.  

 

10.0 Barnevernlederne i Nord-Troms sitt forslag 

Med bakgrunn i at utredningsarbeidet av et samarbeid etter kommuneloven § 27 kom sent i gang i 
prosjektperioden, og at prosjektleder fikk innspill om at ikke alle følte at deres syn hadde kommet 
godt nok frem, ble forslag til samarbeid delegerte til barnevernlederne. Nedenfor presenteres 
forslaget prosjektleder fikk oversendt fra arbeidsgruppa 28.08.2017: 

 

Forslag til innhold og form i samarbeid om barneverntjenester etter kml § 27 

Referat barnevernledermøte 14.08.17 

Tilstede: Sandra Larsen (Kåfjord), Mette Ø. Bless (Skjervøy), Lisa Løkkemo (Nordreisa, Kvænangen), 
Ann-Britt Holmen (Storfjord) og Tone Mortensen (Lyngen) 

Sak 1. Akuttberedskap – kommentarer til beskrivelse i prosjektplanen 

Opprinnelig forslag om at det skulle være en på vakt, fravikes, og vi ønsker å begrunne nærmere 
hvorfor vi har kommet frem til at det må være to på vakt samtidig;  

 Sikre rettssikkerheten for klienter og tjenester 
 Kunne ha en å drøfte saken med, mer faglig forsvarlig 
 Trygger og sikrer personale at det er to ved utrykning, slik vi praktiserer på dagtid 
 Store geografiske områder som skal dekkes opp (oppsatt turnus må ta hensyn til geografi) 
 Forhindre belastninger, utbrenthet og turnover i tjenestene – ved at man ikke blir satt inn et 

ansvar man ikke opplever å mestre, for eksempel nyansatte  
 Det er ikke alle som pr. i dag blir tildelt akutt-/stedfortredermyndighet, man skal være vurdert 

personlig egnet. Denne ordningen innebærer at 10 blir tildelt akuttmyndighet, og vil være 
mer praktisk gjennomførbar. 

Opprinnelig forslag med en på jobb og en eksisterende ringeliste, blir for sårbart. Det vil kunne ta tid å 
få nr. 2 på plass i og med at det vil være mulighet for å takke nei dersom en blir kontaktet. Videre vil 
det ikke føre til en reell forbedring av fordeling av byrden, da saksbehandlere vil ha anledning til å si 
nei til utrykning men samtidig motta kompensasjon. En slik ordning som – slik som i dag – appellerer 
til den enkeltes ansvarsfølelse vil kunne oppleves urettferdig. 

Akuttberedskap organiseres og ledes av koordinator for ressursgruppe, ved samarbeid etter kml § 27. 
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Sak 2. Samarbeid etter kommuneloven §27. 

Innledning 

I arbeidsgruppemøte den 26/7-17 fikk barnevernlederne i oppdrag av prosjektleder selv å drøfte og 
utdype nærmere innhold i og begrunnelser for en eventuell samarbeidsavtale etter Kommuneloven 
(kml) § 27, som deretter vedlegges prosjektplanen som utarbeides ihht. mandatet for prosjektet. 

De fleste barnevernlederne – om ikke alle - mener at et samarbeid etter kml § 27 er å foretrekke i 
første fase av et interkommunalt samarbeid, dette i likhet med de fleste saksbehandlerne. Samarbeid 
etter § 27 ivaretar i større grad det mange ansatte har pekt på som viktig; å ikke bli ufrivillig 
omplassert i annen kommune, ikke bli belastet med unødige omstillinger, ikke bruke for mye tid og 
ressurser på kjøring, ivareta/opprettholde det tverrfaglige samarbeidet i egen kommune, samtidig 
råder en anerkjennelse av at det er behov for faglig interkommunalt samarbeid på enkelte områder. 

Våre hovedbegrunnelser for et avgrenset samarbeid er at det minsker risikoen for redusert 
tilgjengelighet og tilstedeværelse i egen kommune, ved at ansatte ikke blir omplassert eller i for stor 
grad må utføre oppgaver i andre kommuner, for eksempel dersom andre har høyt sykefravær. Det 
vurderes at i flere saksfaser, som i arbeidet med meldinger, undersøkelser, lettere tiltaksarbeid og 
oppfølging av egne fosterbarn - kan den enkelte kommune greit og mest effektivt håndtere dette selv, 
og der egen styringsrett av tjenesten er ivaretatt.  

Videre mener vi det er viktig å få formidlet at enkelte kommuner i samarbeidet en tid har vært i en 
belastet og sårbar situasjon preget av mange omstillinger, og det vurderes at det i tillegg nå å 
pålegge de ansatte så omfattende endringer som et samarbeid etter kml § 28 vil medføre, ikke vil 
være heldig av personalhensyn. Spesielt er det pekt på konkrete forhold som skaper mye usikkerhet 
og som mange ansatte ikke oppfatter tilstrekkelig avklart, som kontorfasiliteter og oppmøtested.  

En målsetning bak et interkommunalt samarbeid er å lette rekrutteringen av fagpersoner til 
tjenesten(e). Det vurderes at denne utfordringen ikke uten videre løses ved å bli en større tjeneste 
(§28) over et så stort geografisk område, såfremt man fremdeles skal ha samme antall ansatte med 
oppmøte/hovedsete i de respektive kommuner tilsvarende i dag. Så lenge det i prosjektperioden ikke 
er rom for å få bedre klarlagt om det er aktuelt eller finnes tilstrekkelige kontorfasiliteter for å huse et 
større samlet miljø - eller til å tilby kontor/oppmøte i kommuner hvor det erfaringsvis er enklere å 
rekruttere fagfolk eller hvor folk bor/ønsker å bosette seg, må en ta for gitt at det er også fremover 
blir å være samme antall ansatte med oppmøte i de ulike kommunene. Der er dermed vanskelig å se 
for seg at et samarbeid etter kml § 28 automatisk vil bidra til bedre rekruttering av nødvendig 
kompetanse ute i våre småkommuner. 

Samtidig anerkjennes at det på enkelte områder anses faglig helt nødvendig å samarbeide, for å 
kunne imøtekomme økte krav til kommunene, slik som beskrevet i mandatet for prosjektet. Det 
anbefales derfor ut fra ovennevnte først å prøve ut et avgrenset samarbeid, før en etter evaluering 
gjør en ny vurdering av om det deretter vil være best å utvide samarbeidet til en interkommunal 
tjeneste etter kml § 28. 

Ved å starte med et avgrenset samarbeid tar en også hensyn til at det eksisterer ulike kulturer i 
kommunene og tjenestene, og der en får bedre tid til å bli kjent med hverandre og kulturen, noe 
erfaringer fra sammenslåing av ulike tjenester er dokumentert at er en av flere sentrale 
suksessfaktorer. 

 
Sak 2. Innhold i samarbeid etter kommuneloven §27. 
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Dersom det skulle bli aktuelt å etablere interkommunalt samarbeid på enkelte områder, etter 
Kommuneloven § 27, ser barnevernlederne for seg følgende form og innhold. 

Vi ser for oss at dette samarbeidet ledes av en leder(teamleder) /koordinator, og vil bestå av ressurser 
omfordelt fra kommunene/tjenestene. Gruppa skal ha det overordnede ansvaret for å etablere og 
styrke et fagmiljø innenfor ulike retninger, og jobbe faglig utadrettet i kommunene. Det bør være en 
ansvarsperson innenfor de ulike områdene. En ser nytte i å samarbeide om planlegging og 
gjennomføring av kompetanseheving på ulike områder i regi av ressursgruppa. Koordinator/leder skal 
ha ansvar for koordinering av arbeidet i gruppa. For eksempel ansvar for å fordele oppgaver etter 
bestilling fra kommunene, for å søke midler til opplæring, finne egnede opplæringsarenaer, arrangere 
opplæring m.v. Gruppa skal ha oversikt over ressursene i alle kommunene som inngår i samarbeidet. 
Koordinator har videre ansvar for organisering av akuttberedskapen i kommunene. 
 

Samarbeidet etter kml §27 vil omhandle følgende områder: 

1. Akuttberedskap: 
Henviser her til prosjektplanen, samt til kommentarer under sak 1) i dette referatet. 

 
2. Kompetanseheving 

- Felles dataløsning/kursing 
- Kompetanseutvikling, herunder søke midler til kompetansetiltak jf. nye krav til den 

kommunale barneverntjenesten (som utføres av ressursgruppa, sbh. i kommunen og av lokale 
samarbeidspartnere på lavterskelnivå) 

- Kartleggingsmetoder, undersøkelsesarbeid (som utføres av sbh. i kommunen) 
 

3. Ressursgruppe (ressursteam, tiltaksteam) 
Teamet må inneha følgende kompetanse, der tiltak bestilles av saksbehandler i kommunene; 
- Vold, sinnemestring, kartlegging og behandling 
- Foreldreveiledning (ICDP, PMTO, De utrolige årene, COS-P Virginiamodellen, og evt. andre 

program etter sentrale føringer for hjelpetiltbud i kommunene) 
- Familieråd (koordinatorer) 
- Rus og rusmestring (herunder styrke samarbeidet med rus- og psykisk helse tjenesten med 

fokus på barneperspektivet/barneansvarlig) 

Teamet samarbeider med andre faggrupper i kommunene som bør inneha samme kompetanse, 
og det skal foretas vurdering om tiltaket tilbys av andre utenfor bvtj. 

4. Tilsyn i fosterhjem 
- Oppfølging av tilsyn. Er i noen kommuner lagt utenfor barneverntjenesten. Vurdere om dette 

skal inn i interkommunal gruppe, ved å; 
- Utføre tilsyn i fosterhjem / ansatte i ressursgruppa er tilsynspersoner for fosterbarn i 

hverandres kommuner. Man kan ikke utføre tilsyn for den barneverntjenesten man er ansatt 
i, må ha en uavhengig rolle. 
(Eller rekruttering og opplæring av tilsynspersoner) 

- Kontroll og oppfølging (rapportering) av tilsynskrav utføres av den kommunale 
barneverntjenesten slik som i dag (av tilsynskommunen/fosterhjemskommunen).  
 

5. Veiledning (personal og oppdragstakere) 
- Kollegaveiledning  
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- Veiledning oppdragstakere (fosterhjem, besøkshjem, tilsynspersoner, miljøarbeidere) 
- Bistå med rekruttering og opplæring av oppdragstakere 
 

6. Særlige utfordringer i små kommuner  

Habilitet; Ved inhabilitet håndteres disse sakene slik som i dag, men hvor det vil være naturlig å 
spørre og anbefale kommuner i samarbeidet om oppnevning av settekommune, der det er etter 
søknad innvilges av Fylkesmannen. 

Sårbarhet ved fravær; Det vurderes at styrking av kompetanse og det å inngå i et større faglig 
samarbeid slik som forespeilet i dette samarbeidet, gir økt trygghet, og vil kunne bidra til å forebygge 
og redusere sykefravær som henger sammen med en slik arbeidsbelastning. Felles akuttberedskap 
bidrar også med å redusere sårbarheten i de små kommunene. 

 

Kostnadsfordeling og ansettelsesforhold ressursgruppe 

Det bør søkes om midler fra Fylkesmannen til opprettelse av en ny interkommunal stilling, og der det 
stilles krav om kvalifikasjon som til barnevernlederstilling 

Vi ser for oss en fordelings-nøkkel der 30 % av saksbehandler ressursene i hver kommunene (eller 
fordeling etter innbyggertall) omfordeles fra barneverntjenesten til ressursgruppa. (Tiltakskostnader 
faktureres kommunene for faktisk bruk av tiltak/timer). 

Man forblir ansatt i den kommunen man er ansatt i pr. i dag, og underordnet dagens barnevernleder, 
mens oppgaver koordineres av teamleder/koordinator. Følger vanlig arbeidstidsreglement for de som 
jobber i gruppa. Flexitidsreglement og overtid utover ordinær arbeidstid. Må påberegne høy 
fleksibilitet, da det ofte er helt nødvendig at veiledning foregår ute i hjemmene når barn og familier er 
hjemme. (Mulig annet arbeidstidsreglement bør vurderes, i dag benyttes konsulenter og 
miljøarbeidere også nettopp pga. større fleksibilitet). 

Ansatte som utfører oppgaver i ressursgruppa inngår også i felles akuttberedskap. 

Forutsetter tilgang på leasingbiler for å utføre oppdrag på tvers av kommuner. 

IKT 

Forutsetter felles IKT-samarbeid på barnevern-området, der 5 av 6 kommuner er tilknyttet 
datasenteret i Olderdalen. Lyngen kommune er ikke med i dette pr d.d., men alle kommuner benytter 
samme fagprogram Familia. 

 

Oppsummert ser vi følgende fordeler med samarbeid etter § 27: 

 Beholder styringsretten i egen kommune og tjeneste. 
 Sikre tilstedeværelse i egen kommune. 
 Legger til rette for at kompetanse tilføres og opprettholdes i egen kommune. 
 Større fagmiljø ut i kommunene 
 Mindre ressursbruk, kjøring. 
 Sikre kontinuitet og gjennomføring av kompetanseheving. 
 Forhindrer turn-over. 
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Ulemper med slikt samarbeid går vi ut fra vil bli bedre belyst i risikoanalysen som skal utføres i 
prosjektet. 

 

11.0 ROS-analyse 

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, 
bygget på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere 
forbedringsområder. I gjennomføringen av ROS-analysen kartlegges sannsynlighet og konsekvenser 
av uønskede hendelser. Deretter ser en på prioriterte risikoområder og planlegger tiltak for å 
forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå (Brudvik, 2010).  

Enkelt forklart skisseres risiko, i matriser, etter utført analyse. Grønt utgjør lav risiko, gult utgjør 
middels risiko og rødt utgjør høy risiko. ROS-analysen i prosjektet tok utgangspunkt i dagens 
situasjon i barneverntjenestene sett opp mot samarbeid regulert av kommuneloven §§ 27 og 28. 
Deltakere var representant fra hver barneverntjeneste (i hovedsak barnevernledere) i Nord-Troms, 
representant fra Fagforbundet, representant fra FO og representant fra Landsforeningen for 
barnevernsbarn under veiledning fra Karin Karlsen førstekonsulent/beredskapsrådgiver i Kåfjord. 
Prosjektleder har ikke deltatt aktivt inn i ROS-analysen, men har vært tilgjengelig for avklaringer og 
annet etter ønske fra representantene. Analysen vedlegges i sin helhet sammen med referat (se 
vedlegg 4).  

Oppsummert ser en at samarbeid på tvers av kommunegrensene alene ikke reduserer risikoen. I det 
tiltak (som beskrevet i prosjektplanen og av deltakerne i gjennomført analyse) legges inn reduseres 
risikoen. Ut fra presentert ROS-analyse viser i all hovedsak at interkommunalt barnevernsamarbeid 
reduserer risiko sammenlignet med dagens situasjon. Det er en høyere andel risiko som blir redusert 
ved et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 sammenlignet med et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 utfra gjennomført analyse.  

Førstekonsulent i Kåfjord skriver blant annet i forbindelse med gjennomført analyse av 
kommuneloven § 28: 

 Habilitet: Ved tiltak som å kunne skifte saksbehandler fra et arbeidssted til et annet, og når 
leder er inhabil må det vurderes side/overordnet alternativ (settkommune) så gikk habilitet 
(241) fra rødt til grønt. 
Ved samarbeid etter kommunelovens § 27 er antall ledere en risiko som ikke kan reduseres 
ved å legge inn tiltak. Ved samarbeid etter kommunelovens § 28 er det kun én 
barnevernleder som innehar beslutningsmyndighet og må svare for habilitetskrav etter 
loven.  
 

 Kompetanse. Med tiltak som kartlegging av kompetanse, utarbeide kompetanseplan, 
økonomi til gjennomføring av kompetanseheving, rekruttere spisskompetanse, har 
brukererfaring med i det løpende arbeid samt ha en koordinator som har oversikt over 
tilgjengelige ressurser så gikk også dette punktet fra rødt til grønt.  
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12.0 Oppsummering og anbefaling   

Utredningsarbeidet har forsøkt å ta høyde for alle sidene ved et interkommunalt 
barnevernsamarbeid. Som nevnt er barnevern et stort og komplekst arbeidsfelt som stadig er i 
endring  

Slik prosjektleder ser det vil utfordringer ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 være at det 
ikke er avklart hvem som er ansvarlig for å koordinere et samarbeid innenfor enkeltområder. 
Tilbakemeldingene fra barnevernlederne har vært at de opplever det som utfordrende med 
prosjektarbeid i tillegg til andre pålagte arbeidsoppgaver. Det har ikke vært satt av ekstra ressurser til 
dem i forbindelse med prosjektet, og de har formidlet at det har vært utfordrende kapasitets- og 
tidsmessig. En vil med letthet kunne se at dette kan bli alternativet ved utformingen ved et 
samarbeid innenfor enkeltområder. Prosjektleder anbefaler derfor at det oppnevnes en koordinator 
til å implementere et samarbeid utformet etter kommuneloven § 27 hvis det er løsningen 
samarbeidskommunene bestemmer seg for. Hver kommune vil være ansvarlig for driften av «sin» 
barneverntjeneste, og de beholder råderett over sin tjeneste. Samtidig som de har forpliktet seg til et 
samarbeid etter gjeldende avtale om enkelte områder. Det kan føre til at samarbeidet ikke blir som 
tenkt fordi en eller flere kommune(r) ikke ønsker samarbeid om anliggender i ettertid. En 
samarbeidsavtale vil således ikke være like forpliktende, og det kan oppstå uenighet som igjen kan 
medføre utfordringer for driften av tjenestene.  

Etter gjennomført ROS-analyse av utredningsarbeidet viser resultatene at risiko reduseres gjennom 
tiltakene som legges inn uavhengig av samarbeidsform. Som det har vært problematisert i 
prosjektplanen bekrefter også analysen at risikoen reduseres mest gjennom å samarbeide etter 
kommunelovens § 28. Da spesielt med tanke på habilitet, og tilgang til personell som gjør at lovkrav 
blir ivaretatt uavhengig av sykemeldinger og fravær i forbindelse med kompetanseheving i alle 
tjenestene.  

Når det gjelder akuttberedskap i barneverntjenestene peker alle føringer på at det ikke er 
tilstrekkelig i noen av Nord-Troms kommunene slik det er organisert i dag. I gjennomført ROS-analyse 
viser tiltakene at risiko (som ved dagens situasjon) vil reduseres uavhengig av samarbeidsform. 
Prosjektleder vil påpeke at de som har deltatt på ROS-analyse har formidlet at de ikke har vurdert 
økonomi. Som nevnt tidligere vil et samarbeid etter kommuneloven § 27 medføre at kommunene må 
gå til innkjøp av et program som heter «Vaktdata» for å kunne saksbehandle i akutte situasjoner. 
Dersom myndighet ikke blir overdratt til en eventuell vertskommune vil beslutningsmyndighet bli 
delegert til en ansatt i en annen kommune enn sin hjemkommune, og saksbehandlere vil ikke ha 
tilgang til å kunne saksbehandle i det programmet vi benytter i dag fordi de ikke har lov til å få tilgang 
til andre kommuners barn. 

I barnevernledernes skriv som førte til at prosjektet ble iverksatt fremheves det at de ikke så for seg 
en sammenslåing av tjenestene, men et samarbeid om deler av tjenesten. Barnevernledere og 
ansatte som ikke er motivert for et samarbeid med en vertskommune kan i seg selv medføre en 
risiko, og vil således kunne slå negativt ut for presentert løsning etter kommuneloven § 28 for mulig 
samarbeid.    

Imidlertid ser en at en rekke utfordringer ikke vil la seg løse ved å samarbeide ut fra en avtale. Som 
nevnt tidligere vil det bli lite forpliktende for kommunene, og de ulike tjenestene kan når som helst 
trekke seg ut av samarbeidet. Dette er likevel ikke hovedutfordringene slik prosjektleder ser det. De 
største utfordringene som kan trekkes frem her vil være knyttet til at habilitetsspørsmål, og at 
sårbarheten ved fravær ikke løses gjennom et samarbeid etter kommuneloven § 27, samt små 
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fagmiljø der saker ikke drøftes i tilstrekkelig grad. Dersom kommunene skal gjennomføre felles 
kompetanseheving og bygge opp en tiltaksbank vil det medføre økte økonomiske bevilgninger fra 
kommunene. Samtidig som det representerer en sårbarhet ved at det blir færre igjen til å utføre 
kjerneoppgavene kommunene er pålagt etter loven dersom hver tjeneste skal avse prosentvise 
årsverk inn i en tiltaksbank.   

Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 forblir arbeidsgiveransvaret og beslutningsmyndighet 
som i dag. Dersom samarbeid etter kommuneloven § 28 er det kommunene velger vil ovennevnte bli 
overdratt til en vertskommune. Prosjektleder ser at det er utfordringer knyttet til at de ansatte har 
ulike ordninger knyttet til arbeidstidsbestemmelser og ulike avtaler for kjøring i arbeidstid. Dersom 
kommunene skal utforme en samarbeidsavtale vil ovennevnte kunne ha betydning for de ansatte, og 
det kan oppleves som ulikt mellom kommunene i utførselen av samme jobb. Dersom en koordinator 
blir ansvarlig for utformingen av hvordan et samarbeid etter avtale skal være vil ikke denne personen 
ha myndighet til å fatte beslutninger. Hver kommune er forpliktet for ivaretakelsen av «sine» 
ansatte, og det er ingen klar ansvarsfordeling på hvem som kan avgjøre hva. Dette kan representere 
utfordringer for hvordan daglig drift skal foregå. Noe som i neste omgang kan medføre uklart mandat 
for de ansatte.   

I saksfremlegg av mars 2014 skrev barnevernlederne at de ikke så for seg en sammenslåing av 
tjenestene, men samarbeid om deler av driften. I utredningsfasen har det fremkommet tvil omkring 
et vertskommunesamarbeid fra flere ansatte i barneverntjenestene i Nord-Troms. Spesielt fremheves 
avstander og økt reisevirksomhet som utfordrende. Økte avstander har vært forsøkt tatt hensyn til i 
utformingen av forslag til organisering av et vertskommunesamarbeid. Som nevnt tidligere skal alle 
kontorene være bemannet, og saksbehandlerne skal i hovedsak arbeide i «egen» kommune dersom 
det ikke er snakk om behov for økt kapasitet i de andre kommunene i perioder (for eksempel ved 
sykemeldinger, inhabilitet, videreutdanninger og annet). De som vil kunne få økt reisevirksomhet 
utfra presentert forslag vil være barnevernleder, eventuell fagleder og teamledere. Det er lagt opp til 
at disse funksjonene skal være synlige og tilgjengelige i alle kommunene. Videre er det lagt opp til økt 
reisevirksomhet for dem som inngår i tiltaksbanken. Det er lagt opp til at de skal arbeide på oppdrag 
fra alle barnevernskontorene i samarbeidet. På den ene siden vil det bety lengre strekninger for dem. 
På den andre siden fritas disse ansatte for saksbehandlingen som de utfører i dag, og kan dermed 
planlegge arbeidsdagene sine på en annen måte enn i dag. I denne sammenhengen er det også viktig 
å påpeke det faktum at de ansatte som inngår i tiltaksbanken vil få økt kompetanse i form av 
kursinger og videreutdanninger i ulike metoder. Noe som i seg selv kan ansees å være en 
kompensasjon.  

Prosjektleder mener ikke at usikkerhet og utfordringer knyttet til samarbeid etter kommuneloven § 
28 skal underkommuniseres. Likevel er vurderingen at de økte kravene barneverntjenestene står 
ovenfor i dag og fremover vurderes kan være vanskelig å innfri ved et samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Da vil tjenestene i prinsippet fungere som i dag, men vil kunne løse manglende 
tilgang på tiltak og akuttberedskap i fellesskap.  

Dersom kommunene velger å løse dagens utfordringer ved å legge driften av barnevern til en 
vertskommune er det viktig at funn fra forskning på andre samarbeid vektlegges. Et av hovedfunnene 
i flere evalueringer er som nevnt at i noen samarbeid har det blitt brukt for lite tid fra samarbeidet 
ble besluttet til oppstart. Noe som har medført at blant annet ulike kulturene, arbeidsmetodene etc. 
hos tjenestene representerte utfordringer i samarbeidet.  

Innledningsvis i rapporten ble det fokusert på at økonomi ikke bør være et argument for samarbeid i 
seg selv. Det er likevel viktig å påpeke at dersom kommunene skal samarbeide etter kommuneloven 

322



42 

§ 28 vil det representere mer kostnader ved oppstart. Imidlertid viser evalueringene fra andre 
samarbeid økt innsikt i hvordan pengene kom brukerne til gode, og en mulig innsparing på sikt.   

Uavhengig av hva kommunene beslutter på vegne av sin barneverntjeneste anses det som positivt at 
kommunene ser på muligheter for samarbeid. Prosjektleder mener at det i seg selv er et viktig bidrag 
for å ivareta rettsikkerheten og hverdagen til de mest sårbare barna, ungdommene og familiene 
deres. Prosjektleder vil presisere understrekningen fra Barne-, ungdoms- og 
likestillingsdepartementet om at det er kommunens øverste administrative og politiske ledelse som 
har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter 
barnevernloven.  

Gjennom arbeidet med prosjektet har det på den ene siden fremkommet tvil om å inngå i et mer fast 
og forpliktende samarbeid som skissert forslag til organisering med en vertskommune er. På den 
andre siden har det vært et sterkt ønske fra barnevernlederne om å innfri de utfordringene de står 
ovenfor i barnevernsektoren. Det har blitt formidlet et ønske om en form for «mellomløsning» med 
en samarbeidsavtale regulert av kommuneloven § 27. Prosjektleder ser med letthet at en omlegging 
av dagens struktur vekker tvil hos de ansatte i barneverntjenestene siden det vil bety en endring i 
deres arbeidssituasjon, selv om det har vært tydelig kommunisert at alle kommuners kontorer skal 
være bemannet. Imidlertid viser evalueringer, forskning og andres erfaringer at der kommuner i 
vertskommunesamarbeid har brukt tid og ressurser før oppstart av samarbeidet gode resultater. 
Prosjektleder har underveis i prosessen også vært i tvil om et samarbeid på tvers av kommunene kan 
fungere i praksis med tanke på dagens barnevernledere, og andre, som har ytret sin tvil. Etter en 
nøyere gjennomgang av hovedtrekkene i innsamlet materiale og vurderinger gjort kring dette, samt 
gjennomført ROS-analyse er likevel prosjektleders klare anbefaling at kommunene i Nord-Troms 
inngår i et vertskommunesamarbeid jf. kommuneloven § 28. Det har tegnet seg et tydelig bilde av at 
det ikke vil være mulig å gjennomføre et samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som skissert uten 
store kostnader for kommunene. I seg selv er overnevnte et risikomoment. Utslagsgivende for 
prosjektleders vurderinger er likevel ikke slunken kommuneøkonomi. En samarbeidsavtale vil være 
lite forpliktende for tjenestene, og det vil være utydelig hvem som bli ansvarlig for hva. Dersom en 
avtale skal være samarbeidsformen vekker det spørsmål om ikke kommunene heller skal møte 
barneverntjenestenes utfordringer som i dag, med deres lokale tilpasninger. Nord-Troms har 
tidligere hatt samarbeid regulert ut fra avtaler som ikke har fungert i praksis med det resultat at 
kommuner i samarbeidet har trukket seg ut.  

Barna, ungdommene og familiene som kommer i kontakt med barnevernet er oftest i en sårbar 
situasjon, og er prisgitt at barnvernansatte utfører jobben på en måte som gjør at de får innfridd krav 
om rettsikkerhet og gode tiltak. Som nevnt står kommunene ovenfor store utfordringer knyttet til 
fremtidens barnevern, og nye krav til måten å se på barneverntjenesten som etat og deres utøvelse 
av mandatet de er gitt. Prosjektleders avsluttende kommentar vil derfor være den samme som når 
mennesker som vet om utredningsarbeidet som har pågått i Nord-Troms har spurt om hva 
anbefalingen blir: «Hvis jeg ser bort fra tvil fra de ansatte og kun skal tenke på barna, ungdommene 
og familiene sitt beste, er vertskommunesamarbeid å anbefale».  
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2 Innledning 

 

Nord-Troms kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 

gjennomførte i 2017 en utredning om organisering og iverksettelse av et barnevernssamarbeid 

i regionen.  Konklusjonen i prosjektrapporten var at regionen ikke var klar for en fullstendig 

sammenslåing av barnevernstjenesten.   

Det har imidlertid utpekt seg et behov for et tettere samarbeid innen akuttberedskap.  Dette er 

underbygget av at flere av kommunene i Nord-Troms hver for seg ikke har en akuttberedskap 

som svarer til dagens krav. Kravet til kommunene innebærer at de har en formalisert og 

forsvarlig vaktordning som ivaretar behovet for akuttberedskap også utenom ordinær 

arbeidstid. Ressurssituasjonen i Nord-Troms kommunene innen barnevernet, tilsier at det er 

krevende å oppfylle kravet til akutt beredskap utenom kontortid innenfor hver kommune.  

Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i kommunalt 

barnevern 1). I tolkningsuttalelsen heter det at: 

 
«Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige 
tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig 
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i 
kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner 
forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan 
barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En 
bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med 
barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom 
det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at 
barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private 
telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering barneverntjenestens 
akuttberedskap. 

 
Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om 
akuttberedskap. Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.» 

 

Mandatet for prosjektet har vært å utrede muligheten for et interkommunal samarbeide innen 

akuttberedskap for barnevernet i fem Nord-Troms kommuner. I prosjektarbeidet er det trukket 

et klart skille mellom akutte hendelser som skjer innenfor normal arbeidstid kontra de som 

skjer etter normalarbeidstidens slutt. Akutte hendelser på dagtid håndteres av den enkelte 

kommune innenfor normal barnevernstjeneste slik det gjøres i dag. Dette prosjektet 

omhandler akutte hendelser utenom kontortid.  I rapporten er det brukt benevnelsen 

                                                             
1  https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2016z2E06z2E11 
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Barnevernsvakt om den nye samarbeidstjenesten. Barnevernsvakta skal håndtere akutte 

hendelser utenom normal arbeidstid for alle kommunene som inngår i samarbeidet.  

«Akutt dagtid: Ordinær barnevernstjeneste 

Akutt utenfor kontortid: Barnevernsvakt» 

Viktige tema i arbeidet har vært definering av status, behov, innhold og organisasjonsform.  

Barnevernslederne i kommunene har vært de viktigste bidragsyterne i prosjektet.  Det har vært 

bred enighet om tilnærmingen og løsningene som er beskrevet i rapporten.   

 

3 Sammendrag 

 

Rådmannsutvalget i Nord-Troms har tatt initiativ til å etablere et interkommunalt samarbeid 

om barnevernvakt for kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.  

Barnevernvakta skal håndtere akuttsaker i barnevernet utenom ordinær kontortid. 

Prosjektgruppa har jobbet fram en omforent løsningsskisse for samarbeidet.  Barnevernlederne 

ønsker å imøtekomme tidsplan fra Fylkesmannen der oppstart av barnevernvakt er satt til 

01.01.2019.  Det interkommunale samarbeidet skal bygge på kommunelovens § 28 -

Vertskommunesamarbeid, som er i henhold til anbefalinger fra Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet.  

Foreslått organisering innebærer at en av kommunene utpekes som vertskommune for 

samarbeidet, og at det ansattes en egen leder for barnevernvakta.  Lederen likestilles med 

barnevernleder i vertskommunen. Barnevernvakta overtar beslutningsmyndigheten ved 

normalarbeidstidens slutt. 

Alle kommunene bidrar med personell og ressurser til tjenesten.  Barnevernvakta betjenes av 

kommunene på rundgang etter en turnus som rullerer mellom 6 personer.  Hvis det er behov 

for ytterligere personell, kontaktes ansatte som er definert på en ringeliste.   

Antall akuttsaker utenom kontortid er relativt begrenset og er anslått til 1-2 hendelser pr 

måned totalt for de 5 kommunene.  Det er viktig at barnevernsvakta gjør en vurdering av 

innkommende saker slik at bare reelle hastesaker blir behandlet akutt.   

Prosjektgruppa har gjort en vurdering av ressursbehov for barnevernsvakta. Personell, 

transport/logistikk, lokaler, arbeidsmetodikk og IKT er vurdert. De største utgiftene vil være til 

lønn og kjøp/leasing av biler. 

Skissert løsning for felles barnevernvakt anses som gjennomførbar for alle kommunene som 

har vært med i arbeidsmøtene (Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen/Nordreisa).  Alternativt 

kan samarbeidet gjennomføres med et mindre antall kommuner, men da med tilpasning.   
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4 Prosjektorganisering - gjennomføring 

 

Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe bestående av barnevernslederne i 

deltagende kommuner:   

• Nordreisa/Kvænangen: Lisa Løkkemo 

• Skjervøy: Mette Øyen Bless med stedfortreder Rosmari Storvik Pedersen 

• Kåfjord: Therese Mariann Winther, kontaktperson  

• Lyngen: Tone Mortensen  

I løpet av juni måned 2018, gjennomførte prosjektgruppa 2 arbeidsmøter i Olderdalen. 

Prosjektgruppa har vært ledet av prosessleder fra Noodt & Reiding, Harriet Steinkjer Nystu. 

Rådmann i Kåfjord, Einar Pedersen, har vært kontaktperson mellom styringsgruppa og 

prosessleder.   

 

 

Figur 1: Prosjektorganisasjon 
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Rolle Oppgave 

Prosjekteier/Styringsgruppe • Delta i prosjektplanlegging: Prosjektplan inkl. 
milepælsplan og ressursallokering 

• Definere mål/suksesskriterier for prosjektet 

• Styringsgruppa v/styringsgruppeleder kaller inn til 
arbeidsmøter, og styringsgruppa sørger for at 
oppmøte gis prioritet 

• Bidra med innspill og tilbakemeldinger på arbeidet 
som gjøres 

 

Prosessleder • Innledende avklaringer angående 
prosjektgjennomføring 

• Dokumentanalyse av relevante dokumenter 

• Dialog med barnevernlederne i regionen 

• Gjennomføring og møteledelse av 2 arbeidsmøter, 15. 
juni og 26. juni 2018 

•  Sekretariatsfunksjon som inkluderer forberedende 
dokumentasjon til møter og referat i etterkant. 

• Oppfølging mellom møtene etter behov 

• Rapportering til styringsgruppa underveis 

• Utarbeidelse av sluttrapport 
 

Kontaktperson • Kontaktperson for prosjektet herunder bistå til å 
formidle informasjon mellom organisasjonen og 
prosessleder 

• Organisere arbeidsmøter 

• Delta i arbeidsmøter på lik linje med øvrige deltakere i 
prosjektgruppa 

 

Prosjektgruppe • Deltakelse i to arbeidsmøter 15. juni og 26. juni 2018  

• Bidra med faglig innhold 

• Være tilgjengelig for prosjektet/prosessleder ved 
behov  
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5 Status hos kommunene 

 

Felles for kommunene er at de ikke har noen formalisert ordning for betjening av akuttsaker 

utenom ordinær arbeidstid. Ansvaret hviler på barnevernleder i kommunen, som kontaktes på 

telefon ved akutte hendelser.  Barnevernlederne føler at de må være tilgjengelig 24/7 i tilfelle 

noe skulle oppstå. Kontakt og eventuelt utrykning avlønnes i henhold til ordinær 

overtidsgodtgjørelse. Barnevernlederne opplever at de har godt samarbeide på tvers av 

sektorer ved akutte hendelser, blant annet med politiet.  

Antall akuttsaker utenom normal arbeidstid er relativt begrenset, og gjengitt i tabellen 

nedenfor.   

Kommune Akutte hendelser utenom 
kontortid  

Akutte henvendelser utenom kontortid/ ikke 
akutthendelser - Estimert  
 
(Erfaring viser at tilgjengelighet øker antall 
henvendelser – også i pågående saker) 

Lyngen 1 – 2 pr. år 3-4 pr. mnd. 

Kåfjord Mindre enn 1 pr. år 4 pr. mnd. 

Skjervøy 5-6 pr. år 3-5 pr. mnd. 

Nordreisa/ 
Kvænangen 

6-12 pr. år  3-5 pr. mnd. 

Totalt Ca. 1-2 hendelser pr. mnd.  Ca. 10-15 henvendelser pr. mnd. 

De fem kommunene som har deltatt i prosjektet, har pr i dag totalt 19,5 stillinger fordelt slik:  

• Lyngen: 3 med leder 

• Kåfjord: 3.5 med leder 

• Skjervøy: 4 med leder 

• Nordreisa/Kvænangen: 9 med leder 

 

De minste kommunene mener at de med dagens bemanning har vanskeligheter med å innfri 

kravene til barnevernsvakt på egen hånd.  Kåfjord kommunen har utarbeidet en løsning med 

bakvaktordning som er planlagt å tre i kraft 1. september 2018. Nordreisa/Kvænangen er av en 

slik størrelse at de mener de kan ha tilstrekkelige ressurser til å betjene barnevernsvakta med 

egne ansatte hvis samarbeidsmodellen ikke blir vedtatt. 

Med utgangspunkt i dagens status er alle barnevernslederne positive til å opprette en 

interkommunal barnevernsvakt.  
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6 Akutte hendelser  

 

Det er viktig å skille mellom hendelser og situasjoner som er akutte og trenger rask oppfølging 

utenom kontortid, kontra saker som kan behandles i normal arbeidstid.  

Enkeltsaker må til enhver tid vurderes særskilt når de oppstår. Saker som ikke vurderes som 

akutte, skal henvises til neste kontordag. Arbeidsgruppa har definert en liste som skal være 

veiledende i forhold til vurderingene. 

Akutte hendelser: 

• Barn/unge uten omsorgspersoner (rus, psykiatri – uten nettverk) 

• Mistanke om/opplyst at utsatt for vold – konkret risikovurdering av fare for ny 

vold/hyppighet/grovhet – konsekvensvurdering opp mot behov for avdekking 

(anmeldelse og politiavhør) 

• Mistanke om/opplyst at utsatt for overgrep – risikovurdering i hjemmet 

• Omsorgsperson utsatt for vold – barn uten omsorgsperson 

• Alder – små barn – lavere terskel 

• Historikk/kjennskap- flere hendelser – lavere terskel 

• Foreldre nettverk fra rusmiljø/ruseksponering/manglende skjerming – alder 

• Barn/unge som (virkelig) nekter å dra hjem – konflikt 

• Barnets atferd (egen rus, vold, kriminalitet, rømninger, etc.) 

• Foreldre – alvorlig psykiatri (schizofreni, psykose, paranoia, suicidal) 

• Konfliktnivå – barn alvorlig skadelidende – og ikke kan vente i måneder på avklaring av 

omsorgssituasjon (traumesymptomer) 

• Fare for kidnapping (hvis ikke samværsnekt, besøksforbud) 

• Fare for tvangsekteskap 
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7 Ressursbehov 

 

Ressursbehovet er kartlagt innenfor 5 områder:  

1. Personell 

2. Transport/logistikk 

3. Lokaler 

4. Arbeidsmetodikk 

5. IKT 

7.1 Personell  

Det er behov for barnevernsvakt 52 uker i året.  Behovet gjelder alle hverdager fra 15.00 

(16.00) - 8.00 samt alle helger og helligdager.  I spesielt belastende perioder kreves det dobbel 

vakt. Det gjelder totalt 5 uker i løpet av året: Jul (2 uker), sommer uke 30-31 (2 uker) og påske 

(1 uke). Totalt antall vaktuker utgjør 52 uker + 5 uker = 57 uker.   

Barnevernsvakta krever følgende personell: 

1. Leder for barnevernsvakt 

2. Ansatte som utgjør vaktberedskap ihht. turnus 

3. Ansatte på ringeliste som kontaktes ved behov 

Det er ikke avdekket behov for merkantilt ansatt knyttet til barnevernsvakta. 

 

7.1.1 Leder for barnevernsvakt 

Leder for barnevernsvakta er estimert til å være en 50 % stilling, ref. kap. 10 Leder 

barnevernsvakt. Leder for vakta vil ha fag-, personal- og økonomiansvar for vakttjenesten. 

 

7.1.2 Vaktberedskap 

Vaktberedskapen betjenes av seks ansatte som har vakt hver 6. uke.  Alle kommunene har 

ansatte som inngår i vaktberedskapen. Den seks-delte turnusen fordeler seg mellom 

kommunene i henhold til følgende nøkkel:   

• Kvænangen (1 uke)/Nordreisa (2 uker): 3 uker 

• Lyngen: 1 uke 

• Skjervøy: 1 uke 

• Kåfjord: 1 uke 
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Arbeidstaker har en fridag etter vaktuke. Barnevernleder i aktuell kommune bestemmer når 

den ansatte kan ta ut fridag. Avtale om lønn og fridager må utarbeides, ref. kap. 10 

Lønnsmodell. 

 

7.1.3 Ansatte på ringeliste 

Ansatte på ringelista bistår beredskapsvakta ved behov. Barnevernsleder vurderer hvem som 

skal stå på ringelista.  Det er ønskelig at flest mulig deltar, og minst 1-2 ansatte fra hver 

kommune.  Aktuelle personer må ha tilstrekkelig erfaring/kompetanse. 

Ringeliste baserer seg på «Frivillig» tilgjengelighet». Det vil si at den ansatte ikke er forpliktet til 

å bistå hvis det ikke passer.  

Beredskapsvakta kontakter personer på ringelista ved behov etter følgende praksis: 

• Aktuell saksbehandler hvis kjent 

• Ansatt fra aktuell kommune  

• Andre på ringelista som kan bistå 

Ansatte på ringeliste får overtidsbetaling ved utrykning. 

 

7.2 Transport/logistikk  

Pr. i dag har kommunene ulik bildekning innen barnevernet.  Lyngen har en bil, Nordreisa 

leaser en bil og barnevernet i Skjervøy disponerer en bil som er tilgjengelig for alle ansatte i 

kommunen.  Kåfjord disponerer ikke bil. 

Følgende behov for bildekning er identifisert for barnevernsvakta:  

• Behov for at barnevernsvakta disponerer bil – bilen kan disponeres av andre på 

dagtid 

• Brukere skal transporteres i tjenestebiler, ikke private biler 

• Forsikring må dekke behovet 

• Bilen må ha tilstrekkelig plass til flere barn inkl. barnestoler og utstyr, d.v.s. 5 seters 

stasjonsvogn el.l. 

Arbeidsgruppa har skissert en løsning der aktuell kommune bidrar med bil til barnevernsvakta i 

henhold til vaktturnusen. Hvis det er ytterligere behov, benyttes privatbiler i tillegg.  

Billøsningen innebærer:  

• Hver kommune stiller med en bil som er tilgjengelig for barnevernsvakta den uka 

kommunen har vakt.  Ordningen er utfordrende spesielt for Nordreisa/Kvænangen 

siden de har vakt 3 av 6 uker.  

• Kjøregodtgjørelse utbetales hvis flere rykker ut og privatbiler må benyttes 
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7.3 Lokaler 

Behovet for nye lokaler i forbindelse med opprettelse av barnevernsvakt, er begrenset. 

Nytilsatt leder har behov for kontor.  For øvrig er det ikke avdekt behov for nye lokaler knyttet 

til tjenesten. 

7.4 Arbeidsmetodikk 

Det er behov for å utarbeide felles arbeidsmetodikk for barnevernsvakta.  Det inkluderer 

rutiner, prosedyrer, sjekklister m.v.  Siden flere kommuner skal samarbeide, er det spesielt 

viktig at dette er på plass tidlig i prosessen. Etablering av arbeidsmetodikk gjøres i to steg: 

1. Utarbeidelse av metodikk 

2. Opplæring. 

Hvis den nye lederen for barnevernvakta kommer raskt på plass, er det naturlig at denne får 

ansvaret for å utarbeide arbeidsmetodikken.  Barnevernlederne inviteres til å komme med 

innspill.  Totalt ressursforbruk er estimert til ca 2 - 2 1/2 månedsverk, fordelt slik:  

• 1-1/2 månedsverk:  

– Utarbeide skriftlige rutiner, prosedyrer, sjekklister m.m. I dette arbeidet, vil 

det være behov for å gjennomføre en arbeidssamling. 

• 1 månedsverk:  

– Opplæring innen akuttberedskap i form av 

arbeidssamling/opplæringsdager for alle.  

 

7.5 IKT 

Fagsystemet «Familia» brukes av alle kommunene, men Nordreisa/Kvænangen, Kåfjord og 

Skjervøy opplever mye nedetid på systemet.  Lyngen opplever stabil drift.  Lyngen har investert 

i «Mobilt barnevern», men har ikke tatt systemet i bruk.  Mobilt barnevern er ikke nødvendig i 

forbindelse med etablering av felles barnevernsvakt.   

Arbeidsgruppa har definert følgende behov innen IKT for å få en god, operativ barnevernsvakt: 

• Lyngen har egen IT-drift, og må kobles opp mot de øvrige kommunene for å kunne 

samhandle på «Familia» 

• App til felles telefonvaktsystem 

• En laptop pr kontor til akuttberedskap = 4 stk. laptoper  

• IT-drift må være tilgjengelig utover normal arbeidstid, spesielt siden «Familia» har 

ustabil drift i flere kommuner 

• Det er ikke avdekt behov for nytt lyd/bilde utstyr 
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8 Organisering 

 

Barnevernslederne har lagt premisser for organisering av barnevernvakta. Barnevernsvakta skal 

fungere utenom normal kontortid, og det er viktig at barnevernvakta er godt koordinert mot 

arbeidet som foregår på dagtid.  

Viktige premisser for organisering: 

• Kommunelovens $28 skal ligge til grunn for samarbeidet – dette i henhold til føringer 

gitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

• Det skal utpekes en vertskommune for samarbeidet 

• Barnevernsvakta skal behandle akutte saker utenom normal arbeidstid, det vil si fra kl. 

15- (16.00) til kl. 8.00 hverdager samt helger og helligdager.  

• Barnevernsvakta skal ha en egen leder  

• Leder for barnevernsvakta og barnevernslederne i deltakende kommuner må 

samarbeide tett 

• Alle kommunene skal bidra med kompetanse og ressurser til samarbeidet 

• Deltagende kommuner har ansvar for å betjene barnevernsvakta i henhold til en 

fastsatt turnus 

• Barnevernvakta overtar beslutningsmyndigheten ved normalarbeidstidens slutt. 

Akuttsaker som er oppstått i ordinær arbeidstid, overtas av barnevernvakta når vakta 

starter. Barnevernvakta overleverer rapport til kommunen der saken har oppstått 

innen kl. 08.00 neste morgen, og saken overtas av kommunen der barnet bor. 

 

Prosjektgruppa har drøftet ulike typer organisering der hovedforskjellen ligger i plassering av 

leder for barnevernsvakta.   

• Alternativ A: Leder for barnevernsvakta er likestilt med barnevernsleder i 

vertskommunen 

• Alternativ B: Leder for barnevernsvakta er underlagt barnevernsleder i vertskommunen 

 

Arbeidet i prosjektgruppa har ledet fram til en unison enighet om Alternativ A.  
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8.1 Alternativ A: Leder for barnevernsvakt likestilles med barnevernleder  

Alternativ A innebærer: 

• Organisasjonsstrukturen for barnevernet vil bygge på en matriseorganisasjon der 

ansatte som inngår i barnevernsvakta vil forholde seg til to ledere.  Dette krever 

god koordinering på ledelsesnivå.   

• Barnevernvakt og barnevernleder i vertskommunen likestilles, det vil si at de begge 

rapporterer til sektor/enhetsleder i vertskommunen 

• Leder for barnevernsvakta vil ha fag-, personal- og økonomiansvar for 

Barnevernsvakta 

• Leder for barnevernsvakt vil ha personalansvar for ansatte i barnevernvaktas 

åpningstid. Barnevernleder vil ha personalansvar for ansatte på dagtid. 

• De ansatte i barnevernvakta utøver stedfortrederrolle for barnevernleder i 

vertskommunen i vaktas åpningstid 

• Leder for barnevernsvakta organiserer en vaktberedskap som består av 6 personer 

som går vakt en uke hver i henhold til turnus beskrevet i kap. 7.1 Personell. 

• Ved behov for forsterkninger kontaktes personer på ringelista  

 

 

 

Figur 2:  Organisasjonsstruktur – Alternativ A 
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8.2 Alternativ B: Leder for barnevernsvakta er underlagt barnevernsleder 

i vertskommunen 

Alternativ B innebærer: 

• Leder for barnevernvakta er underlagt barnevernleder i vertskommunen, noe som 

innebærer at barnevernvakt rapporterer til barnevernsleder.  Det er ikke ønskelig 

sett fra barnevernledernes side. 

• Barnevernsleder har personalansvar for barnevernsvakt - ikke ønskelig 

• Leder for barnevernvakt kan fortsatt ha fag-, personal- og økonomiansvar som i 

modell A, men da må dette koordineres/innlemmes nærmere blant annet med 

budsjett/regnskapsarbeid for barnevernet i vertskommunen.   

 

Barnevernlederne ønsker kun å vurdere alternativ B hvis det er lovkrav el.l. som forhindrer 

alternativ A. 

 

9 Leder barnevernsvakt  - beskrivelse 

 

Leder for barnevernsvakta er estimert til å være en 50 % stilling.  I etableringsfasen kan 

behovet være større.  En foreløpig spesifisering av stillingen er gjennomført med beskrivelse av 

oppgaver og kvalifikasjonskrav. 

Oppgaver: 

• Ansvar for barnevernsvakt 

– Koordinering mot kommunene 

– HMS 

• Økonomiansvar 

– Fakturering 

– Budsjett/regnskap 

• Personalansvar 

– Turnus 

– Lønn 

– Sykefravær 

– «Rekruttering» til vakt 

• Fagansvar  

– Rutiner, prosedyrer 

– Veiledning for vakt 

– Opplæring 

– Debriefing 
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Kvalifikasjonskrav: 

– Barnevernspedagog eller tilsvarende 

– Erfaring fra barnevernsarbeid 

– Veilederkompetanse 

 

10 Lønnsmodell  

 

Lønnsmodellen for Barnevernsvakta vil inkludere avlønning innen 3 kategorier:  

1. Leder for barnevernsvakt 

2. Vaktberedskap – turnus mellom kommunene 

3. Ansatte på ringeliste 

 

For hver av de tre kategoriene er følgende lønnsmodell skissert: 

Kategori 
 

Lønnsmodell 

1. Leder for barnevernvakt 
 

• Fast lønn i henhold til avtale 
 

2. Barnevernsvakt 
 

• Fast tillegg pr mnd. – beregnet ut fra ordinær lønn 
• Samme ordning/nivå som Nord-Troms brannvesen 
• Utbetaling forutsetter at vaktarbeid er gjennomført – 

ved sykdom el.l. faller vakttillegget bort 
• Overtidsbetaling ved 

utrykning/hendelser/henvendelser ihht. avtale 
• En fridag etter vaktuke 

 

3. Ringeliste 
 

• Overtidsbetaling ved utrykning ihht. til avtale 
 

 

11 Arbeidsprosess 

 

Det er behov for å definere prosedyrer, rutiner, sjekklister m.m. for den nye barnevernsvakta. 

Som en innledning til dette arbeidet, er arbeidsprosessen for barnevernsvakta definert og 

beskrevet.   

Prosesskartet, se Figur 3, viser hvilke aktører som er med i prosessen og hvilke oppgaver disse 

utfører. Kartet viser også beslutningspunkter i prosessen. 
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                                                                                                              Figur 3: Arbeidsprosess - Barnevernsvakt 
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12 Eksempler på kommunesamarbeid 

 

Gjennom arbeidet med etablering av interkommunal barnevernsvakt i Nord-Troms, har 

arbeidsgruppa kartlagt andre miljøer i Norge som har erfaring fra samarbeid på tvers av 

kommunegrenser.  Kartleggingen har vist at det er noen miljøer som har erfaring, men veldig få 

har etablert samarbeid etter kommunelovens $28 i den utstrekning kommunene i Nord-Troms 

har tenkt.  Mange av kommunene sier de er i startgropa på samarbeidet, og Nord-Troms har 

muligheten for å legge premisser for samarbeidsmodeller som kan tjene som referanser for 

andre kommuner.  

Følgende kommunesamarbeid har blitt kontaktet, og har blitt brukt som inspirasjon/korreksjon 

i prosjektet:  

• Salangen har $27 samarbeid der totalt 8 kommuner inngår. Kommunene har ca. 

samme størrelse som i Nord-Troms.   

• Vesterålen samarbeider med Ofotenregionen for å se om de kan ha en felles akutt 

tjeneste, men er ennå kommet kort i dette arbeidet.  De har ikke utarbeidet 

arbeidsmetodikk/prosedyrer for samarbeidet.  

• Felles akuttberedskap i barnevernet for kommunene Eid, Gloppen, Selje og Stryn fra 3. 

april 2017. Avtalen gjelder felles akuttberedskap utenom ordinær 

kontortid. Samarbeidet er ikke forankret i kommuneloven $ 28. 

• Trondheim kommune som vertskommune og kommunene Frosta, Meråker, Selbu. 

Stjørdal, Tydal, Orkdal, Meldal, Agdenes, Skaun, Melhus, Klæbu, Surnadal, Rindal, 

Halsa, Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn. Leksvik, Rissa, Hemne, Snillfjord, Malvik og 

Hitra, jfr kommunelovens § 28-1 a, b og e.  

• Lunner kommune inngår samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid for 

barnevernberedskap med Gjøvik kommune, jf. kommunelovens § 28-1 e fra 1. 

desember 2017. Døgnkontinuerlig akuttberedskap 

• Indre Østfold er et interkommunalt samarbeid mellom: Aremark, Askim, Eidsberg, 

Hobøl, Marker, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Rømskog jfr 

kommunelovens § 28-1.  

I kontakt med kommunene, ble det spurt om de hadde dokumentasjon som kan være til nytte 

for barnevernsvakta i Nord-Troms.  Eid, Indre Østfold og Trondheim har oversendt dokumenter 

som vil være nyttige i det videre arbeidet med etablering.  
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13 Samarbeidsavtale 

 

En samarbeidsavtale mellom kommunene angående barnevernsvakt kan være kortfattet, men 

skal ifølge kommunelovens § 28 – 1 e, inneholde følgende momenter:  

a) angivelse av deltakere og hvilken av disse som er vertskommunen 

b) hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen 

c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 

d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen 

e) det økonomiske oppgjøret 

f) regler for uttreden og avvikling 

g) annet som etter lov krever avtale 

 

Trondheim kommune har oversendt avtalen de har med sine samarbeidskommuner, og den 

kan være utgangspunkt for en tilsvarende avtale for kommuner i Nord-Troms.    

 

14 Utfordringer 

 

Det gjenstår fortsatt noen utfordringer i arbeidet med å etablere og drifte en interkommunal 

barnevernsvakt.   

1. Hvordan løse forholdet med to arbeidsgivere for de som inngår i barnevernvakta – 

vertskommune og samarbeidskommune?  Hvem har styringsrett?  Hvordan løse 

stillingsprosent på mer enn 100 % for de som inngår i vaktberedskap?   

2. Hvordan forhindre at arbeid med barnevernsvakta utenom ordinær arbeidstid går 

utover arbeidsinnsatsen på dagtid?  

3. Hvordan sikre investeringsmidler til bil og annet nødvendig utstyr? 

4. Responstid kan være en utfordring, men løses ved å ringe ansatte på ringelista i 

kommunen der hendelsen har oppstått 

5. Utfordringer med stengte veier, fremkommelighet: Løses ved stedlige 

beredskapsetater 

I forhold til punkt 1 har prosessleder hatt samtaler med Fylkesmannen v/ Merete Jensen som 

bekrefter at det fortsatt er uklarheter i forhold til premissene for etablering av akuttberedskap.  

Hun har på vegne av flere kommuner i Troms lovt å følge opp uklarheter mot Bufdir. I 

mellomtiden anbefaler hun at kommunene forbereder arbeidet med felles barnevernsvakt på 

de områdene som er hensiktsmessig.  Punkt 2-5 ansees som håndterbare.  
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15 Aksjoner/tiltak 

 

Gjennom arbeidet i prosjektet har barnevernslederne lagt premisser og kommet med forslag til 

etablering av felles barnevernsvakt for deltagende kommuner.  Forutsatt en positiv beslutning, 

er arbeidet kommet så langt at neste fase innebærer oppstart og etablering av tjenesten. 

Følgende aksjoner er definert og anbefalt i det videre arbeidet:  

1. Gjennomføre valg av vertskommune 

2. Utarbeide avtale for interkommunalt samarbeid mellom kommunene 

3. Utarbeide driftsbudsjett for tjenesten «Barnevernvakt» 

4. Utarbeide investeringsbudsjett (leasing vurderes), og gjennomføre investeringer.   

• 3-4 nye biler – en til hver kommune (Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, 

Kvænangen/Nordreisa - se tidligere kommentar om behov for 

Kvænangen/Nordreisa) 

• 4 laptoper – en til hver kommune (Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, 

Kvænangen/Nordreisa) 

5. Utlyse stilling for leder av barnevernvakta 

6. Rekruttere personer til arbeid med barnevernsvakt og utforme avtaler for ansatte 

7. Utarbeide rutiner, prosedyrer og retningslinjer for barnevernvakta 

8. Etablere kontorfasiliteter for leder av barnevernvakt 

9. Etablere felles vakttelefonnummer og ruting av telefoner  

10. Sikre døgnkontinuerlig, stabil tilgang til dataprogrammet «Familia» for alle som inngår i 

barnevernvakta 

• Etablere kommunikasjon mellom «Familia» Lyngen og 

Skjervøy/Kåfjord/Kvænangen/Nordreisa slik at alle ansatte i barnevernvakta får 

tilgang til felles saker i «Familia» 

• Konfigurere tilgangsstyring i «Familia» slik at ansatte bare har tilgang til 

nødvendig informasjon  

• Etablere rutiner for at IT-drift er tilgjengelig utenom kontortid ved behov for 

assistanse 
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16 Oppsummering 

Oppsummering: 

1. Barnevernlederne ønsker å imøtekomme tidsplan fra Fylkesmannen der oppstart av 

barnevernvakt er satt til 01.01.2019 

2. Det interkommune samarbeidet skal bygge på kommunelovens § 28 - 

Verskommunesamarbeid 

3. Det ansattes en egen leder for barnevernsvakta som sidestilles med barnevernleder i 

vertskommunen 

4. Barnevernvakta betjener vakttelefon mellom 15.00 (16.00) og 8.00 på hverdager + 

helger og helligdager.   

5. Alle kommunene bidrar med ansatte inn i barnevernvakta. Vakta skal betjenes av 

ansatte med tilstrekkelig erfaring/kompetanse. Barnevernvakta overtar 

beslutningsmyndigheten ved normalarbeidstidens slutt. Akuttsaker som er oppstått i 

ordinær arbeidstid, overtas av barnevernvakta når vakta starter. Barnevernvakta 

overleverer rapport til kommunen der saken har oppstått innen kl. 08.00 neste 

morgen, og saken overtas av kommunen der barnet bor. 

6. Skissert løsning krever finansiering – de viktigste postene er:  

a. Lønn til nytilsatt leder for barnevernsvakt 

b. Lønn til beredskapsvakt 

c. Kjøp/leasing av 3-4 stk. biler (Kåfjord 1, Lyngen 1, Skjervøy 1, 

Nordreisa/Kvænangen 0-1) 

d. 4. stk. laptoper til bruk for barnevernsvakt  

7. Skissert løsning for felles barnevernvakt anses som gjennomførbar for alle kommunene 

som har vært med i arbeidsmøtene (Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen/Nordreisa).  

Alternativt kan samarbeidet gjennomføres med et mindre antall kommuner, men da 

med tilpasning.   
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Samarbeidsavtale for Nord-Troms 
 

Deltakere i denne interkommunale barneverntjenesten er: fyll inn navn på kommunene som 
inngår,  sammen kalt Deltakerkommunene. 

 
Vertskommunen er fyll inn navn på eventuell vertskommune kommune, heretter kalt 
Vertskommunen. 

 
Fyll inn navn på de kommunene som ikke er vertskommune, heretter kalt 
Samarbeidskommunene. 
 
Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i fyll inn navn på kommunene og 
dato/saksnummer på vedtakene 

 
Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 28 1-b (administrativt 
vertskommunesamarbeid). 

 
KAP. 1 Modell for samorganisering 

 
KAP. 1.1 Organisering 

 
a) Fyll inn navn på kommunene organiseres i en interkommunal barneverntjeneste kalt fyll 

inn navn på samarbeidet Barnevern. 
 

b) Barnevernadministrasjon inkludert hovedkontoret for barneverntjenesten i 
samarbeidet legges til Vertskommunen. Deltakerkommunene stiller lokaler og 
nødvendig utstyr til rådighet for barneverntjenesten, og kommunene skal være 
bemannet til enhver tid. Kostnadene ved lokale kontor belastes den enkelte 
deltaker-kommune. 

 
c) Postadressen er fyll inn 

 
d) Besøksadresse er hovedkontoret og lokalkontorene i Deltakerkommunene. 

 
e) Barnevernsamarbeidet skal ivareta Deltakerkommunene sine plikter etter lov 

om barneverntjenester. 
 

f) Barnevernsamarbeidet er administrativt underlagt rådmannen i Vertskommunen, 
jfr kommuneloven § 28 1-b. 

 
g) Vertskommunen er ansvarlig for alle administrative oppgaver i barnevernssamarbeidet. 

 
h) Barnevernsamarbeidet vil ved etablering til sammen ha det antall årsverk 

deltakerkommunene har i barneverntjenesten ved iverksettelsestidspunktet. 
 

KAP. 1.2 Forholdet til de ansatte 
 

a) Opprettelsen av interkommunal barneverntjeneste er å regne som en 
virksomhetsoverdragelse og arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelsen reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 16. 

 
b) Vertskommunen blir arbeidsgiver for personalet i barneverntjenesten. De ansatte i 

barneverntjenesten i Samarbeidskommunene vil få sitt tilsettingsforhold overført til 
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Vertskommunen. Ansatte som overføres til barnevernsamarbeidet tilbys endret 
arbeidsavtale. 

 
c) Den tidligere arbeidsgiveren har opplysningsplikt overfor den nye arbeidsgiveren om 

hvilke rettigheter og plikter som overføres til ny arbeidsgiver, jfr. aml. § 16-2. 
 

d) Bestemmelsene som gjelder virksomhetsoverdragelse vil også komme til anvendelse 
dersom en deltaker-kommune trer ut av samarbeidsordningen igjen. De ansatte som 
omfattes skal da overføres til deltakerkommunen som tar tilbake ansvaret for sin 
barneverntjeneste. 

 
e) Ved eventuelle prosesser i vertskommunen der ansiennitet/tjenestetid i kommunen 

gjøres relevant skal de ansatte som er overført fra andre kommuner ved opprettelse 
av ordningen få medregnet ansiennitet/tjenestetid fra den kommunen de ble overført 
fra. 

 
KAP. 1.3 Formål 

 
• Formålet med vertskommunesamarbeidet barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig 

og økonomisk bærekraftig utvikling av barneverntjenesten.  
      Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike 

behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, 
muligheter for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og 
forberede tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver. 

 
KAP. 1.4 Avklaringer 

 
• Denne avtalen regulerer saker av ikke-prinsipiell karakter. Dersom saker av prinsipiell 

karakter skulle oppstå, skal vertskommunen oversende saken til 
samarbeidskommunene for forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå. 

 
• Myndighet delegeres til administrasjonssjefen i vertskommunen i samsvar med 

bestemmelsene i kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid. 
 

• Samarbeidskommunene kan i særlige tilfeller trekke den delegerte myndigheten 
tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Avtalens økonomiske forpliktelser ovenfor 
vertskommunen vil i slike tilfeller løpe ut oppsigelsestiden. 

 
KAP. 2. Økonomi 

 
a) Det skal utarbeides et felles administrasjonsbudsjett for tjenesten. Leder for 

barnevernsamarbeidet utarbeider forslag til administrasjons- og tiltaksbudsjett for hver 
deltaker-kommune i samarbeid med rådmannsutvalget. 

 
b) Budsjettforslaget skal inneholde dekning av administrasjonskostnader. Med 

administrasjonsutgifter menes utgifter til KOSTRA-funksjonen 244 under barnevern, 
samt leder- og merkantile ressurser som ikke føres under nevnte KOSTRA-funksjon 
Budsjettet skal også inneholde dekning av utgifter til tiltak etter lov om 
barneverntjenester KOSTRA-funksjonene 251 og 252. 

 
c) I henhold tilfelles administrasjonsbudsjett skjer alle utbetalinger inkl. lønn fra 

Vertskommunen. Kostnadene refunderes fra de respektive kommunene kvartalsvis a 
konto med årlig avregning for utgiftsfordeling mellom kommunene. Utbetalinger 
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vedrørende klientrettet tiltak/administrative vedtak skjer etter anvisning fra leder for 
Nord-Troms barnevern etter delegasjon fra Deltakerkommunene. 

 
d) Kostnader knyttet til barnevernsamarbeidet fordeles i henhold til Regnskap og 

fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre interkommunale samarbeid i regionen. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 1.1. hvert år. Den enkelte 
kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Lønn i faste stillinger, 
faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen.  

 
e) Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor 

hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets hjemkommune, jfr. 
barnevernloven § 8-1. 

 
KAP. 3 Arkiv og IKT 

 
a) Deltakerkommunene tar i bruk et felles datasystem med en felles database. 

Deltakerkommunene opprettes som eget distrikt i systemet. Det forutsettes at alle 
Deltakerkommunene går inn i samarbeidet med samme saksbehandlersystem. 

 
b) Deltakerkommunene forplikter seg til å tilby IT-kompetanse til den daglige drift i 

barnevernsamarbeidet. 
 

c) Det må utarbeides en databehandlingsavtale og IT-systemet må godkjennes av 
Datatilsynet. 

 
d) Det må utarbeides egne rutiner for IKT. 

 
e) Fysiske arkiv beholdes i deltaker-kommunene fram til oppstartdato. Nytt arkiv 

etableres i Vertskommunen. Det er en forutsetning at dokument skannes inn i 
saksbehandlersystemet. 

 
KAP. 4 Organisering av arbeidet 

 
a) Organisatorisk skal barnevernsamarbeidet være lokalisert i hver av kommunene 

som er med i samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt 
sikre det forebyggende arbeid i den enkelte kommune. 

 
b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 16.00 til 

kl. 08.00 som til enhver tid kan kontaktes. Denne opprettes før oppstart av 
samarbeidet. 

 
c) Hovedkontor blir bemannet og åpent 5 dager i uken. Lokalkontor blir bemannet og 

åpne etter behov. Dette avklares i dialog med den enkelte kommune. 
 

d) Leder for barnevernsamarbeidet har fullmakt til å organisere arbeidet slik at det blir 
tjenlig for tjenesten. Dette innebærer en rett til å disponere ansatte etter behovet på 
det enkelte område eller i den enkelte deltaker-kommune. 

 
e) Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltaker-kommunene videreføres og utvikles, det 

vil si tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag. 
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f) Lov om barneverntjenester sine intensjoner og tilgjengelighet til brukerne skal være 
styrende i perioden. Forslag til organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp 
til riktig tid. 

 
g) Uavhengig av organisering skilles deltaker-kommunene ut som egne lokalkontor i 

distrikt når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og SSB I KOSTRA. 
 
KAP. 5 Informasjon 

 
a) Leder for barneverntjenesten skal utarbeide og gjennomføre egen 

informasjonsstrategi for tjenesten. 
 

b) Det skal utarbeides informasjon om organisering, myndighet, tilgjengelighet, med mer 
til publikum, politikere og administrasjon i alle deltaker-kommuner. Det samme gjelder 
for kommunale samarbeidspartnere, og til andre kommuner, fylkeskommuner og 
Fylkesmannen i Troms. 

 
c) Gjennomgang av de aktuelle lovverk tilbys politikere og administrasjon i 

deltaker-kommunene. 
 

d) Rådmennene i deltakerkommunene møtes to ganger per år for informasjonsutveksling 
og drøfting om det interkommunale barnevernet, i forbindelse med budsjettforslag og i 
forbindelse med årsregnskap/års-rapportering. Barnevernleder innkaller til disse 
møtene i samråd med leder for RU. 

 
KAP. 6 Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen 

 
• Myndighet for avgjørelser av tvister skal følge rettspraksis for lignende 

samarbeidstiltak/interkommunalt samarbeid, her tenkes særlig på tvisteloven. 
• Hvis en eller flere deltaker-kommuner skulle motta søksmål mot seg fra brukere av 

tjenesten i perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter 
eventuelt opphør av barnevernsamarbeidet, vil barnevernloven sine retningslinjer 
gjelde. Her vises det til kap. 8 i barnevernloven "Ansvar for å gi hjelp etter loven", da 
særlig på bosted og oppholdskommune til barnet. 

 
KAP. 7 Rapportering 

 
Vertskommunen sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og eventuelt andre 
instanser for alle deltakerkommunene. Hver enkelt deltaker-kommune skilles ut som 
egne distrikt i forhold til rapportering. 

 
Vertskommunen utarbeider regnskapsrapporter, pr. utgangen av februar, april, 
august og oktober. 

 
Ved vesentlige endringer (kr 500.000+) fra budsjetteringstidspunktet for årsbudsjett, 
skal deltakerkommunene gjøres oppmerksom på dette. Nytt budsjettforslag 
utarbeides for den aktuelle kommune. 

 
Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett innen 30.september hver år. 
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Barnevernleder rapporterer til administrativ ledelse i deltaker-kommunene i forbindelse 
med budsjettarbeid og kvartalsrapporteringer. 

 
Rapportering for øvrig skjer til nærmeste administrative leder i vertskommunen. 

 
KAP. 7 Andre forhold 

 
a) Samarbeidsavtalen gjelder fra fyll inn iverksettelsestidspunktet for barnevernsamarbeidet 

ett budsjettår framover. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års varsel. Uttredelse 
kan først skje et budsjettår etter det året oppsigelsen har skjedd. 

 
b) Det skal opprettes en referansegruppe bestående av leder for barnevernsamarbeidet 

og en representant fra hver deltaker-kommune. Representantene utnevnes av 
rådmannen i deltaker-kommunene.  Deltakeren fra vertskommunen blir leder for 
referansegruppa. 

 
c) Referansegruppa skal ha minimum 2 møter per år etter rapportering til Fylkesmannen 

i Troms og SSB, for å få informasjon om barnevernsamarbeidet og kunne bringe 
dette videre til deltaker-kommunene. 

 
d) Samarbeidsavtalen evalueres i referansegruppen en gang per år.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Eva Angell

Gåivuona suokhan/ Kåfjord kommune
v/ rådmann
9148 OLDERDALEN

) _..5A>11 6/,7"-

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
TT  64 20  57 31.5.2016 2016/27 - 4 620

Deres dato Deres ref.

Styrking av kommunalt barnevern 2016 - prosjektstilling

Fylkesmannen viser til felles søknad fra kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord i 2014,
som det ble gitt midler til i 2015, jf. vårt brev av 11.9.2015 (jf. fullmaktsbrev til
Fylkesmannen i Troms av 30.3.2015, jf. rundskriv Q-3112014). Søknaden omhandlet et
prosjekt som har til målsetting å lage en plan for samarbeid om felles tjenester, kartlegge
tiltaksbehov, organisering av tiltaksbank og utarbeide en samarbeidsplattform. Fylkesmannen
la til grunn at når prosjektperioden var over (utgangen av 2016) vil stillingen inngå i
kommunens barneverntjeneste som en ordinær fast saksbehandlerstilling. Midlene ble gitt
med halvårseffekt for 2015 og plan for videreføring med helårseffekt i 2016.

I forbindelse med kommunens rapportering på tilskuddsmidlene for 2015, har Fylkesmannen
fått opplyst at prosjektet ikke er kommet i gang, og midlene er således ikke benyttet. Plan for
oppstart av prosjektet er opplyst å være før sommerferien 2016.

Fylkesmannen legger til grunn at planlagt prosjekttid er forskjøvet med ett år. Dette innebærer
at overgangen fra prosjektstilling til saksbehandlerstilling også forskyves med ett år. Slik
Fylkesmannen ser det, kan kommunen derfor benytte tildelte midler for 2015 og 6 måneder av
2016 til ordinær saksbehandling i den kommunale barneverntjenesten i Kåfjord kommune.
Dette fordi prosjektperioden forskyves med ett år, altså utgangen av 2017 i stedet for
utgangen av 2016. Fylkesmannen legger videre til grunn at når prosjektperioden er over
(utgangen av 2017) vil stillingen inngå i kommunens barneverntjeneste som en ordinær fast
saksbehandlerstilling.

Fylkesmannen i Troms gir med dette et tilskudd på kr 700 000 til videreføring av stilling
(prosjektstilling) til styrking av det kommunale barnevernet i Kåljord kommune for 2016.

Vilkår
Tilskuddet skal i utgangspunktet dekke utgifter til 1 saksbehandlerstilling som skal arbeide
med samarbeidsprosjektet, slik det fremgår av kommunens søknad. Da prosjektet forskyves
med ett år, forskyves midlene slik at utbetalt tilskudd for 2015 og halvparten av årets tilskudd
disponeres av kommunen til ordinær saksbehandling i barnevemtjenesten i Kåfiord
kommune.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00 Avdeling
Telefaks: 77 64 21 39 Oppvekst- og

utdanningsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den
vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand.

Vi gjør oppmerksom på at endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson
snarest må oppgis til fylkesmannen.

Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 2.
ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har
adgang til å kontrollere om tilskudd eller bidrag av statsmidler til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2.
ledd.

Rapportering
Kommunen skal sende inn en enkel regnskapsrapport innen 1. februar 2017. Det må fremgå
av rapporten at midlene er benyttet til formålet de er gitt til, samt en regnskapsutskrift som
dokumenterer dette.

Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Fylkesmannen etter kravene oppført i Q-31/2014
Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2014.

Etter fullmakt

Silja Eriksen
fagansvarlig

Vedlegg: Bekreftelse prosjektstilling 2016

Eva Angell
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Storijord kommune v/ rådmann Hatteng 9046 OTEREN
Lyngen kommune v/ rådmann 9060 LYNGSEIDET
Gåivuona suokhan/ Kåfjord kommune v/ barneverno'enesten 9148 OLDERDALEN
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Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til:

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ

Vår ref: 2016/27-4

Gåivuona suokhan/Kåfjord kommune
v/ rådmann
9148 OLDERDALEN

BEKREFTELSE — prosjektstilling 2016

Organisasjonsnummer:  

Kontonummer:  
(NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året, må Fylkesmannen snarest underrettes om endringen)

Navn, adresse og telefonnummer på prosjektleder/økonomiansvarlig:

Tilskuddsbrev med tilskudd på  kr 700 000 for budsjettåret 2016  til styrking av det
kommunale barnevernet.

Kåfjord kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i
tilskuddsbrev av 31.5.2016.

sted dato ansvarshavende person

Belcreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.
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Håndbok om akuttberedskap i 

kommunalt barnevern 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, november 2017 
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1. Akuttberedskap i kommunalt barnevern 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av 

akuttberedskapen i kommunalt barnevern. Undersøkelsen ble besvart av landets 

barnevernledere, og hadde en svarprosent på 81,6 prosent. Svarene viste blant annet at 48 % av 

tjenestene ikke hadde noen form for formalisert akuttberedskap. 239 av 293 respondenter avga 

svar. I etterkant av denne undersøkelsen har flere kommuner jobbet med å få på plass en 

formalisert akuttberedskap i sin kommune. 

Fylkesmannsembetene har ansvar for råd og veiledning, samt tilsyn med kommunene, jf. 

barnevernloven § 2-3 b annet ledd. Fylkesmannen har videre en råd- og pådriverfunksjon overfor 

kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet. Dette fremkommer av Virksomhets- 

og økonomiinstruksfor fylkesmenn 2017, pkt. 5.1.4.16.. Dette gjengis også i tildelingsbrev til 

fylkesmennene for 2017. Akuttberedskap i barnevernet vil også være tema i 

styringsdokumentene for 2018. 

Håndboken skal fungere som et hjelpemiddel for embetenes saksbehandlere i bistanden til 

kommunene om etablering og utvikling av akuttberedskap. I tillegg til håndboka er det utarbeidet 

en powerpoint-presentasjon som embetene kan benytte i møter med kommunene.  

Håndboken er utarbeidet i samarbeid med 5 fylkesmannsembeter: Finnmark, Nordland, Nord-

Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane. Embetene har innhentet informasjon fra sine 

kommuner om erfaringer ved etablering av akuttberedskap. I tillegg har Bufdir vært i kontakt med 

barnevernvakten i Follo og Sarpsborg kommune for ytterligere innspill.  

1.1 Krav til forsvarlige tjenester 

Barnevernlovens § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 

Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Innholdet i denne standarden vil endre seg over tid i 

takt med blant annet utviklingen av fagkunnskap og kompetanse på barnevernområdet (Prop. 

106 L (2012–2013) side 11. Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at tjenestene må 

inneholde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Kommunene må ha en 

bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en 

forsvarlig måte. En lovfesting av forsvarlighetskravet har styrket tilsynsmyndighetens mulighet til 

å føre kontroll med at tjenesten yter forsvarlige tjenester.  

1.2 Tolkningsuttalelse om akuttberedskap 

Den 11.juni 2016 sendte Bufdir ut en tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i kommunalt 

barnevern1. Denne uttalelsen må ses på som en presisering av hva som anses å være forsvarlig 

akuttberedskap. I tolkningsuttalelsen heter det at: 

                                                

1
 https://bufdir.no/bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2016z2E06z2E11 
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 «Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige tjenester i 
barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig 
utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr. 
telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet 
og andre hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til 
andre alene. En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra 
med barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det 
oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at barnevernledere 
eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke 
en forsvarlig organisering barneverntjenestens akuttberedskap.  

Barnevernloven er ikke til hinder for at flere kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt 
samarbeid vil være særlig aktuelt for små kommuner.» 

I uttalelsen tydeliggjøres det  at forsvarlighetskravet innebærer at kommunene skal ha en 

formalisert akuttberedskap. Det stilles imidlertid ikke eksplisitte krav til hvordan akuttberedskapen 

skal organiseres. Kommuner som ikke har en formalisert akuttberedskap kan ikke sies å ha 

oppfylt kravet om forsvarlige barnevernstjenester. Noen kommuner kan ha beredskapsordninger 

som faller utenfor lovens minstekrav. Det vil være en del av Fylkesmannens oppgave å vurdere 

om akuttberedskapen er forsvarlig (se kapittel 6). 

1.3 Bruk av private aktører 

Direktoratets vurdering er at det ikke er adgang til å etablere akuttberedskap innenfor rammene 

av et privat tiltak. Dette begrunnes i at akuttberedskap i barnevernet anses som en del av 

offentlig myndighetsutøvelse, som ikke kan overlates til private aktører. Selv om 

vedtaksmyndigheten er lagt til påtalemyndigheten (så fremt ikke barnevernleder eller dennes 

stedfortreder er tilgjengelig) når det er nødvendig å fatte tvangsvedtak i akutte situasjoner, vil det 

være de som har ansvaret i en beredskapsordning som gjør de reelle vurderingene av hvordan 

barn i krise skal følges opp. Blant annet må ta de stilling til hvordan alvorlige 

bekymringsmeldinger umiddelbart skal følges opp, finne løsninger for barn i krise som ikke 

nødvendigvis innebærer at det fattes et hastevedtak (frivillige plasseringer og beslutninger), 

gjennomføre hjemmebesøk, snakke med barn uten foreldrene til stede og utveksle opplysninger 

med samarbeidspartnere m.m. Dette er beslutninger som må fattes fortløpende, og hvor det ikke 

vil være mulig for barneverntjenesten å ha tilstrekkelig styring med faglige vurderinger og valg i 

enkeltsaker. Departementet sendte 20. oktober 2017 ut en presisering av adgangen til å benytte 

seg av private aktører i barnevernet2: 

«Departementet vil understreke at det etter vårt syn ikke alltid vil være praktisk mulig for 

kommunen å ha den formen for styring og kontroll som er en forutsetning for lovlig å kunne 

benytte private til å bistå seg til å utføre oppgaver etter barnevernloven. I slike tilfeller kan 

barneverntjenesten ikke la seg bistå av private aktører innenfor områder som innebærer utøvelse 

av offentlig myndighet.» 

                                                

2
 Brev av 20.10.2017, ref. 17/468 
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1.4 Avgrensninger 

Håndboken tar kun for seg organisering av akuttberedskapen i kommunen. Flere kommuner har 

etablert samarbeid om andre oppgaver som er lagt til akuttberedskap og barnevernsvakt. 

Eksempler på oppgaver som faller utenfor håndbokens tema kan være råd og veiledning til barn 

og familier over telefon og ved hjemmebesøk, uanmeldte og anmeldte hjemmebesøk, 

oppfølgning etter tilrettelagte avhør eller annen form for oppfølgning av akutthåndtering. 

2. Ulike former for organisering av akuttberedskapen 

En forsvarlig akuttberedskap kan organiseres på flere måter. Under gis det eksempler på 

hvordan kommuner i dag har organisert beredskapen. Hvilken løsning den enkelte kommune bør 

velge må ses i lys av kommunens/regionens geografi, demografi, innbyggertall, 

personalressurser osv. Erfaring viser at flere kommuner har møtt utfordringer med å etablere 

akuttberedskap fordi mye problematiseres før arbeidet er kommet i gang. Embetene har opplyst 

at tjenester og kommuner som har startet opp etableringen av akuttberedskapen og utviklet 

denne fortløpende, er de kommunene som har kommet lengst i etablering og utvikling av 

akuttberedskap, 

2.1 Samarbeidsformer 

Kommunal akuttberedskap 

Kommunen organiserer selv akuttberedskapen i egen kommune.  

Interkommunalt samarbeid 

Det finnes flere organisatoriske modeller for interkommunalt samarbeid innenfor barnevern, 

uformelt interkommunalt samarbeid/løsere avtalebasert samarbeid, samarbeid for å løse «felles 

oppgaver», jf. kommunelovens § 27 og vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven  

§ 28-1 a-k.  

 

Tilbakemeldinger fra embetene viser at kommuner som har etablert et samarbeid rundt 

akuttberedskapen har forankret dette på ulikt vis, men at det mest vanlige er samarbeid etter 

vertskommunemodellen. Dette er også den modellen direktoratet anbefaler.  

 

Vertskommunesamarbeid er et avtalebasert samarbeid hvor de overordnede rammene vedtas av 

kommunestyret. Det er gitt generell hjemmel til å overlate utførselen av lovpålagte oppgaver og 

delegere offentlig myndighetsutøvelse til andre kommuner i et vertskommunesamarbeid med 

mindre den enkelte særlov avskjærer det, jf. kommuneloven § 28a. I Ot.prp nr 95 (2005-2006) om 

interkommunalt samarbeid er det klargjort at barnevernlovens bestemmelser ikke er til hinder for 

et interkommunalt samarbeid som beskrevet.  

 

Vertskommunemodellen er utformet med tanke på samarbeid mellom to eller flere kommuner om 

løsning av oppgaver som er lovpålagte, eksempelvis innen barnevern. Vertskommunesamarbeid 
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innebærer at det overlates beslutningsmyndighet til en annen kommune (vertskommunen). De 

øvrige kommuner i samarbeidet betegnes som samarbeidskommuner. Selve utførelsen av 

oppgavene med tilhørende beslutningsmyndighet overlates til vertskommunen. Det formelle 

(rettslige)ansvaret tilligger fortsatt samarbeidskommunen.  

 

Direktoratet er kjent med at noen kommuner har forankret akuttberedskapen sin som en 

samarbeidsvirksomhet etter kommuneloven § 27. For å etablere et § 27 samarbeid må 

deltakerne opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. § 27 gir stor frihet i organiseringen 

av samarbeidet, men begrenser kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret kun til 

å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Så lenge det ikke er i strid 

med særlovgivning, kan kommunene fritt delegere drifts- og organiseringsoppgaver. 

Kommuneloven § 27 gir ikke hjemmel for å delegere oppgaver som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse.  

2.2 Organisering 

Det er i dag etablert flere varianter med vaktordninger. Under skisseres et utvalg av ordninger 

som allerede er etablert. Kommunene er ansvarlige for at beredskapsordningen er forsvarlig, 

uansett hvilken organisering som velges. Det bør være et mål at publikum og 

samarbeidsinstanser har ett fast vaktnummer å forholde seg til, uavhengig av hvem som er i vakt, 

og hvilken vaktform man benytter. Vaktnummeret bør være godt synlig på kommunens 

hjemmesider. 

Aktiv barnevernsvakt 

Denne vaktordningen er organisert med en aktiv beredskap utenom ordinær arbeidstid, også i 

helger. Denne organiseringen er mest aktuell for større byer og tjenester, da den ofte vil kreve 

egne ansatte. Vedtaksmyndigheten i akuttsituasjoner er lagt til barnevernsadministrasjonens 

leder og påtalemyndigheten, og kan ikke delegeres.  Barnevernadministrasjonens leder er den 

som til enhver tid har det formelle ansvaret som leder for barneverntjenesten i kommunen eller 

bydelen. I lederens fravær vil den som eventuelt er utpekt til å fungere ha ansvaret. 

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 

I en slik ordning vil vakthavende kunne oppholde seg hjemme under vakten. Denne ordningen 

passer best for beredskap fra kl.15.00-08.00 i hverdager, og hele døgnet i helgedagene. 

Beredskapsvakten har svarplikt og rykker ut ved behov, gjerne etter avklaring med leder av 

beredskapen. Det kan være flere som har vakt samtidig i denne ordningen, eventuelt kan vakten 

deles på flere personer.  

Direktoratet har innhentet eksempler fra kommuner som benytter egen jobbtelefon i 

vakttjenesten, men som logger seg på en vakttelefon i en egen app. Vikarer benytter vikarmobil 

med samme app-funksjon. Denne vakt-appen sikrer at akuttberedskapen har et fast vaktnummer, 

uavhengig av hvem som er i vakt. Flere kommuner med denne ordningen benytter personell som 

allerede er ansatt i barnevernstjenesten. Det utformes en egen vaktordning fordelt på et utvalg 

ansatte i tjenesten, eller fra tjenestene i det interkommunale samarbeidet. 
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Aktiv vakt kombinert med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 

Akuttberedskapen løses med en kombinasjon mellom aktiv beredskapsvakt og beredskapsvakt 

utenfor arbeidsstedet. Den tidsmessige fordelingen mellom aktiv og «passiv» vakt varierer, og 

oversikten under gir uttrykk for et eksempel på en fordeling: 

 Aktiv Hjemmevakt 

Hverdag 15.30-22.00 22.00-08.00 

Helg 14.30-00.00 00.00-14.30 

 

En kombinasjon av aktive arbeidstimer og beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er en modell 

som ofte benyttes der kommunen har etablert barnevernvakt, med egne ansatte i turnusordning. 

 

2.3 Styrker og utfordringer knyttet til ulike vaktordninger 

Organisering Styrker Utfordringer 

Aktiv 

barnevernsvakt 

 Alltid bemannet 

 Robust organisering 

 Ansatte som bare er ansatt i 
vaktordningen 

 De ansatte vil ofte ha god 
kunnskap og erfaring i møre 
med mennesker i krise 

 Barnevernvaktene har ofte godt 
etablert samarbeid med politi, 
og god kjennskap til nødetater, 
samt krisesenter 

 

 Ressurskrevende ordning 

 Passer best for større 

kommuner eller 

interkommunale samarbeid. 

Hjemmevakt  Alltid en bemannet 

akuttberedskap 

 Ved bruk av ansatte som jobber 

i barnevernstjenesten til daglig 

sikres erfaring og kunnskap om 

barnevernstjenestenes 

oppgaver og mandat 

 Ordningen kan bli sårbar, 

særlig knyttet til helg, ferier og 

når det foregår større 

arrangementer i 

kommunen/regionen 

 For å sikre forsvarlige tjenester 

bør kommunene i disse 

periodene vurdere om 

akuttberedskapen skal 

intensiveres.   
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Kombinasjon av 

aktiv og bakvakt 

 Det er alltid en bemannet 

akuttberedskap 

 Ved en kombinasjon av aktiv 

vakt og hjemmevakt vil 

kommunen være mer 

tilgjengelig enn ved en rendyrket 

hjemmevaktordning 

 Ordningen krever økning i 

personalressurser og vil derfor 

kunne være utfordrende å 

etablere i områder hvor det er 

utfordrende å rekruttere 

 

2.4 Geografiske utfordringer 

Flere områder i Norge vil møte utfordringer uavhengig av hvilken vakttjeneste som velges. 

Utfordringene knyttes i all hovedsak til store geografiske avstander, og begrenset 

fremkommelighet til eksempelvis øykommuner. Dette er også utfordringer som noen større 

barnevernsvakter kan møte, på grunn av lang reisetid fra arbeidslokasjon til hendelsessted.  

Erfaringsvis løses disse utfordringene pragmatisk ved å opprette kontakt med lokale 

faginstitusjoner/personer som kan ivareta akutte situasjoner i påvente av at akuttberedskapen 

kommer frem. Det bør imidlertid etter direktoratets mening etableres en mer formell avtale som 

grunnlag for et slikt samarbeid.  

I tilfeller hvor helikopter eller båt må rekvireres, må det etableres kontakt og dialog med politiet 

som har myndigheten til å rekvirere slike fremkomstmidler. I de fleste akutte situasjoner hvor 

rekvirering vurderes som nødvendig må også politiet være til stede for å løse egne oppgaver 

(vold, overgrep, ordensforstyrrelse, rus). 

2.5 Tilgang til saksbehandlingssystemer 

Det vil være en fordel for kommunale vakttjenester at de har tilgang til saksbehandlingssystemet 

når de har bakvakt. Det er imidlertid ikke et krav at denne tilgangen er på plass ved etablering av 

akuttberedskap i kommunene.  

Tilgang til barneverntjenestens ordinære saksbehandlingssystem vil også være aktuelt å vurdere 

der det inngås samarbeid med andre kommuner om en vaktordning. Utgangspunktet er at det vil 

være adgang til å gi en begrenset tilgang til hverandres saksbehandlersystem, og at det i mange 

situasjoner vil være en fordel å ha kunnskap om deler ved saken. Taushetsplikten er ikke til 

hinder for at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten, jf. 

fvl.§ 13 b første ledd nr. 3. Forutsetningen er at spredningen av opplysninger ikke går lengre enn 

det som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning. Barneverntjenestene i forskjellige 

distrikt eller kommuner anses å tilhøre «samme etat».3 Det bør gjøres en vurdering av hvilken 

informasjon som vil være nyttig å ha tilgang til i en akuttsituasjon. I praksis kan det innebære at 

                                                

3
 Rundskriv Q-24, mars 2005 - Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten 

pkt. 6.1.5 
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kommunene gis adgang til et merknadsfelt/notat som sier noe om følgende (listen er ikke 

uttømmende): 

- Barnets nettverk 

o Ressurspersoner og kontaktinformasjon til disse (adresse, telefonnummer) 

o Personer som ikke anses som ressurser i en krisesituasjon 

- Hvordan det enkelte barnet kan møtes på en best mulig måte 

- Informasjon knyttet til mulig alternative løsninger i akutte situasjoner 

- Informasjon om allerede iverksatte tiltak 

- Informasjon om mulige tiltak som kan iverksettes 

- Informasjon om erfaringsmessig hensiktsmessige måter å møte barnet og familien  

I forbindelse med tilganger bør kommunene gjøre en risikovurdering med tanke på hvor mye 

informasjon som vil være hensiktsmessig å dele. Kommunene bør også vurdere behovet for 

hyppigere internkontroll for å forhindre at sensitive opplysninger tilfaller flere personer enn det 

som er nødvendig for å løse akutte situasjoner.  

3. Etablering og forankring av akuttberedskapen 

Etablering og utvikling av akuttberedskap krever forankring i kommunens administrative og 

politiske ledelse. For kommuner som velger å benytte ansatte i barnevernstjenesten i en 

turnusordning må dette også forankres i barnevernstjenesten. 

Nedenfor gis forslag til arbeidsprosess i forkant av etablering av akuttberedskap: 

Forankring i kommunen: 

 Barnevernstjenestens ledelse etablerer dialog med rådmann og kommunalsjef i 

kommunen/det interkommunale samarbeidet 

 Ordfører orienteres om denne dialogen 

 Det etableres en prosjektgruppe som ser på aktuelle løsninger og endelig kommer med 

en anbefaling 

 Anbefalingen legges frem til politisk saksbehandling, hvor kommunestyret treffer vedtak. 

Forankring i tjenesten: 

Når det gjelder de løsningene som medfører at noen av de ansatte i barnevernstjenesten vil 

utgjøre akuttberedskapen, er det klart at etableringen må forankres i tjenesten. Barnevernleder 

må derfor informere og involvere egne ansatte. Leder bør også involvere tillitsvalgte på et tidlig 

tidspunkt. 
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4. Ressurser knyttet til akuttberedskap 

Etablering av akuttberedskap i kommunene vil medføre økte utgifter. Kommunene kan løse 

oppgaven innenfor eksisterende budsjett, eller tilføre nye midler til barnevernsbudsjettet.  

For døgnbemannet barnevernsvakt vil det være behov for egne ansatte i turnusordning, samt at 

det kan kreve ressurser å leie lokale, bil etc. 

Ved beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet vil ekstrautgiftene stort sett relatere seg til utgifter 

knyttet til ekstra lønnsutgifter. 

Kombinasjon aktiv vakt og beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet vil i tillegg kreve ekstra 

personalressurser.  

5. Samarbeid 

I arbeidet med å etablere akuttberedskap kan det være hensiktsmessig å opprette dialog med 

instanser som det er naturlig å tenke at kan bistå i arbeidet. Flere embeter har positive erfaringer 

med å opprette kontakt med KS i oppstarten. KS kan bistå i arbeidet med å motivere 

kommuneledelse i å rette fokus på etableringen av akuttberedskap. Utover dette må KS sin rolle 

avklares nærmere hos det enkelte embetet. 

Videre er involvering av kommuneledelsen, både på administrativt og politisk nivå viktig. At 

barnevernstjenestene får bistand til å informere kommuneledelsen om lovkravene knyttet til 

akuttberedskap vil være nyttig, og fylkesmannen vil kunne ha en viktig pådriverrolle i denne 

sammenheng. Særlig vil det kunne være behov for bistand i de områdene hvor kommunene må 

gå sammen for at ordningen blir forsvarlig. 

Det kan i tillegg være et fornuftig grep at andre akuttetater involveres eller informeres om at det 

etableres akuttberedskap i barnevernet. Erfaringer fra etablering av akuttberedskap tilsier at 

akuttetatene er positive til at kommunene etablerer akuttberedskap på barnevernsfeltet. Det er 

viktig at akuttinstansene gjøres kjent med hvordan ordningen er organisert, og hvordan det kan 

oppnås kontakt. Det anbefales at forventninger til hvordan samarbeidet skal fungere avklares. I 

fasen etter at akuttberedskapen er etablert kan det være behov for å diskutere konkrete 

hendelser i etterkant slik at det fortløpende kan gjøres nødvendige justeringer i samarbeidet. Det 

kan være lurt å utarbeide en plan for hvordan denne dialogen skal foregå. 

Aktuelle instanser som det vil være naturlig å etablere dialog med: 

 Politi 

 Helsevesen 

 Krisesenter 

 Barnevernsinstitusjoner (og eventuelt andre institusjoner med døgnbemanning) 
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I enkelte regioner er det særlige geografiske utfordringer, for eksempel store avstander eller 

øykommuner, som medfører at akuttberedskapen har vanskeligheter med å komme seg til 

stedet. Det kan også oppstå situasjoner hvor akuttberedskapen bør være flere steder nesten 

samtidig, noe som vanskelig kan løses i praksis. Eksempelvis kan slike utfordringer løses ved å 

inngå dialog og samarbeid med relevante instanser som raskt kan være på plass i påvente av at 

akuttberedskapen eller andre nødetater kommer til stedet. 

6. Fylkesmannens virkemidler 

Fylkesmannen har flere virkemidler som kan være nyttig å bruke som insentiv for å etablere 

akuttberedskap. Dette er virkemidler som kan gi kommunene en ekstra motivasjon til å opprette 

forsvarlig akuttberedskap. Enkelte kommuner uttrykker motstand mot å opprette akuttberedskap. 

Fylkesmannens pådriverrolle vil være særlig viktig i disse tilfellene. 

Som tidligere nevnt er involvering av kommuneledelse viktig for å forankre arbeidet på riktig nivå i 

kommunen, i tillegg til at det som nevnt kan være aktuelt etablere et samarbeid med KS lokalt. 

Direktoratet har innhentet erfaringer fra embeter som har gode erfaringer med å lyse ut 

skjønnsmidler til prosjektstilling for å etablere akuttberedskap, særlig der flere kommuner har 

behov for å samarbeide rundt etablering og drift. 

Videre viser erfaring fra embetene at det også er et alternativ at fylkesmannen tar initiativ til å 

invitere kommuneledelse og barnevernledelse i hele fylket for å starte prosessen med etablering 

av akuttberedskap. En slik forankring kan fungere som et tydelig signal for kommuner som er 

tilbakeholdne med å starte opp arbeidet med å etablere en formalisert og forsvarlig 

akuttberedskap. 

Endelig vil fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet være et virkemiddel ved at fylkesmannen 

kan konkludere med lovbrudd dersom akuttberedskapen vurderes som uforsvarlig. En utfordring 

her kan være at privatpersoner sjelden klager over at det ikke har vært tilgjengelig 

akuttberedskap. Som følge av tildelingsbrev for 2018 blir en av fylkesmennenes oppgaver 

fremover å foreta risikovurdering av kommunenes akuttberedskap. Dissevurderingene vil gi 

grunnlag for å vurdere om den enkelte kommunes akuttberedskap er innenfor lovens 

bestemmelser.  

 

Etablering av en forsvarlig akuttberedskap må ikke gå på bekostning av forsvarligheten i 

barneverntjenestens arbeid for øvrig. Dette blir et aktuelt punkt for fylkesmennene å følge opp i 

sin risikovurdering av kommunen og barneverntjenesten. 
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Svar på høring- Samarbeid barnevern 
 
Flertallet i barneverntjenesten (de ansatte) i Skjervøy kommune ønsker et samarbeid innen 
barnevern gjennom kommunelovens § 27  
 
Dette begrunnes fra de ansatte ut fra barnevernlovens formål jfr. § 1-1, jfr. § 4-1 Hensynet til barnets 
beste. 
Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak 
som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt 
og kontinuitet i omsorgen………..» 
 
Dersom § 28, 1.b skal realiseres stilles følgende krav: 
 
 
KAP 1.3 Formål: 

•  «Formålet med vertskommunesamarbeidet barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig og 
økonomisk bærekraftig utvikling av barneverntjenesten.  

      Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike 
behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, muligheter 
for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og forberede 
tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver» 

 
Barneverntjenesten stiller seg i hovedsak bak formålet for interkommunalt samarbeid, og særlig da 
et større fagmiljø. Det forutsettes at en person er ansvarlig for organisering av dette for strukturerte 
faste møte for å sikre et robust og attraktivt fagmiljø.  
 

KAP. 3 Arkiv og IKT: 
En forutsetning at er på plass i forhold til samarbeid.  

 
KAP. 4 Organisering av arbeidet 

« 
a) Organisatorisk skal barnevernsamarbeidet være lokalisert i hver av kommunene som er med i 

samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt sikre det forebyggende 
arbeid i den enkelte kommune. 

 
b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 16.00 til kl. 

08.00 som til enhver tid kan kontaktes. Denne opprettes før oppstart av samarbeidet. 
 

c) Hovedkontor blir bemannet og åpent 5 dager i uken. Lokalkontor blir bemannet og åpne 
etter behov. Dette avklares i dialog med den enkelte kommune. 

 
d) Leder for barnevernsamarbeidet har fullmakt til å organisere arbeidet slik at det blir tjenlig 

for tjenesten. Dette innebærer en rett til å disponere ansatte etter behovet på det enkelte 
område eller i den enkelte deltaker-kommune. 

 
e) Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltaker-kommunene videreføres og utvikles, det vil si 

tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag. 
 

f) Lov om barneverntjenester sine intensjoner og tilgjengelighet til brukerne skal være 
styrende i perioden. Forslag til organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp til 
riktig tid. 

 
g) Uavhengig av organisering skilles deltaker-kommunene ut som egne lokalkontor i distrikt 

når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og SSB I KOSTRA. « 
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Skjervøy barneverntjeneste har følgende kommentarer til bokstavpunktene: 

A- Viktig å ivareta de brukernære tjenester, og et godt innarbeidet tverrfaglig samarbeid i 
kommunene.   

C-  Skjervøy bør har åpent 5 dager pr. uke, og slik dagens situasjon er så er dette nødvendig. 
Dette i hovedsak opp mot nærhet til brukere og samarbeidsinstanser.  

D- Ansatte er tilsatt i Vertskommunen, men har fast tjenestested og kontor i den kommunen en 
bor i.  – Det betinger også gode kontorlokaler og løsninger.  
- Ved oppmøte i annen kommune må hver kommune ha tilgjengelige biler til transport til 
annet tjenestested  
- Reisetid inkluderes i arbeidstid.  

 
Barneverntjenesten i Skjervøy er opptatt av at dagens tilbud vi gir til barn, unge og familier er mulig å 
opprettholde i samme grad som i dag. Dette med tanke på nærhet og tilgjengelighet til barn, familier 
og samarbeidsinstanser. Vi er også opptatt av at et godt innarbeidet tverrfaglig samarbeid også 
videreføres.  
 
Dersom tilstedeværelsen og tilgjengeligheten blir mindre ved kontoret på Skjervøy er vi redde for at 
vi heller ikke klarer å ivareta lovens formål, samt hensynet til barnets beste.  Det antas at 
belastningen kan bli stor dersom man ikke ivaretar kommunens tjeneste godt nok.  

 
 

 
Med vennlig hilsen  
 
Mette Øyen Bless 
Leder av sosial- og barneverntjenesten  
Skjervøy Kommune 
v/ Helse- og omsorgsetaten 
 
Tlf: 77775553 / 46848167 
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FAG FORBUNDET
Nettverk  Nord  Troms

Fagforbundet Lyngen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Kvænangen htv l & 252

Høringsinnspill til sluttrapport Organisering — Barnevernsvakt

Kommentartil ka .4: ros'ektor aniserin — 'ennomf rin

Fagforbundet reagerer på at tillitsvalgte og verneombud ikke er tatt med i denne prosjektgruppa.

Viser til Hovedavtalens del B §  1  — formål, samarbeid og medbestemmelse,

samt Arbeidsmiljøloven kap.6  — verneombud og kap.8 — informasjon og drøfting.

Kommentar til ka  .  7: ressursbehov

Pkt. 7.1.2 Vaktberedskap

«barnevern/eder i aktuell kommune bestemmer når den ansatte kan ta ut fridag»

Fagforbundet:

fast fridag bør bestrebes. Fridagen kan ikke bestemmes av barnevernleder alene. Arbeidstidens

inndeling har stor betydning for de ansattes arbeidssituasjon, familieliv og sosiale liv og må derfor

være forutsigbar.  I  Arbeidsmiljøloven  §  10-3 fremgår det at arbeidsplanen skal være ferdig drøftet

med tillitsvalgte minst 14 dager før den blir iverksatt.

Pkt. 7.1.3 Ansatte på ringeliste

«ringe/iste baserer seg på «frivillig tilgjengelighet». Det vil si at den ansatte ikke er forpliktet til å

bistå hvis det ikke passer.

Fagforbundet: det må presiseres at den ansatte heller ikke er forpliktet til å være tilgjengelig.

Pkt. 7.5 IKT

«IT- drift må være tilgjengelig utover normal arbeidstid, spesielt siden Familia har ustabil drift i flere

kommuner».

Fagforbundet : betyr dette at også lKT —samarbeidet må ha egen vaktordning?
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Kommentar til ka .10: L nnsmodell

«utbetaling forutsetter  at  vaktarbeid  er  gjennomført  — ved  sykdom  e/.l faller vaktti/legget bort.  »

Fagforbundet:  Retten til sykepenger er  fastsatt  i lov. Arbeidsgiver kan ikke innskrenke

arbeidstakernes rettigheter etter loven.

«Overtidsbeta/ing ved utrykning/hendelser/henvende/ser ihht. avtale.»

Fagforbundet: det må presiseres hvilken avtale det henvises til.

Fagforbundets nettverk for Nord Troms minner om Hovedavtalens bestemmelser når det gjelder

tillitsvalgtes medvirkning og går ut fra at våre arbeidsgivere vil forholde seg til dette i det videre

arbeidet.

Viser til HA del B, §  1.4.3 kommunal samhandling/interkommunalt samarbeid:

«dersom oppgaver vurderes utført gjennom kommunal samhandling og/e/Ier interkommunalt

samarbeid, skal de berørte parter tidligst mulig oppta drøftinger om til/itsvalgtordningen og hvordan

de ansattes medbestemmelse skal ivaretas, jf. HA del  B  §  3-3 a) og b).»

Storslett 22.8.18

Nettverkskoordinator

Fagforbundet Nettverk Nord Troms
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Vesterålen barnevern
Temamøte vedr. barnevern

Nordreisa kommunestyre 19.09.18
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Om Vesterålen barnevern
• Opprettet 01.01.2012
• Målsetting å gi et faglig bedre tilbud til barn og 

familier i Vesterålen som trenger tiltak fra 
barnevernet

• Seks kommuner i Vesterålen – ca. 33 000 
innbyggere

• Sortland kommune vertskommune – 
Kommunelovens § 28.b 

• Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen og Øksnes
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VBV forts.
• 5 fellesstillinger; barnevernleder, fagleder, advokat og 

2kontorfaglige stillinger
• 3 teamledere; kartlegging, tiltak og omsorg
• 24 kontaktpersoner/barnevernkonsulenter
• 4,5 årsverk familieveiledere ( blant annet omgjort 1.5 

årsverk kontaktperson til familieveileder)
• Kontor og oppmøtested i alle kommuner – kommunene er 

pliktige å holde kontorer
• Referansegruppe – kommunalsjefer fra alle kommunene, 

ledes av min leder; kommunalsjef oppvekst i Sortland 
kommune

376



Et bilde av VBV
Barnevernleder

1 ÅRSVERK

TEAM KARTLEGGING 
TEAMLEDER

6,5 ÅRSVERK KONTAKTPERSON

TEAM HJELPETILTAK 
TEAMLEDER  

98 ÅRSVERK KONTAKTPERSON
TILTAKSGRUPPA 

4,5 ÅRSVERK FAMILIEVEILEDERE

TEAM OMSORG
 TEAMLEDER 

7,8 ÅRSVERK KONTAKTPERSON

STAB
FAGLEDER, ADVOKAT, SEKRETÆRER

4 ÅRSVERK
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VBV sin portefølje

• Ca. 270 - 300 barn til en hver tid; 
– 60 er under undersøkelse
– 70 er under barnevernets omsorg
– 150 mottar hjelpetiltak- hvorav 30 mottar 

ettervern
• Ca. 100 fosterhjem i Vesterålen
• Ca. 50 tilsynsførere

• Evaluert av Telemarksforskning i 2017/2018
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Økonomi

• Samarbeidsavtale
• Rapportering
• Møte med  rådmennene 
• Økonomiske utfordringer:

– Noen kommuner har fått økt sine utgifter til tiltak 
– Økte driftsutgifter
– Ved oppstart av tjenesten forventet at man ikke reduserte utgifter,  

men økt kvalitet i tjenesten.  Det mener vi at vi bestemt å ha nådd, 
selv om vi stadig jobber med forbedringer og utvikling
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Samarbeid med andre tjenester
• Utfordrende ved overgangen til en interkommunal 

tjeneste
• Gjennomført et prosjekt:  Samhandling = forebygging i 

Vesterålen 2014 – 2015
– Hver kommune har utviklet sine forum på ulike systemnivå 

og individnivå, mål og mandat for hvert møte
– VBV deltar ut fra et vedtatt antall årlige møter i hver 

kommune
– Prosjektet viste at det måtte gjøres en ryddejobb i alle 

kommune, og at årsaken til utfordringene ikke alene lå hos 
VBV 

– Kunnskap om taushetsplikt og informert samtykke har 
vært sentralt i prosjektet
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Forts samarbeid

• De seks kommunene er ulike og VBV har 
måttet tilpasse seg de ulike kommunenes 
tjenester

• Vi samhandler med tjenester som ser ulike ut i 
hver kommune 
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Hva har vi lyktes med
• Fagutvikling

– Mitt liv
– Familie integrert terapi
– Videreutdanninger
– Kultursensitivt barnevern

• Fagutvikling innenfor familie og nettverksmetoder
– Familieråd
– Oppstartmøter

• Tanker rundt akuttarbeid
• Opprettelsen av tiltaksgruppe
• Gir gruppetilbud 
• Opprettelse av beredskapsvakt i helgene
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Forts.

• Hva viser tallene:
– Fristbrudd redusert fra 40 % i 2014 til 8 % i 2017
– Barn med tiltaksplaner økt fra 72% til 96 %
– Evalueringer økt fra 33 % til 80 % 
– Lovpålagte oppfølgingsbesøk av barn i fosterhjem 

nær 100 % måloppnåelse - kostnadskrevende
– Tilsyn i fosterhjem – måloppnåelse på ca. 90 % 

• Tiltak for å få bedre resultat
• Tall er ferskvare og et lederansvar
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Fordeler ved interkommunal tjeneste

• Tjenestens størrelse og robusthet
• Spesialisering
• Fagutvikling/tiltaksutvikling
• Vakttjeneste
• Kompetansedeling 
• Rekruttering
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Utfordringer

• Store avstander – mye tid til å forflytte seg, ca. 4 
årsverk går til reising

• at eierkommunene faktisk føler et eierskap ti 
tjenesten, også når det røyner

• Overgang mellom team
• Økte utgifter til barn med tiltak utenfor hjemmet
• Få et enda større kvalitetsfokus, nå som vi har 

rimelig gode resultat ift lovkravene som 
framkommer av tall
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Vår hjemmeside

• http://www.vestbv.no/
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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 
68/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

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 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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). 
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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. 
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 
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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 
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:       2018/397-12 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 10.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Vurdering av planinitiativ - reguleringsplan Havnnesplass vest hyttefelt gbnr 
80/1 - kommunestyrets avgjørelse 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven § 12-8 
 
Vedlegg 
1 E-post bestilling forhåndskonferanse 
2 Foreløpig administrativ vurdering av planinitiativ for reguleringsplan Havnnesplass vest 

hyttefelt 
3 E-post - tilleggsinfo til MPU-møtet 
4 Oversiktskart hytteområder 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet. Kommunen 
henviser tiltakshaver å fremme innspill om hytteområde i samsvar med planinitiativet ved 
rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
Det er mange ulike interesser i området som skal hensyntas. Det er derfor viktig at hyttebygging 
skjer etter en samlet plan for området. Gjennom kommuneplanens arealdel vil en få belyst dette. 
 
 

Saksopplysninger 
I sak 77/18 for miljø-, plan- og utviklingsutvalget (MPU) var vurdering av planinitiativ om ny 
reguleringsplan for hytteområde på gnr. 80 bnr. 1 på vestsiden av Uløya til behandling. 
Tiltakshaver Einar Giæver og plankonsulent Geir Lyngsmark hadde en presentasjon av 
planideen i MPU-møtet i forkant av behandlingen av saken. 
 
MPU vedtok å stoppe planinitiativet. Denne beslutningen kan ikke påklages etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser, men initiativtaker kan be om at beslutningen vurderes av 
kommunestyret, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. 
 
I e-post av 10.9.2018 ber plankonsulenten på vegne av tiltakshaver at beslutningen legges fram 
for kommunestyret til vurdering. 
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Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  
 
Behandling:  
Hilde Nyvoll (Ap), Karl Martin Nyheim (Mdg), Geir Tomasjord (Sv) og Ola Dyrstad (Sp) fremmet 
følgende felles tilleggsforslag:  
Det er mange ulike interesser i området som skal hensyn tas. Det er derfor viktig at hyttebygging 
skjer etter en samlet plan for området. Gjennom kommuneplanens arealdel vil en få belyst dette. 
 
Det ble først stemt for rådmannens innstilling. Innstillingen vedtatt mot en stemme.  
Det ble tilslutt stemt over tilleggsforslaget. Forslaget vedtatt mot en stemme. 
 
Vedtak:  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet. Kommunen henviser 
tiltakshaver å fremme innspill om hytteområde i samsvar med planinitiativet ved rullering av 
kommuneplanens arealdel.  
Det er mange ulike interesser i området som skal hensyntas. Det er derfor viktig at hyttebygging 
skjer etter en samlet plan for området. Gjennom kommuneplanens arealdel vil en få belyst dette. 
  
 
Rådmannens innstilling  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet. Kommunen henviser 
tiltakshaver å fremme innspill om hytteområde i samsvar med planinitiativet ved rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Saksopplysninger  
Konzept Arkitektur Bygg & Plan v/Geir Lyngsmark har bedt om oppstartsmøte for ny 
reguleringsplan Havnnesplass vest hyttefelt. Tiltakshaver er Einar Giæver som er grunneier av 80/1. 
Planlagt hyttefelt ligger ca. 2 km nord for Havnnes. Det skal omfatte 9 hyttetomter spredt langstrakt 
i en rekke. Opprinnelig var det foreslått 14 tomter. I tillegg avsettes et mindre område til fritids- og 
turistformål hvor det skal være 2 – 3 utleiehytter. Vegtraséen er planlagt lagt i kant av skogfeltene, 
og hyttetomter legges på arealer som ikke er skogbevokst. Planområdet innenfor rødstiplet linje er 
ca. 60 dekar. 

 
Det planlegges ingen tiltak i sjø som f.eks. flytebrygge. Behov for båtplasser tenkes dekket på 
Havnnes handelssted. 
 
Tiltakshaver anser dette plantiltaket å være en sentral del av reiselivs- og turistnærings-virksomheten 
på Havnnes handelssted.  
 
Vurdering 
 
1. Skissert plan er ikke i samsvar med overordnet plan – kommuneplanens arealdel vedtatt i 2014. 

Området er avsatt til LNFR-formål i denne planen.  
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2. På Vest-Uløya er det fra tidligere 3 reguleringsplaner hvor det til sammen er avsatt nærmere 60 
hyttetomter. De langt fleste av disse er ikke solgt eller bebygd. I tillegg finnes det et antall 
hyttetomter utenom disse regulerte hyttefeltene.  

3. De to foregående punktene vil i sum tilsi at nye hytteområder på Vest-Uløya bør utlegges i 
sammenheng med en rullering av overordnet plan som kommuneplanens arealdel.  

4. I området finnes et plantefelt som bør hensyntas.  
5. Siden planen ikke samsvarer med overordnet plan og er for en stor del til hytteformål, skal den 

konsekvensutredes, jf. konsekvensforskriften § 6 b.  
6. Utformingen av hyttefeltet som er langstrakt og med kun en hytterekke som vil gi en lang 

atkomstvei, vil medføre at store LNFR-områder vil bli direkte og indirekte berørt. 
Influensområdet i forhold til antall hyttetomter vil bli relativt stort.  

7. Utformingen gir også ekstra utfordringer med vann- og avløp.  
 
I henhold til endring som kom i plan- og bygningsloven i juli 2017, kan kommunen stoppe et 
planinitiativ. I § 12-8 2. avsnitt står det: 
 
Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal 
stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest 
like etter at oppstartsmøte er avholdt.  
 
Rådmannen er etter en samlet vurdering, kommet fram til at et slikt planinitiativ bør vurderes i en 
overordnet plansammenheng som kommuneplanens arealdel. Vestsiden av Uløya har et relativt stort 
utbyggingspress i hyttesammenheng. Det er derfor ekstra viktig at hytteutbygging skjer etter en 
samlet plan for området. Det er mange ulike interesser i området som skal hensyntas og som kan bli 
påvirket av hytteområder. Gjennom kommuneplanens arealdel vil en få belyst dette. 
 
SLUTT - Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018 
 

Vurdering 
Rådmannen vil framheve viktigheten av å stoppe et planinitiativ som kommunen som 
planmyndighet mener ikke bør føre fram, på grunn av at den strider med gjeldende arealplan. 
Dette er for å unngå at tiltakshaver bruker ressurser på en reguleringsplan som kommunen vil 
avslå å legge ut for offentlig høring og ettersyn. 
 
Rådmannen viser ellers til Miljø, plan- og utviklingsutvalgets vurderinger i møte 30.08.2018. 
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Fra: Geir Lyngsmark (glyngsmark@hotmail.no)
Sendt: 28.06.2018 09.42.50
Til: Birger Storaas; Nordreisa Kommune
Kopi: Thorvald Giæver

Emne: Fornyet bestilling av forhåndskonferanse vedr. Reguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt - 1942/80/1.
Vedlegg: 
Til
Nordreisa kommune
v/ arealplanlegger Birger Storaas.
 
Fornyet bestilling av forhåndskonferanse vedr. Reguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt ‐ 1942/80/1.
 
Vi viser til brev « Foreløpig administrativ vurdering av planinitativet fot reguleringsplan Havvnesplass ytre hyttefelt – 1942/80/1» datert 20.06.2018.
Kommunens merknader er nå også vurdert av tiltakshaveren og  undertegnede som faglig planlegger .
Vi anser kommunens vurderinger som konstruktive innspill til planarbeidet . Det har bidratt til at plantiltaket er revurdert både med hensyn til næringsutvikling og
omfang .
Tiltakshaveren Einar Giæver ønsker dermed å brukes sin anledning til å fremme privat planforslag før en eventuell rullering av arealplanen foretas etter 2020.
 
Revurdert plantiltak.
 

Figur 1 Havnnesplass ytre hyttefelt

Overstående illustrasjon viser hyttefeltet som viser et plankonsept  omfattende 9 hyttetomter for salg og 2 til 3 tomter for utleiehytter for reiseliv – og turistformål.
Behov og omfang på veger og vann&avløpsanlegg er dermed redusert . Hyttefeltets  visuelle , estetiske og fysiske innvirkning er dermed også redusert.
Vegtrassene er planlagt lagt i kant på skogfeltene og hyttetomter er planlagt på ikke‐skogbevokste arealer. Det forutsettes at eksisterende skog i området bevares
mest og best mulig.
Planområdet , markert med rød stiplet linje, er nå ca. 60 dekar  inkludert sjøareal , en reduksjon på 90 dekar fra tidligere innsendt illustrasjon av planområdet.
Det forutsettes ingen tiltak i sjø som flytebrygger eller lignende. Behov for tilgang til sjø med fritidsbåter med tilhørende behov for service forutsettes å dekkes på
Havnnes handlested . 
 
Vedr. vurdering av et nivå på antall hyttetomter på Uløya og utvikling av reiseeliv‐ og turistnæring på Uløya og Nordreisa kommune.
Vi kan ikke se at det per dags dato foreligger en samfunnsmessige analyse av hva som bør være et øver antall hyttetomter på Uløya eller i Nordreisa kommune for
øvrig.
Dette plantiltaket forutsatt å være en sentral del av reiselivs‐ og turistnæringsvirksomheten på Havnnes handelssted
hvor også utvikling av næringsområdet BFT 04 på handelstedet er en del av en strategi for næringsutviklingen.
 
Ved en etablering av hyttefeltet på Havnnesplass ytre vil det dermed være ca. 70 regulerte hyttetomter på Uløya. Det antas at årsaken til at mange pr. dags dato er
usolgt,  er lite profesjonell markedsføring og salg av tomtene.
Salg av hyttetomter på Havnnesplass skal utføres profesjonelt og som en del av den øvrige markedsføringen og utviklingen av Havnnes handelsted  og Uløya som
reiselivsmål. Dette vil bidra til en økt profesjonalisering av reiselivsnæringen.
 
Et sentral aspekt i utviklingen av hyttefeltet er en næringsmessig samhandling med tjenester og tilbud på Havnnes handlested hvor et høgstandard hyttetilbud vil
vesentlig forsterke grunnlaget for næringsutviklingen på Havnnes og Uløya..
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Figur 2 Illustrasjon : samhandling mellom Havnnes plass og Hvannes handelsted

 
Hyttefeltets utforming og omfang.
Hyttefeltet er redusert i omfang og forutsettes nøye  tilpasset terreng og eksisterende vegetasjon. Revurdert plankonsept krever mindre omfattende inngrep vedr.
vann‐ og avløpsanlegg.
Planområdets påvirkning på natur og miljø er dermed også redusert.
 
Framdrift.
Ønske  om en snarlig utvikling og realisering av planområdet og næringsvirksomheten generelt er behovet for økt inntektsgrunnlag for den profesjonelle
reiselivsnæringen på stedet.
Fritidsbeboerne og turister forutsettes å være det viktigste framtidige næringsgrunnlaget både for Havnnes og Nordreisa kommune.  
 
Basert på overstående orientering  bestilles det herved forhåndskonferanse / oppstartsmøte med Nordreisa kommune som grunnlag for oppstart av planarbeidet .
 
Mvh  Geir Lyngsmark
Faglig planlegger
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
 
 
 
 
 

Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 12. juni 2018 15.04
Til: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no>
Emne: RE: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Geir.
 
Det er en del prinsipielle spørsmål omkring denne saken som vi må få avklart internt her. Dessverre har det drøyd ut med å få til dette interne møtet (folk er mye
opptatt), men nå har jeg fått avklart at vi kan ha dette møtet tirsdag 19.6. Jeg vil gi nærmere til deg etter at vi har hatt dette interne møtet.
 
Mvh Birger
 

From: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no> 
Sent: Monday, June 11, 2018 1:48 PM
To: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Subject: SV: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Birger.
 
Tiltakshaveren spør om det blir forhåndskonferanse før ferien.
Ka du meiene ?
 
Mvh Geir
 

Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: torsdag 31. mai 2018 13.37
Til: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no>
Kopi: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Emne: RE: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Geir,
 
Beklager at det har drøyd litt ut med svar. Jeg har det noe travelt nå med saker som skal være ferdig til MPU, så jeg kommer tilbake med nærmere svar på
tirsdag/onsdag i neste uke fordi jeg må diskutere denne saken litt internt først.
 
Mvh Birger
 

From: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no> 
Sent: Tuesday, May 29, 2018 3:43 PM
To: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
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Cc: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Subject: VS: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Birger.
 
Viser til understående epost sendt 14.mai..
Når antar du at en eventuell forhåndskonferanse kan gjennomføres ?
 
Mvh Geir
 

Fra: Geir Lyngsmark 
Sendt: mandag 14. mai 2018 22.30
Til: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Emne: SV: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
God dag Birger.
 
Viser til ønsket om mer Information vedr. næringsvirksomhet på området BFT.
 
Basert på orientering fra tiltakshaver Einar Giæver  kan følgende informeres om området BFT og næringsutviklingen tilknyttet planinitiativet.
 
Hele plantiltaket omfatter ca. 14 tomter for spredt bygde fritidsboliger og  ca. 3‐4  utleiehytter og servicebygg  på området BFT.  Planinitiativet er tatt for å sikre og
videreutvikle eksisterende reiselivsvirksomhet og næringsvirksomhet på Havnnes handelsted og Uløya.
 
På BFT‐området planlegges også «overnatting under nordlys og i midnattssol», et tilbud  spesielt rettet mot det Asiatiske markedet hvor slik overnatting forventes skal
bringe både lykke og familieforøkelse…
 
I tilknytning til BFT‐området planlegges bålplass, gapahuk etc  for gjester og turister med en fantastisk utsikt mot nordlys og midnattssol.
 
Et badstu og  SPA‐anlegg som et tilbud eksisterende og ny turister og fritidsbeboere på Havnnes er ferdigbygd.
 
 
På Havnnes handelsted er også er permanent utstilling med bilder og fotografier av Annie Giæver. Til utstillingen hører også Norges eldste «Bolinder» motor med 90 hk
og et svinghjul på 2,5 meter
 
Som dokumentasjon på kvalitet har utstillingen har fått støtte både fra Frittord‐stiftelsen og Kulturrådet  .
 
I området er det registrert kulturminner fra steinalder ( 6000 år f.kr) og flere steinmalerier fra samme tidsalder. Dette er kulturkunnskap og kulturverdier som anses å
bidra til området kvalitet og interesse.
 
Dette er også en viktig del av områdets kontekst som planleggingen forutsettes å ta hensyn til og ivareta.
 
 
Som tilbud til gjester, turister og hytteboere er det anlagt flytebrygge på Havnnes handelsted  I tillegg til flytebryggene er det lagt ut 8 fastfortøyninger for fritidsbåter
som ikke får plass ved flytebryggene.
 
Det finnes også flere  tilbud til lek for barn på Havnnes som lekestativer etc.
 
For turgåere er det anlagt ca. 10km oppmerkede skogsveier og stier i skog og fjellområdene i områdene omkring Havnnes og på Uløya.
 
 
Alle beskrevne næringstiltak er viktige bidrag til  også å bevare  butikken på Havnnes handelsted.
 
Til sammen vil de beskrevne tilbudene være med på gjøre besøk og opphold attraktivt både for kortere og lengre opphold på Uløya og Havnnes.
 
Etter reduksjon i fiskerinæringen tilknyttet Havnnes og endret befolkningsgrunnlag  på Havnnes og Uløya vil fritidsbeboere og turist‐ og reiselivsnæringene   være
avgjørende for områdets utvikling. Eksisterende fisketurismen inkl. utleie av båter en  virksomhet som trenger større kundegrunnlag.  
 
Rammebetingelsen for utvikling og næringsutvikling på Havnnes , Uløya og Nordreisa kommune ,er i raske endring. Reiselivsnæringen er ansett både regionalt og
nasjonalt å være fundamentet for framtidig utvikling .
 
 
Det er derfor ønske om en snarlig behandling av planinitiativet . Det foresettes derfor søkt om dispensasjon fra gjelden arealplan for derved snarest mulig å komme i
gang med planarbeidet.
 
Vi håper at bestilte forhåndskonferanse kan gjennomføres snarlig.
 
Mvh Geir
 
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
 
 
 

Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: torsdag 19. april 2018 08.26
Til: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no>
Kopi: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Emne: RE: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Forslag
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Hei Geir.
 
Jeg har sett på det framlagte planinitiativet. Det vil ikke samsvare med kommuneplanens arealdel og vil kunne utløse krav om konsekvensutredning.
 
Kommunen vil vurdere nærmere planinitiativet og komme med tilbakemelding på dette. Men før vi gjør det, vil jeg gjerne ha nærmere informasjon om hva
området merket BFT med formålet fritids‐ og turistformål er tenkt brukt til.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Birger Storaas
Arealplanlegger
Tlf 77 58 80 60
 

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no  
 
Vi er på facebook;
www.facebook.com/nordreisakommune

Besøksadresse: Sentrum 17
Internett: www.nordreisa.kommune.no

Telefon:  77 58 80 00 
Telefaks: 77 58 80 01 
Org nr: 943 350 833

 

 

 
 
 
 

From: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no> 
Sent: Tuesday, April 10, 2018 3:11 PM
To: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Cc: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Subject: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Forslag
 
Til
Nordreisa kommune
9151 Storslett
 
 
Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest hyttefelt – Forslag
 
På vegne av tiltakshaver og eier av gbnr. 80/1 på Havnnes i Nordreisa kommune  , Einar Giæver , Havnnes,  bestilles det her forhåndskonferanse vedr. oppstart av
planarbeider vedr. forslag på detaljreguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt.
Planområdet markert på understående kartutsnittt  er lokalisert sørvest på Uløya , ca 2 km fra Havnnes handelssted.
 

 
Planforslaget omfatter 14 tomter for spredt bebygde fritidsboliger .
Samlet areal på planområdet er på ca. 150,6 dekar fordelt som vist på understående arealtabell.
 
Vi imøteser forslag på tid og sted for forhåndskonferansen.
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Mvh Geir Lyngsmark
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
 

 
 
Understående er vist forslag på plankart som må anses om foreløpig forslag  .
Plankart i målestokk 1:3000 er vedlagt.
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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   

KONZEPT ARKITEKTUR BYGG & PLAN Geir 
Åge Lyngsmark 
Flomstadvegen 1 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/397-3 6834/2018 L12 20.06.2018 

 

Foreløpig administrativ vurdering av planinitiativ for reguleringsplan 
Havnnesplass vest hyttefelt – 1942/80/1 

Det vises til oversendte e-poster av 10.4. og 14.5. hvor reguleringsplanen er beskrevet og 
skissert. 
 
Vi har nå hatt en administrativ vurdering av planinitiativet og har følgende merknader til den: 
 

1. Skissert plan er ikke i samsvar med overordnet plan – kommuneplanens arealdel vedtatt i 
2014. Området er avsatt til LNFR-formål i denne planen. 

2. På Vest-Uløya er det fra tidligere 3 reguleringsplaner hvor det til sammen er avsatt 
nærmere 60 hyttetomter. De langt fleste av disse er ikke solgt eller bebygd. I tillegg 
finnes det et antall hyttetomter utenom disse regulerte hyttefeltene. 

3. De to foregående punktene vil i sum tilsi at nye hytteområder på Vest-Uløya bør utlegges 
i sammenheng med en rullering av overordnet plan som kommuneplanens arealdel. 

4. I området finnes et plantefelt som bør hensyntas. 
5. Siden planen ikke samsvarer med overordnet plan og er for en stor del til hytteformål, må 

det også vurderes om det utløses krav om konsekvensutredning. 
6. Utformingen av hyttefeltet som er langstrakt og med kun en hytterekke som vil gi en lang 

atkomstvei, vil medføre at store LNFR-områder vil bli direkte og indirekte berørt. 
Influensområdet i forhold til antall hyttetomter vil bli relativt stort. 

7. En slik utforming gir også ekstra utfordringer med vann- og avløp. 
8. I forbindelse med reiseliv er det i kommuneplanens arealdel avsatt et område på 80/1 på 

Havnnes til fritids- og turistformål (BFT 04). Det bør vurderes om avsatt område til fritid- 
og turistformål (BFT) i planutkastet kan erstattes av BFT 04. 
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 Side 2 av 2

Det bør derfor vurderes av dere om det eventuelt utarbeides et nytt planforslag som bedre 
hensyntar punktene 4 til 8 over. Men vi vil ikke legge skjul på at vi på dette tidspunkt 
administrativt vurderer at nye hyttefelt i dette området bør fremmes som innspill til rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Birger Storaas 
Arealplanlegger 
birger.storaas@nordreisa.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Einar Hallen Giæver Mor Lyngs Plass 1 9159 HAVNNES 
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Fra: Geir Lyngsmark (glyngsmark@hotmail.no)
Sendt: 20.08.2018 09:15:58
Til: Birger Storaas
Kopi: Thorvald Giæver

Emne: Informasjon til MPU-utvalgest møte 30.august vedr. Reguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt - 1942/80/1.
Vedlegg: image005.jpg;image006.jpg;image007.jpg;image008.jpg;image001.jpg;image004.jpg
Til
Nordreisa kommune
v/ arealplanlegger Birger Storaas.
 
Viser til brev av 03.07.2018 og invitasjon til å gi ytterligere informasjon som grunnlag for MPU‐utvalgets møte 30.august.
I tillegg til informasjon i understående e‐post av 28.juni 2018 ønsker vi å forsterke fokuset på behovet for forsterket grunnlaget for og utviklingen av  den
eksiterende reisleivnæringen på Havnnes handelssted.  
Endringer i fiskerinæringen har skapt nye og vanskeligere betingelser for næringsutvikling basert på fiskerinæringen. Tiltakshaveren ønsker derfor å rette et
sterkere fokus på reiselivsnæringen som grunnlag for stedets utvikling. Tiltakshaveren har forståelse for at tiltaket bør sees i forhold til overordnet plan / arealplan
. Imidlertid anser vi tiltaket som formål i stor grad å være i samsvar med gjeldene arealplan for Nordreisa kommune. Omfanget på tiltaket anses også som relativt
lite . Utbygging av 9 hyttetomter og 2‐3 utleiehytter utgjør ca. 13 % økning av antall hytter på Uløya og anses ikke å vesentlig endre arealplanens karakter og innhold
for området. Dog har tiltaket vesentlig betydning for videreutvikling av den eksisterende virksomheten på Havnnes.   Vi håper derfor at planarbeidet kan
igangsettes før en eventuell rullering av arealplanen gjennomføres.
 
Mvh  Geir Lyngsmark
Faglig planlegger
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
 
 
 

Fra: Geir Lyngsmark 
Sendt: torsdag 28. juni 2018 09.43
Til: 'Birger Storaas' <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>; 'postmottak@nordreisa.kommune.no' <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Kopi: 'Thorvald Giæver' <polaric@online.no>
Emne: Fornyet bestilling av forhåndskonferanse vedr. Reguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt ‐ 1942/80/1.
 
Til
Nordreisa kommune
v/ arealplanlegger Birger Storaas.
 
Fornyet bestilling av forhåndskonferanse vedr. Reguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt ‐ 1942/80/1.
 
Vi viser til brev « Foreløpig administrativ vurdering av planinitativet fot reguleringsplan Havvnesplass ytre hyttefelt – 1942/80/1» datert 20.06.2018.
Kommunens merknader er nå også vurdert av tiltakshaveren og  undertegnede som faglig planlegger .
Vi anser kommunens vurderinger som konstruktive innspill til planarbeidet . Det har bidratt til at plantiltaket er revurdert både med hensyn til næringsutvikling og
omfang .
Tiltakshaveren Einar Giæver ønsker dermed å brukes sin anledning til å fremme privat planforslag før en eventuell rullering av arealplanen foretas etter 2020.
 
Revurdert plantiltak.
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Figur 1 Havnnesplass ytre hyttefelt

Overstående illustrasjon viser hyttefeltet som viser et plankonsept  omfattende 9 hyttetomter for salg og 2 til 3 tomter for utleiehytter for reiseliv – og turistformål.
Behov og omfang på veger og vann&avløpsanlegg er dermed redusert . Hyttefeltets  visuelle , estetiske og fysiske innvirkning er dermed også redusert.
Vegtrassene er planlagt lagt i kant på skogfeltene og hyttetomter er planlagt på ikke‐skogbevokste arealer. Det forutsettes at eksisterende skog i området bevares
mest og best mulig.
Planområdet , markert med rød stiplet linje, er nå ca. 60 dekar  inkludert sjøareal , en reduksjon på 90 dekar fra tidligere innsendt illustrasjon av planområdet.
Det forutsettes ingen tiltak i sjø som flytebrygger eller lignende. Behov for tilgang til sjø med fritidsbåter med tilhørende behov for service forutsettes å dekkes på
Havnnes handlested . 
 
Vedr. vurdering av et nivå på antall hyttetomter på Uløya og utvikling av reiseeliv‐ og turistnæring på Uløya og Nordreisa kommune.
Vi kan ikke se at det per dags dato foreligger en samfunnsmessige analyse av hva som bør være et øver antall hyttetomter på Uløya eller i Nordreisa kommune for
øvrig.
Dette plantiltaket forutsatt å være en sentral del av reiselivs‐ og turistnæringsvirksomheten på Havnnes handelssted
hvor også utvikling av næringsområdet BFT 04 på handelstedet er en del av en strategi for næringsutviklingen.
 
Ved en etablering av hyttefeltet på Havnnesplass ytre vil det dermed være ca. 70 regulerte hyttetomter på Uløya. Det antas at årsaken til at mange pr. dags dato er
usolgt,  er lite profesjonell markedsføring og salg av tomtene.
Salg av hyttetomter på Havnnesplass skal utføres profesjonelt og som en del av den øvrige markedsføringen og utviklingen av Havnnes handelsted  og Uløya som
reiselivsmål. Dette vil bidra til en økt profesjonalisering av reiselivsnæringen.
 
Et sentral aspekt i utviklingen av hyttefeltet er en næringsmessig samhandling med tjenester og tilbud på Havnnes handlested hvor et høgstandard hyttetilbud vil
vesentlig forsterke grunnlaget for næringsutviklingen på Havnnes og Uløya..
 
 

Figur 2 Illustrasjon : samhandling mellom Havnnes plass og Hvannes handelsted

 
Hyttefeltets utforming og omfang.
Hyttefeltet er redusert i omfang og forutsettes nøye  tilpasset terreng og eksisterende vegetasjon. Revurdert plankonsept krever mindre omfattende inngrep vedr.
vann‐ og avløpsanlegg.
Planområdets påvirkning på natur og miljø er dermed også redusert.
 
Framdrift.
Ønske  om en snarlig utvikling og realisering av planområdet og næringsvirksomheten generelt er behovet for økt inntektsgrunnlag for den profesjonelle
reiselivsnæringen på stedet.
Fritidsbeboerne og turister forutsettes å være det viktigste framtidige næringsgrunnlaget både for Havnnes og Nordreisa kommune.  
 
Basert på overstående orientering  bestilles det herved forhåndskonferanse / oppstartsmøte med Nordreisa kommune som grunnlag for oppstart av planarbeidet .
 
Mvh  Geir Lyngsmark
Faglig planlegger
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
 
 
 
 
 

Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 12. juni 2018 15.04
Til: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no>
Emne: RE: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Geir.
 
Det er en del prinsipielle spørsmål omkring denne saken som vi må få avklart internt her. Dessverre har det drøyd ut med å få til dette interne møtet (folk er mye
opptatt), men nå har jeg fått avklart at vi kan ha dette møtet tirsdag 19.6. Jeg vil gi nærmere til deg etter at vi har hatt dette interne møtet.
 
Mvh Birger
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From: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no> 
Sent: Monday, June 11, 2018 1:48 PM
To: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Subject: SV: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Birger.
 
Tiltakshaveren spør om det blir forhåndskonferanse før ferien.
Ka du meiene ?
 
Mvh Geir
 

Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: torsdag 31. mai 2018 13.37
Til: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no>
Kopi: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Emne: RE: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Geir,
 
Beklager at det har drøyd litt ut med svar. Jeg har det noe travelt nå med saker som skal være ferdig til MPU, så jeg kommer tilbake med nærmere svar på
tirsdag/onsdag i neste uke fordi jeg må diskutere denne saken litt internt først.
 
Mvh Birger
 

From: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no> 
Sent: Tuesday, May 29, 2018 3:43 PM
To: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Cc: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Subject: VS: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
Hei Birger.
 
Viser til understående epost sendt 14.mai..
Når antar du at en eventuell forhåndskonferanse kan gjennomføres ?
 
Mvh Geir
 

Fra: Geir Lyngsmark 
Sendt: mandag 14. mai 2018 22.30
Til: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Emne: SV: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Tilsvar ved området BFT‐ Turist og reiselivnæring.
 
God dag Birger.
 
Viser til ønsket om mer Information vedr. næringsvirksomhet på området BFT.
 
Basert på orientering fra tiltakshaver Einar Giæver  kan følgende informeres om området BFT og næringsutviklingen tilknyttet planinitiativet.
 
Hele plantiltaket omfatter ca. 14 tomter for spredt bygde fritidsboliger og  ca. 3‐4  utleiehytter og servicebygg  på området BFT.  Planinitiativet er tatt for å sikre og
videreutvikle eksisterende reiselivsvirksomhet og næringsvirksomhet på Havnnes handelsted og Uløya.
 
På BFT‐området planlegges også «overnatting under nordlys og i midnattssol», et tilbud  spesielt rettet mot det Asiatiske markedet hvor slik overnatting forventes skal
bringe både lykke og familieforøkelse…
 
I tilknytning til BFT‐området planlegges bålplass, gapahuk etc  for gjester og turister med en fantastisk utsikt mot nordlys og midnattssol.
 
Et badstu og  SPA‐anlegg som et tilbud eksisterende og ny turister og fritidsbeboere på Havnnes er ferdigbygd.
 
 
På Havnnes handelsted er også er permanent utstilling med bilder og fotografier av Annie Giæver. Til utstillingen hører også Norges eldste «Bolinder» motor med 90 hk
og et svinghjul på 2,5 meter
 
Som dokumentasjon på kvalitet har utstillingen har fått støtte både fra Frittord‐stiftelsen og Kulturrådet  .
 
I området er det registrert kulturminner fra steinalder ( 6000 år f.kr) og flere steinmalerier fra samme tidsalder. Dette er kulturkunnskap og kulturverdier som anses å
bidra til området kvalitet og interesse.
 
Dette er også en viktig del av områdets kontekst som planleggingen forutsettes å ta hensyn til og ivareta.
 
 
Som tilbud til gjester, turister og hytteboere er det anlagt flytebrygge på Havnnes handelsted  I tillegg til flytebryggene er det lagt ut 8 fastfortøyninger for fritidsbåter
som ikke får plass ved flytebryggene.
 
Det finnes også flere  tilbud til lek for barn på Havnnes som lekestativer etc.
 
For turgåere er det anlagt ca. 10km oppmerkede skogsveier og stier i skog og fjellområdene i områdene omkring Havnnes og på Uløya.
 
 
Alle beskrevne næringstiltak er viktige bidrag til  også å bevare  butikken på Havnnes handelsted.
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Til sammen vil de beskrevne tilbudene være med på gjøre besøk og opphold attraktivt både for kortere og lengre opphold på Uløya og Havnnes.
 
Etter reduksjon i fiskerinæringen tilknyttet Havnnes og endret befolkningsgrunnlag  på Havnnes og Uløya vil fritidsbeboere og turist‐ og reiselivsnæringene   være
avgjørende for områdets utvikling. Eksisterende fisketurismen inkl. utleie av båter en  virksomhet som trenger større kundegrunnlag.  
 
Rammebetingelsen for utvikling og næringsutvikling på Havnnes , Uløya og Nordreisa kommune ,er i raske endring. Reiselivsnæringen er ansett både regionalt og
nasjonalt å være fundamentet for framtidig utvikling .
 
 
Det er derfor ønske om en snarlig behandling av planinitiativet . Det foresettes derfor søkt om dispensasjon fra gjelden arealplan for derved snarest mulig å komme i
gang med planarbeidet.
 
Vi håper at bestilte forhåndskonferanse kan gjennomføres snarlig.
 
Mvh Geir
 
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
 
 
 

Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: torsdag 19. april 2018 08.26
Til: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no>
Kopi: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Emne: RE: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Forslag
 
Hei Geir.
 
Jeg har sett på det framlagte planinitiativet. Det vil ikke samsvare med kommuneplanens arealdel og vil kunne utløse krav om konsekvensutredning.
 
Kommunen vil vurdere nærmere planinitiativet og komme med tilbakemelding på dette. Men før vi gjør det, vil jeg gjerne ha nærmere informasjon om hva
området merket BFT med formålet fritids‐ og turistformål er tenkt brukt til.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Birger Storaas
Arealplanlegger
Tlf 77 58 80 60
 

Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no  
 
Vi er på facebook;
www.facebook.com/nordreisakommune

Besøksadresse: Sentrum 17
Internett: www.nordreisa.kommune.no

Telefon:  77 58 80 00 
Telefaks: 77 58 80 01 
Org nr: 943 350 833

 

 

 
 
 
 

From: Geir Lyngsmark <glyngsmark@hotmail.no> 
Sent: Tuesday, April 10, 2018 3:11 PM
To: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>
Cc: Thorvald Giæver <polaric@online.no>
Subject: Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest gbnr 80/1 hyttefelt ‐ Forslag
 
Til
Nordreisa kommune
9151 Storslett
 
 
Bestilling forhåndskonferanse‐ Reguleringsplan Havnnesplass vest hyttefelt – Forslag
 
På vegne av tiltakshaver og eier av gbnr. 80/1 på Havnnes i Nordreisa kommune  , Einar Giæver , Havnnes,  bestilles det her forhåndskonferanse vedr. oppstart av
planarbeider vedr. forslag på detaljreguleringsplan for Havnnesplass vest hyttefelt.
Planområdet markert på understående kartutsnittt  er lokalisert sørvest på Uløya , ca 2 km fra Havnnes handelssted.
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Planforslaget omfatter 14 tomter for spredt bebygde fritidsboliger .
Samlet areal på planområdet er på ca. 150,6 dekar fordelt som vist på understående arealtabell.
 
Vi imøteser forslag på tid og sted for forhåndskonferansen.
 
 
Mvh Geir Lyngsmark
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
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Understående er vist forslag på plankart som må anses om foreløpig forslag  .
Plankart i målestokk 1:3000 er vedlagt.
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Fra: Geir Lyngsmark (glyngsmark@hotmail.no)
Sendt: 10.09.2018 09:45:57
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Birger Storaas; Thorvald Giæver

Emne: VS: Vurdering av planinitativet vedr. Havnnesplass vest hyttefelt - sak 77/18 i MPU i Nordreisa
kommunestyre.
Vedlegg: 
Til
Nordreisa kommune
9151 Storslett
 
 
Vurdering av planinitativet vedr. Havnnesplass vest hyttefelt ‐ sak 77/18 i MPU‐utvalget. Vurdering  i Nordreisa
kommunestyre.
 
Vi viser til kommunens vedtak i sak 77/18 i MPU‐utvalget og brev fra Nordreisa kommune v/ arealplanlegger
B.Storaas.
I brev av 03.09.2018 fra arealplanlegger B. Storaas orienteres det om at dersom det er ønskelig kan sakens vedtak
legges fram for kommunestyret til vurdering.
 
Tiltakshaver har vurdert orienteringa og ber herved om at saken legges fram for kommunestyret.
 
Saken anses som tilfredsstillende utredet i saksdokumentene lagt fram for MPU‐utvalget.
Imidlertid er det av stor betydning for tiltakshaver snarest mulig å få avklart om det vil være mulighet for
utbygging som illustrer ved Havnnes plass vest.
Dette avklares gjennom en reguleringsplan‐prosess.
Med henvisning  til behovet for snarlig framdrift og behovet for videre utvikling av eksisterende virksomhet på
Havnnes handelssted , forventes det en positiv behandling av planinitativet i kommunestyret.
 
Mvh Geir Lyngsmark
 
KONZEPT arkitektur bygg og plan
9151 Storslett
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/799-4 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 28.09.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
94/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 11.10.2018 
70/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Skisseprosjekt for nytt torg på Storslett 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Storslett nasjonalparklandsby skisse- og forprosjekt januar 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar skisse- og forprosjekt for Storslett sentrum, jf vedlegg. 
Det vedtas oppstart av arbeidet med detaljprosjekt/entreprisegrunnlag med en kostnadsramme på 
kr 300.000 som innarbeides i investeringsbudsjett for 2019. 
Endelig vedtak om oppstart gjøres av kommunestyret når detaljprosjekt med kostnadsramme 
foreligger.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar skisse- og forprosjekt for Storslett sentrum, jf vedlegg. 
Det vedtas oppstart av arbeidet med detaljprosjekt/entreprisegrunnlag med en kostnadsramme på 
kr 300.000 som innarbeides i investeringsbudsjett for 2019. 
Endelig vedtak om oppstart gjøres av kommunestyret når detaljprosjekt med kostnadsramme 
foreligger.  
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet gjorde i oktober 2016 et vedtak om å søke midler til å gjennomføre et 
torgprosjekt i Storslett sentrum. Etter at fylkeskommunen ga tilskudd våren 2017, startet 
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arbeidet med skisse- og forprosjekt sensommeren 2017. I løpet av høsten ble det utarbeidet 
forslag som ble drøftet med arbeidsgruppe, møte med handelsstanden og det ble avholdt åpent 
folkemøte. 
 
I januar 2018 var skisse- og forprosjektet ferdig og det ble presentert til formannskapet i møte 
31.januar 2018. 
Formannskapet var fornøyd med sluttproduktet, og bestemte at det måtte tas opp i 
kommunestyret sammen med forslag til ny reguleringsplan for Storslett. På det tidspunktet var 
ny reguleringsplan forventet ferdig før sommeren. Reguleringsplan for Storslett er avhengig av 
Statens vegvesens sin plan for ny Storslett bru. Dette arbeidet har dessverre blitt utsatt flere 
ganger, noe som har medført utsettelser for kommunens plan.  
 
For å komme videre med prosjekt Storslett torg fremmes saken nå til behandling. Forslagene til 
endringer av infrastruktur (veier og gang og sykkelveier) samstemmer i de to planene. 
Målet nå er å ta skisse- og forprosjektet over til neste fase med utarbeiding av 
detaljprosjekt/entreprisegrunnlag.  
 
Kommentarer til forslaget 
Det var god dialog mellom arkitekt og Anleggsdrift i prosessen i forhold til drift og vedlikehold 
av dette uteområdet både sommer og vinter. Alt kan ikke avgjøres i en så tidlig fase, men må tas 
i detaljprosjekteringsfasen.  
Det er lagt inn et kostnadsoverslag. Det kan benyttes til grovbudsjettering på 25 millioner 
kroner, men for å få mer nøyaktige tall må en ha gjennomført en detaljprosjektering. 
Erfaringsmessig vil en slik detaljprosjektering koste ca kr 300 000. 
 
Forholdet til reguleringsplan  
Forslag til reguleringsplan for Storslett er under arbeid, men er utsatt pga forsinkelser i arbeidet 
med reguleringsplan for området for ny bru. Statens vegvesen har lovd, og kommunen forventer 
at planforslaget deres kommer snart. Det betyr at det kan sendes på høring og en kan forvente en 
sluttbehandling våren 2019.  
Hvis detaljprosjektering/anbudsgrunnlag gjøres ferdig vinter/våren, kan det være mulig med 
oppstart av arbeidet med nytt torg i 2019.  
 

Vurdering 
Det er gjennomført et torgprosjekt for Storslett sentrum. Prosjektet er samkjørt og tilpasset 
reguleringsplanarbeidet som pågår for Storslett sentrum. Det forventes at dette blir ferdig våren 
2019.  
Skisse- og forprosjektet er utarbeidet i samråd med teknisk personell i administrasjonen, 
presentert på et folkemøte og presentert for oppdragsgiver; formannskapet. Forslaget legger opp 
til flytting av krysset E6/Fv865 noe sørover og etablere et nytt moderne torg/inngangsparti foran 
kommunehuset. Videre et nytt grøntområde mellom Haganbygget og gamle postbygget og ny 
parkeringsplass bak gamle posthuset. 
Rådmannen mener skisseforslaget gir et godt grunnlag for utvikling av Storslett sentrum og 
anbefaler at det tas videre til et detaljprosjekt/entreprisegrunnlag og utbyggingsprosjekt. Endelig 
utbyggingsvedtak foreslås tatt når detaljprosjekt er ferdig.   
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Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18

Storslett nasjonalparklandsby

Skisse- og forprosjekt sentrumsplan
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Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18414



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18415



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18416



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18417



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18418



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18419



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18420



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18421



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18422



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18423



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18424



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18425



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18426



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18427



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18428



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18

Kostnadsindikasjon
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Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18430



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18431



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18432



Storslett nasjonalparklandsby - Skisse- og forprosjekt -
Formannskapsmøte 25.1.18433



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/1154-1 

Arkiv:                M00  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 02.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
98/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 11.10.2018 
71/18 Nordreisa kommunestyre 25.10.2018 

 

Brukerundersøkelse vann og avløp 2018 

Vedlegg 
1 Sluttrapport brukerundersøkelse vann og avløp 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 11.10.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Sluttrapport brukerundersøkelse vann og avløp 2018 tas til orientering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Sluttrapport brukerundersøkelse vann og avløp 2018 tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune gjennomførte i juni 2018 en brukerundersøkelse om kommunens vann- og 
avløpstjeneste.  Undersøkelsen ble sendt ut til alle abonnenter på kommunens vannverk og 
avløpsanlegg. Formålet med undersøkelsen var å avdekke hvordan brukere opplever kvaliteten 
på tjenesten som ytes. På bakgrunn av dette kan kommunen kunne følge med i egen 
kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne 
seg med andre kommuner. 
Kommunen er fornøyd med svarprosenten og spesielt godt fornøyd med resultatet. Den totale 
tilfredsheten med vann- og avløpstjenesten er høy. 
 
Hele rapporten ligger vedlagt. 
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Vurdering 
Resultatet gir bekreftelse for at tjenesten utøves tilfredsstillende innenfor de fleste områder. Det 
er særlig viktig for tjenesten at brukerne opplever at de møtes med respekt, og at tjenestens 
ansatte yter service til og nyter tillit hos brukerne. 
Undersøkelsen avdekker også at informasjonen til brukerne kan forbedres. For å finne riktige 
tiltak for bedre informasjonen til brukerne, vil konkrete sitater i og resultatet av 
brukerundersøkelsen benyttes.  
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954 

Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  

9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   

 

  

 

  

BRUKERUNDERSØKELSE VANN- OG AVLØP 
- FRA TJENESTEORIENTERT TIL BRUKERORIENTERT TJENESTEUTVIKLING 
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 BRUKERUNDERSØKELSE VANN- OG AVLØP 2018 

 Side 1 

Om undersøkelsen 

UNDERSØKELSENS HENSIKT 

Denne undersøkelsen har som forma l a  avdekke hvordan brukere av vann- og avløp opplever 

kvaliteten pa  tjenesten som ytes. Pa  bakgrunn av dette kan kommunen kunne følge med i egen 

kvalitetsutvikling, ha et verktøy som kan bidra til brukerdialog og samtidig kunne sammenligne 

seg med andre kommuner. Dersom en organisasjon med utstrakt bruker-/kundekontakt utvikler 

tjenesten etter hva som oppfattes internt som viktige forbedringsomra der, er organisasjonen 

tjenesteorientert. I mange tilfeller brukes dermed ressurser pa  forbedring som ikke er viktig eller 

allerede oppfattes som god nok av brukere. Dette er en ineffektiv ressursbruk siden internt valgte 

forbedringer ikke nødvendigvis er viktig for brukeren. Utvikling av innholdet og kvaliteten av 

kommunale tjenester i en brukerstyrt utviklingsprosess, gir derimot innspill fra brukere pa  hvilke 

omra der som ba de er viktig og hvordan tjenesten oppleves av brukeren. Resultater fra slike 

undersøkelser gir en ma lrettet og god metodikk for utviklingsorienterte kommuner, ved at 

ressursene til egen intern utvikling brukes på de viktigste områdene I tjenesteproduksjonen.  

KVALITETSMODELLEN 

Kvalitetsbegrepet kan deles inn i tre kvalitetsomra der;  

 Resultatkvalitet 

 Prosesskvalitet  

 Strukturkvalitet 

De tre kvalitetsomra denes fokusomra der er opppsummert i tabell 1.  

Resultat Fokus pa  det resultatet som skapes av tjenesten. I hvor stor grad er resultatene preget 
av god kvalitet? 

Prosess Oppmerksomhet pa  de prosessene som forega r i tjenesteproduksjonen. Det gjelder 
spesielt forholdet mellom brukeren og de personene som har ansvaret for a  gi 
tjenestene. Samhandling med bruker.  

Struktur Her er det samlet pa stander og spørsma l som mer setter fokus pa  rammebetingelser 
som er viktige for a  kunne skape god kvalitet. 

Tabell 1: Kvalitetsområdenes fokusområder 

Den ma lte brukeropplevde1 kvaliteten kan skisseres som i modellen I figur 1. 

                                                           
1 Det er vanlig å skille mellom brukeropplevd kvalitet og teknisk kvalitet. Den brukeropplevde kvaliteten er den subjektive opplevelsen 
brukeren har av tjenesten og/eller produktet. Eksempelvis er det mulig å måle faktisk saksbehandlingstid i en tidsdimensjon, eks 3 
uker, men dette forteller ikke noe om kunden er tilfreds med den opplevde saksbehandlingstiden.  
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 BRUKERUNDERSØKELSE VANN- OG AVLØP 2018 

 Side 2 

 

 

Fig. 1: modell for brukeropplevd kvalitet 

 

Som “bakteppe” eller referanserammer har brukeren ulike forventninger til tjenesten og/eller 

produktet. Dersom den subjektivt opplevde kvaliteten er lik eller høyere enn forventningene, 

pa virker det den opplevde kvaliteten i positiv retning. Motsatt blir den brukeropplevde kvaliteten 

pa virket i negativ retning dersom den opplevde kvaliteten er lavere enn forventningene.  

Videre har omdømmet2 betydning for den opplevde kvaliteten ved at et et da rlig omdømme vil 

kunne pa virke den opplevde kvaliteten I negativ retning, og et godt omdømme I positiv retning.  I 

boken «Det gode selskap» definerer “kommunikasjonsguru”  Nils M. Apeland omdømme som 

«summen av oppfatninger ulike interessentgrupper har av en virksomhet ». Generelt pa virkes 

omdømmet av hvem vi er (identitet), hva vi sier (kommunikasjon) og hva vi gjør (atferd). 

Omdømmet vil forbedres na r virksomheten leverer godt pa  de omra dene omgivelsene har 

forventninger til. I tillegg vil omdømmet styrkes ved a  jobbe systematisk med a  forbedre 

relasjonene til de gruppene som pa virker virksomhetens suksess. Det er derfor vanskelig a  

reklamere seg til et godt omdømme, men det kan hjelpe hvis virksomheten kjenner seg selv og 

leverer kvalitet. En komponent av omdømmet er selvsagt den direkte opplevelsen folk har med 

kvaliteten pa  de tjenestene/varene som leveres fra virksomhet/organisasjon/tjenesteyter. Og det 

de formidler videre til andre om dette, som igjen pa virker omdømmet. 

Men en annen komponent er den kommunikasjonen som virksomheten selv fører og de 

forventningene som skapes pa  bakgrunn av denne. Her innga r alt fra reklamemateriell, 

informasjon, trykksaker, nettsider, samtaler med kunder/brukere/tjenestemottagere og ikke 

minst na r sentrale personer fra en virksomhet uttaler seg offentlig/i media. Eksempelvis sjefen i 

                                                           
2 Omdømme er et norsk begrep som har opphav i norrøne umdǿmi, som betyr dom, vurdering av andre, og egen evne til å dømme, ha 
dømmekraft. Begrepet i dag benyttes stadig mer i betydningen renommé, særlig under innflytelse PR- og kommunikasjonsbransjen, 
omtrent slik det engelske begrepet image benyttes. 
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en bedrift, eller ordføreren i en kommune. Hva disse sier og hvordan de kommuniserer sine 

budskap pa virker nemlig ogsa  organisasjonens omdømme. 

Oppsummert kan omdømme defineres som summen av inntrykk og reaksjoner som skapes 

gjennom bedriftens/organisasjonens interaksjon med omverdenen. I de tilfellene inntrykkene 

harmonerer med mottakernes verdier, oppsta r positive reaksjoner som bygger positivt omdømme. 

Disharmoni mellom inntrykk og verdier vil skape negative reaksjoner og omdømmetap. 

Omdømmet kan dermed være positivt eller negativt. 

Hvert kvalitetsomra de i modellen kan igjen deles opp i ulike dimensjoner (kategorier). 

Brukerundersøkelsen for byggesak besta r av 5 ulike dimensjoner som dekker de tre 

kvalitetsomra dene. Innenfor hver dimensjon er det valgt ut et ulikt antall spørsma l for a  kunne 

avdekke hva som er brukernes vurderinger/oppfatninger. Disse er som i tabell 2.  

 

Resultatet Prosessen Strukturen 

Resultat for brukerne Respektfull behandling Tilgjengelighet 

 Pa litelighet Informasjon 
Tabell 2: de 5 ulike dimensjoner som dekker de tre kvalitetsområdene 
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Metode, utvalg og Innsamling av data 

I innsamlingen av data er det benyttet et webbasert spørreskjema som er samlet inn ved bruk av 

verktøyet til bedrekommune.no. Pa  nettportalen kan kommuner som ønsker det, hente ferdige 

undersøkelsesopplegg, gjennomføre egne undersøkelser og sammenligne resultater fra egen 

kommune med andre kommuner. Hele spørreskjemaet er a  finne som vedlegg  I undersøkelsen er 

det benyttet spørsma l som er kjente og viktige opplevde kvalitetsdimensjoner for brukerne. I 

undersøkelsen er det benyttet en 6-punkt skala fra 1-6, I tillegg til muligheten “vet ikke”, som i 

figur 2. Skalaen er “polar” ved at alternativ 1 gir uttrykk for en “svært misfornøyd” opplevelse, 

mens vurderingen i andre enden 6 gir uttrykk for en “svært fornøyd” opplevelse.  

 

Fig. 2: Eksempel pa  spørsma l som er benyttet 

Denne undersøkelsen er sendt undersøkelsen til abbonenter som er registrert hos Nordreisa 

kommune . Dette gjelder ba de privatpersoner og bedrifter. Spørreskjemaet ble sendt til brukernes 

e-postadresser.  

Ved innsamling av data er det mulig a  bruke følgende metoder: 

1. Bruk av svar-ut 

2. Sende til kjente e-postadresser 

3. Sende skjemaer ut i papirform 

Det er ikke mulig a  legge undersøkelsen ut som en a pen link, eksempelvis pa  kommunens 

hjemmeside.  

Spørreskjemaet i sin helhet er i vedlegg 1.  

441



 BRUKERUNDERSØKELSE VANN- OG AVLØP 2018 

 Side 5 

Respondenter og svarprosent 

I denne undersøkelsen sendte vi ut undersøkelsen til 1112 brukere den 8.juni 2018. Pa minnelse 

ble sendt den 14.juni og den 26.juni 2018. Til sammen har 257 respondenter svart pa  

undersøkelsen. Dette gir en svarprosent pa  om lag 23 % (fig.3), som er litt i underkant av det som 

er ønskelig (25%). Pa  tross av dette ligger responsen sa  nært 25 % at vil velger a  akseptere dette 

som en retningsgivende tilbakemelding fra respondentene.  

 

Fig. 3: Andel av respondentene som har besvart/ikke har besvart undersøkelsen 

 

Respondentene er kategorisert i aldersgrupper i figur 4.   

 

Fig. 4: Andeler av respondenter fordelt i ulike aldersgruppe 

Av figur 4 kan vi se at majoriteten (52%) er mellom 50 og 69 a r. 36 % er mellom 18-49 a r, og 12 % 

er 70 a r eller eldre. 

23 %

77 %

Besvart Ubesvart

36 %

52 %

12 %

1. 18-49 2. 50-69 3. 70 år og eldre
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I figur 5 ser vi hvilken boligtype respondentene bor i. Figuren viser at de fleste (94 %) bor i 

enebolig/tomannsbolig.  

Fig. 5: Andeler av respondenter som bor i ulike boligtyper 

  

Videre ser vi av figur 6 at 99 % av respondentene er selveier, mens bare 1 % er leietaker.  

Fig. 6: Andel av respondentene som er leietaker eller selveier 

 

1. Enebolig/tomannsbolig 94 %

2. Rekkehus 1 %

3. Boligblokk 1 % 4. Hybel/leilighet 2 %
5. Hytte 2 %

99 %

1 %

1. Selveier 2. Leietaker
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Figur 7 viser hvilket vannverk respondentene er knyttet til. 98 % er tilknyttet kommunalt 

vannverk, mens 2 % er knyttet til privat vannverk.  

 

Fig. 7: Andeler av respondenter som er tilknyttet privat- eller kommunalt vannverk 

 

I figur 8 kan vi se respondentenes tilknytning til avløp. Figuren viser at 70 % er tilknyttet 

kommunalt avløp. 29 % er tilknyttet privat avløp, mens 1 % ikke vet hvilke type avløp de er 

tilknyttet.  

 

Fig. 8: Andeler av respondenter som er tilknyttet privat- eller kommunalt avløp 

 

 

 

 

 

98 %

2 %

1. Kommunalt vannverk 2. Privat vannverk

70 %

29 %

1 %

Kommunalt avløp Privat avløp Vet ikke
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Figur 9 viser hvor mye respondentene tror husstanden betaler for vann- og avløp pr a r.  

 

Fig. 9: viser hvor mye respondenten tror husstanden betaler for vann og avløp per a r 

24,8 % tror husstanden betaler mellom 3001 og 4500 kroner. 19,6 % mener de betaler fra 4501 til 

6000 kroner. Videre ser vi at 16 % mener de betaler over 9000 kroner, 15,6 % tror de betaler 

mellom 6001 og 7500 kroner, 14,8 % mellom 7501 til 9000 kroner, og 9,2% tror de betaler under 

3000 kroner.  

 

9,2 %

24,8 %

19,6 %

15,6 %

14,8 %

16,0 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 %

Under kr 3000

kr 3001-4500

kr  4501-6000

kr 6001-7500

kr 7501-9000

Over kr 9000

“Synes spørsmålet om hvor hvilket beløp vi bruker vann for hvert år var umulig å svare på.. Hvordan kan 

jeg som bruker vite det? Derfor er svaret mitt (4501-6000) tatt ut av løse lufta!” 

- Sitat fra respondent 

445



 BRUKERUNDERSØKELSE VANN- OG AVLØP 2018 

 Side 9 

Resultater 

I resultatdelen vil vi presentere frekvensen av hvordan svarene fordeler seg pa  en skala fra 1-6. 

Det blir ogsa  gjort en sammenligning med andre Norske kommuner som har gjennomført denne 

brukerundersøkelsen. Sa  langt er det kun 8 eller 1,9 %3 av norske kommuner som har 

gjennomført denne undersøkelsen i 2018, sa  sammenligningsgrunnlaget er relativt svakt. Allikevel 

vil vi benytte dette som et sammenligningsgrunnlag da vi ikke har andre data a  sammenligne med. 

 

RESULTATER FOR BRUKERNE 

 

I figur 10 ser vi fordelingene av svarene pa  en skala fra 1 til 6 for hvor tilfreds respondentene er 

med smaken pa  vannet.  

 

 

Fig. 10: viser hvor fornøyd respondentene er med smaken på drikkevannet 

 

Hele 97,3 % av respondentene er fra «ganske stor grad» (4) til i «svært stor grad» (6) fornøyd med 

smaken pa  drikkevannet. Kun 2,4 % gir en lavere karakter enn 4 pa  skalaen. 

                                                           
3 422 kommuner pr 1.januar 2018 

36,6 %

51,8 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

1. Svært liten grad

2. Liten grad

3. Ganske liten grad

4. Ganske stor grad

5. Stor grad

6. Svært stor grad

Vet ikke

Er du fornøyd med smaken på drikkevannet?

“E godt fornøyd. Ingen ting å 

klage på, vi har verdens beste 

vann” 

- Sitat fra respondent 
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Fig. 11: viser hvor fornøyd respondentene er med temperaturen på drikkevannet 

94,9 % er i «ganske stor», «stor» eller «svært stor grad» fornøyd med temperaturen pa  vannet 

(fig.11). Kun 3,9 % gir karakteren 3 eller lavere, mens 1,2 % svarer «vet ikke» pa  dette spørsma let.  

 

Figur 12 viser hvor fornøyd respondentene er med «klarheten» pa  vannet. 

 

 
Fig. 12: viser hvor fornøyd respondentene er med klarheten på drikkevannet 

 

 

96,8 % svarer at de er fra «ganske stor grad» (4) til «svært stor grad» (6) tilfreds med klarheten pa  

vannet. Bare 2,4 % gir karakteren 3 («ganske liten grad») eller lavere (1-2).  

 

34,2 %

50,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 %

1. Svært liten grad

2. Liten grad

3. Ganske liten grad

4. Ganske stor grad

5. Stor grad

6. Svært stor grad

Vet ikke

Er du fornøyd med temperaturen på drikkevannet?

56,1 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

1. Svært liten grad

2. Liten grad

3. Ganske liten grad

4. Ganske stor grad

5. Stor grad

6. Svært stor grad

Vet ikke

Er du fornøyd med klarheten på drikkevannet?

“Godt vann - topp kvalitet. 

Bare å sikre at det ikke 

fryser!” 

- Sitat fra respondent 

“Vi i Oksfjordhamn 

(Nordeng) har hver vår 

redusert vannkvalitet med 

misfarging, dårlig smak og 

lukt. Også ved store 

nedbørsmengder. 

Nabohuset har vannfilter 

ved inntaket til huset og det 

blir brunt etter noen 

dager!” 

- Sitat fra 

respondent 
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Figur 13 viser at 92,9 % er mer enn middels (4-6) fornøyd med vanntrykket. Hele 52,9% svarer 

“svært stor grad” (6) pa  dette spørsma let. 

 

 
Fig. 13: viser hvor fornøyd respondentene er med vanntrykket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,8 %

30,2 %

52,9 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Er du fornøyd med vanntrykket?

“Vi har tidvis varierende 

vanntrykk i Oksfjordhamn 

(Nordeng).” 

- Sitat fra respondent 

“Har ønske om at kommunens vann/avløps arbeidere oftere sjekker vann-kvaliteten ang. trykk, misfarging, 

partikkelinnhold og lignende i drikkevannet, og oftere sjekker om det er behov for en eller to utfløsjinger / 

utspylinger, særlig i endene av tilførsel-slanger og rørsystemer 

- Sitat fra respondent 

“Har litt dårligere vanntrykk enn tidligere» 

- Sitat fra respondent 
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Pa  spørsma l om respondentene er fornøyd med renheten pa  vannet i elver, innsjøer og fjorder i 

kommunen, ser vi av figur 14 at 24,7 % er svært fornøyd (6), 38 % er fornøyd i “stor grad” (5), og 

18,4% svarer i “ganske stor grad” (4).  

 

 
Fig. 14: viser hvor fornøyd respondentene er med renheten i vannforekomster I kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,3 %

18,4 %

38,0 %

24,7 %

10,6 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Er du fornøyd med renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen?

«Avløpet burde ikke slippes ut 

ved Sørkjosen havn» 

- Sitat fra respondent 
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Resultatene i figur 15 viser hvor fornøyd respondentene er med hvordan avløpssystemet fungerer. 

Figuren viser at 82,1% gir karakteren 4 (ganske stor grad) til 6 (svært stor grad). 

 

 
Fig. 15: viser hvor fornøyd respondentene er med hvordan avløpssystemet 
fungerer 

 

 

I figur 16 ser vi resultatene av spørsma let, «Er du villig til a  betale ekstra for a  fa  sikker 

vannforsyning, renere vassdrag og fjorder i fremtiden?». Figuren viser at 19,1 % i svarer «svært 

liten grad» (1), 10,5 % svarer «liten grad» (2), og 13,7 % «ganske liten grad» (3).  44,9% mener de 

er villig til a  betale ekstra (4-6), mens 11,7% vet ikke hva de skal svare.   

 
Fig. 16: viser om respondentene er villig til å betale ekstra for sikker vannforsyning osv. 

 

 

13,1 %

34,7 %

34,3 %

10,4 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Er du fornøyd med hvordan avløpssystemet fungerer?

19,1 %

10,5 %

13,7 %

20,7 %

17,2 %

7,0 %

11,7 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Er du villig til å betale ekstra for å få sikker vannforsyning, 
renere vassdrag og fjorder i fremtiden?

“Litt dumt at jeg selv må 

krype ned i kommen å 

skylle ventilen til avløpet 

hvert år. Dette mener jeg er 

farlig, og burde vært 

kommunens oppgave» 

- Sitat fra 

respondent 

“Svært høye priser! 

Ikke mulig å betale 

mer» 

- Sitat fra 

respondent 

450



 BRUKERUNDERSØKELSE VANN- OG AVLØP 2018 

 Side 14 

 

 

 

Sammenligning med andre kommuner 

Figur 17 er en sammenligning av gjennomsnittsverdier for spørsma l i kategorien “resultat for 

brukerne”. I figuren sammenligner vi resultatene fra Nordreisa kommune med resultatene fra 

andre norske kommuner som har gjennomført den tilsvarende undersøkelsen. For variabler som 

er basert pa  tilfredsheten med en egenskap ved vannet ser vi at innbyggere i Nordreisa er mest 

tilfreds med “klarhet”, “smak”, og “temperatur”. Innbyggerne i Nordreisa er minst tilfreds med 

“renheten pa  vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen”. Vi ser ogsa  at innbyggere i andre 

norske kommuner har en tilnærmet identisk rangering av tilfredsheten ved egenskaper knyttet til 

vannet. Det er for øvrig verdt a  legge merke til at brukerne rangerer disse kvalitetsegenskapene til 

en verdi litt over 5. Det betyr at brukerne i gjennomsnitt er “I stor grad” (5) til “svært stor grad” 

(6) fornøyd med hvordan de opplever kvaliteten pa  vannet. 

“Det er voldsomt urettferdig at først har kommunen brukt boligareal med kaldloft +++ som 

utgangspunkt for vann og avløpsavgiftene. Deretter er det ikke gjort forskjell på om det bor 1 eller 10 

personer i boligen. Eneboeren må betale det samme! Hvor er rettferdigheta?» 

- Sitat fra respondent 

“Redusering av pris på vann og avløp når husstanden ikke er i bruk. F.eks. aleneboere i turnus jobb. 

Bortreist 6 mnd. I året pga jobb.» 

- Sitat fra respondent 

“ Jeg har i mange år vært plaget med kloakken, både med at den er tett og at den fryser. Det har kostet 

meg flere tusen i året å få hjelp. Jeg tror at jeg får innslag fra hovedrollen, og/eller at den muligens 

ligger for høyt...» 

- Sitat fra respondent 
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Fig.17: sammenligning av gjennomsnittsverdier for kategorien “resultat for brukere” 

 

 

Na r det gjelder differansen mellom Nordreisa og andre norske kommuner for spørsma lene innen 

kategorien “resultat for brukerne”, er disse relativt sma . For tilfredsheten med “klarhet”, “smak”, 

“temperatur”, “vanntrykk” og hvordan avløpssystemet fungerer, er differansen liten, og med stor 

sannsynlighet ikke statistisk signifikant (fig.17). I beste fall kan vi si at det er en liten trend for at 

innbyggerne i Nordreisa er litt mer tilfreds ved vannets egenskaper sammenlignet med brukere i 

andre kommuner. Na r det gjelder tilfredsheten med renheten pa  vannet i elver, innsjøer og fjorder 

i kommunen, ser vi av figur 17 at innbyggere I Nordreisa er litt mer tilfredse sammenlignet med 

innbygger i andre kommuner. Vi ser for øvrig at innbyggere i bade Nordreisa og andre kommuner 

er lite villig til a  betale ekstra fa r renere vann.  

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

Er du villig til å betale ekstra for å få
sikker vannforsyning, renere vassdrag…

Er du fornøyd med renheten på vannet i
elver, innsjøer og fjorder i kommunen?

Er du fornøyd med hvordan
avløpssystemet fungerer?

Er du fornøyd med vanntrykket?

Er du fornøyd med temperaturen på
drikkevannet?

Er du fornøyd med smaken på
drikkevannet?

Er du fornøyd med klarheten på
drikkevannet?

Andre kommuner Nordreisa
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TILLIT OG RESPEKT 

I figur 18 ser vi resultatene av om respondentene mener vann- og avløpstjenesten leverer det de 

skal. Figuren viser at 90,5 % gir karakteren fra 4 (ganske stor grad) til 6 (svært stor grad). 4,3 % 

vet ikke, og 4,7 % mener at de ikke leverer (3 eller lavere). 

 
Fig.18: viser i hvilken grad respondentene mener vann- og avløpstjenesten leverer  

 

 

I figur 19 kan vi se hvordan respondentene har vurdert spørsma let, «har du tillit til vann- og 

avløpstjenesten». Resultatene viser at 39,9 % svarer i «svært stor grad» (6), 41,1 % i «stor grad» 

(5), og 9,5% i «ganske stor grad» (4).  

 
Fig.19: viser om respondentene har tillit til vann- og avløpstjenesten 

  

 

0,8 %

0,8 %

3,1 %

8,2 %

39,1 %

43,8 %

4,3 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Opplever du at vann- og avløpstjenesten leverer det de skal?

9,5 %

41,1 %

39,9 %

3,6 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Har du tillit til vann- og avløpstjenesten?

“Generelt svært godt 

fornøyd med vann- og 

avløpstjenesten. Det 

koster litt, men det 

fører til god og sikker 

leveranse» 

- Sitat fra 

respondent 

“Hyggelige og 

hjelpsomme folk i 

etaten, har bare gode 

opplevelser med dem 

da det har vært endel 

grave- og 

reparasjonsarbeid i 

min gate, og svært 

samarbeidsvillig og 

trivelig leder» 

- Sitat fra 

respondent 
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Figur 20 viser hvordan respondentene svarer pa  spørsma let; «tror du kommunen greier a  forsyne 

deg med godt drikkevann i fremtiden?». 93 % har over middels (4-6) tillit til at kommunen greier 

dette, mens kun 2,4% har under middels (1-3) tillit. 3,6 % vet ikke om kommunen greier denne 

oppgaven.  

 

 
Fig.20: viser om respondentene tror kommunen greier å forsyne innbyggerne med 
godt drikkevann i fremtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8 %

37,0 %

43,2 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Tror du at kommunen greier å forsyne deg med godt drikkevann i 
fremtiden?

“Jeg synes Nordreisa kommune har vært forutseende og satset på vann og avløp. Dette vil i 

framtida vise seg å ha vært en fornuftig politikk da kostnadene bare vil stige i framtida.» 

- Sitat fra respondent 

“Dokker gjør en jævla 

god jobb» 

- Sitat fra 

respondent 
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Sammenligning med andre kommuner 

Figur 21 viser gjennomsnittsverdier for spørsma lene innen kategorien “tillit og respekt”. Figuren 

viser at brukere i Nordreisa kommune og andre kommune har tilnærmet identiske vurderinger.  

 
Fig.21: sammenligning av gjennomsnittsverdier for kategorien “tillit og respekt” 

 

 

Gjennomsnittsverdiene i figur 21 ligger pa  om lag 5,2 for alle spørsma lene. Det betyr at brukere 

har stor til svært stor tillit til de som arbeider med a  levere vann- og avløp i kommunene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

Opplever du at vann- og
avløpstjenesten leverer det de skal?

Har du tillit til vann- og
avløpstjenesten?

Tror du at kommunen greier å
forsyne deg med godt drikkevann i

fremtiden?

Andre kommuner Nordreisa
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SERVICE OG TILGJENGELIGHET 

 

Pa  spørsma l om respondentene har henvendt seg til vann- og avløpstjenesten de 2 siste a r, har 

disse fa tt oppfølgingsspørsma l for hvordan de opplevde dette. I figur 22 ser vi at hele 78,6% gir 

karakteren 4 eller høyere. 21,4 % var under middels (3 eller lavere) fornøyd med servicen de fikk. 

 

 

Fig.22: viser hvor fornøyd respondentene var med servicen de fikk 
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“Imøtekommende og 

trivelige folk i 
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- Sitat fra 

respondent 
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Figur 23 viser om respondentene var fornøyd med muligheten til a  fa  kontakt med tjenesten. 84,3 

% er over middels fornøyd (4-6), mens 14,4% er under middels (1-3) fornøyd. 

 

Figur 24 viser om respondentene var fornøyd med hvordan deres henvendelse ble ha ndtert. 

Resultatene viser at hele 45,7% er svært fornøyd (6), 18.6% er stort sett fornøyd (5), og 8,6 % i 

ganske stor grad fornøyd. 25,7 % er under middels fornøyd, mens 1,4 % har svart «vet ikke». 

 

 

 

 
Fig.24: viser hvor fornøyd respondentene er med håndtering av henvendelsen  
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Fig.23: viser om respondentene var fornøyd med muligheten til å få kontakt med tjenesten 
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Er du fornøyd med muligheten til å få kontakt med tjenesten?

“Mere damer inn i 

drifta!» 

- Sitat fra 

respondent 

“Jeg er godt fornøyd med 

kvaliteten på tjenesten» 

- Sitat fra 

respondent 

“Særdeles godt fornøyd 

med tjenesten! Får raskt 

svar og alltid 

hjelpsomme folk i 

kommunen! 

- Sitat fra 

respondent 
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Sammenligning med andre kommuner 

I figur 25 har vi sammenlignet gjennomsnittsverdier for kategorien “tillit og respekt”. Figuren 

viser at det er størst tilfredshet med muligheten for a  fa  kontakt med tjenesten. Generelt er 

brukere i ba de Nordreisa og i andre norske kommuner “ganske stor” til i “stor grad” med hensyn 

pa  service og tilgjengelighet.  

 
Fig.25: sammenligning av gjennomsnittsverdier for kategorien ”service og tilgjengelighet” 

 

 

Figur 25 viser for øvrig at innbyggere i Nordreisa litt mer tilfreds med service og tilgjengelighet 

sammenlignet med innbyggere i andre norske kommuner.  
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INFORMASJON 

Figur 26 viser om respondentene er fornøyd med informasjonen fra vann- og avløpstjenesten. 

Resultatene viser at 76,2 % er over middels fornøyd (4-6), mens 14,4 % er under middels fornøyd. 

9,4 % har svart «vet ikke» pa  dette spørsma let. 

 
Fig.26: viser hvor fornøyd respondentene er med informasjonen fra vann- og 
avløpstjenesten  

 

I figur 27 ser vi om respondentene vet hvor de kan fa r informasjon fra vann- og avløpstjenesten. 

68,8 % har svart over middels (4-6), og 23,4 % under middels. 7,8% har svart «vet ikke». 

 
Fig.27: viser om respondenten vet hvor de kan få informasjon 
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slik at vi kan kontrollere 
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respondent 

» 

- Sitat fra 

respondent 

“Vet ikke så mye om 

vann og avløp tjenester i 

kommunen. Men det er 

ingen problemer med 

kloakk eller drikkevann 

hos oss, som jeg vet om» 

- Sitat fra 

respondent 
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I figur 28 kan vi se om respondentene er enig i at fakturaen gir tydelig informasjon. Resultatene 

fra dette spørsma let viser at 72,4 % mener at fakturaen i «ganske stor» til «svært stor» grad (4-6) 

gir tydelig informasjon. 19,2 % mener i varierende grad (1-3) at fakturaen ikke gir tydelig 

informasjon. 

 
Fig.28: viser om respondentene synes fakturaen gir tydelig informasjon 

 

 

Sammenligning med andre kommuner 

I figur 29 er det gjort en sammenligning med verdier fra brukere i Nordreisa og andre kommuner 

for spørsma l i kategorien “informasjon”. Figuren viser at brukere ba de i Nordreisa og andre 

kommuner i gjennomsnitt er “i ganske stor grad” fornøyd med informasjonen de fa r.  

 
Fig.29: sammenligning av gjennomsnittsverdier for kategorien ”informasjon” 

 

Figuren viser for øvrig at innbyggerne i Nordreisa er litt mer fornøyd sammenlignet med andre 

norske kommuner.  
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og avløpstjenesten i kommunen?

Vet du hvor du kan få
informasjon fra vann- og

avløpstjenesten?

Gir fakturaen som du får i posten
tydelig informasjon?

Andre kommuner Nordreisa
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TOTAL TILFREDSHET 

Figur 30 viser den samlede tilfredshet med vannforsyningstjenesten. 43,9% gir tilbakemelding om 

at de er «i svært stor grad» fornøyd (6). Resultatene viser at hele 92,9% av respondentene i ulik 

grad er over middels (4-6) fornøyd med tjenesten. Kun 4,8% er under middels (</=3) fornøyd. 

2,4% har svart «vet ikke». 

 
Fig.30: viser hvor tilfreds respondentene er med vannforsyningstjenesten 

 

 

I figur 31 ser vi tilsvarende den samlede tilfredsheten med avløpstjenesten. Her er 81,1% mer enn 
middels (4-6) tilfreds.  7,1% er under middels fornøyd (1-3), mens 11,8% svarer «vet ikke». 

 

 
Fig.31: viser hvor tilfreds respondentene er med vannforsyningstjenesten 

 

1,6 %

1,2 %

2,0 %

6,3 %

42,7 %

43,9 %

2,4 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med 
vannforsyningstjenesten?

2,0 %

2,0 %

3,1 %

13,0 %

36,2 %

31,9 %

11,8 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 %

Svært liten grad

Liten grad

Ganske liten grad

Ganske stor grad

Stor grad

Svært stor grad

Vet ikke

Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med avløpsstjenesten?

“Godt fornøyd på alle 

områder» 

- Sitat fra 

respondent 

“Alt i alt fornøyd. Flott 

med melding på SMS når 

det er ting som skjer» 

- Sitat fra 

respondent 

461



 BRUKERUNDERSØKELSE VANN- OG AVLØP 2018 

 Side 25 

 

Sammenligning med andre kommuner 

 

I figur 32 er det gjort en sammenligning med verdier fra brukere i Nordreisa og andre kommuner for 
spørsma l i kategorien “helhetsvurdering”. Figuren viser at brukere ba de i Nordreisa og andre kommuner i 
gjennomsnitt er “i stor grad” fornøyd med ba de vannforsynings –og avløpstjenesten.  
 

 
Fig.32: sammenligning av gjennomsnittsverdier for ”helhetsvurderingen” 

 

Figur 32 viser for øvrig at den totale tilfredsheten blant brukere i Nordreisa er tilnærmet identisk lik det 
som er kartlagt i andre norske kommuner.  
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Andre kommuner Nordreisa

“ Jeg synes denne undersøkelsen var helt fantastisk teit. Spørsmålene var lite aktuelle for Nordreisa 

kommune. Hadde vært bedre å spørre hva jeg synes om vann og avløpstjenesten. De gjør stort sett en 

god jobb. Litt lekkasjer og frosne rør men det må man nesten regne med.» 

- Sitat fra respondent 
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OM SPØRSMÅL SOM ER BESVART MED «VET IKKE» 

 

I figur 3 ser vi andelen som har svart «vet ikke» for de ulike spørsma lene. Størst andel «vet ikke» er det 
med 11,8% for spørsma let «Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med avløpsstjenesten?». Videre ser vi at 
spørsma let «Er du villig til å betale ekstra for å få sikker vannforsyning, renere vassdrag og fjorder i 
fremtiden?». De spørsma lene som har lavest andel, er smak, klarhet, vanntrykk, og temperatur pa  vannet. 
Vi ser ogsa  at for spørsma let «Er du fornøyd med servicen du fikk?», har ingen svart vet ikke.  

 

 
Fig.34: viser en rangering av andelen som har svart «vet ikke» for de ulike variablene 

 

A rsaken til disse forskjellene er relativt a penbar. De spørsma lene i figur som har fa tt størst andel «vet 
ikke», skyldes at respondenten føler at hun/han ikke har tilstrekkelig erfaring, kunnskap og innsikt til a  gi 
en vurdering. I motsatt ende er spørsma l relatert til fysiske stimuli som smak osv. enkelt a  forholde seg til. 
Det samme gjelder service som er knyttet til en konkret erfaring.  
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OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Figur 33 viser en rangering av variablene i undersøkelsen. Figuren viser at opplevelsen av fysiske 

egenskaper som «klarhet», «smak» og «temperatur» pa  drikkevannet fa r de høyeste verdien 

basert pa  brukernes vurderinger. 

 

Fig.33: viser en rangering av variablene i undersøkelsen 

Videre ser vi av figur 33 at brukernes vilje til a  betale ekstra for a  fa  sikker vannforsyning og renere 

vannforekomster skiller seg ut og er lav (3,31). Av de øvrige variablene er det spørsmål relatert til 

informasjon som fa r en noe lavere vurdering sammenlignet med øvrige variabler.  

 

Samlet viser denne undersøkelsen følgende: 

 Brukere i Nordreisa kommune er svært tilfreds med den fysiske kvaliteten pa  

drikkevannet 

 Brukere i Nordreisa har samme tilfredshet og vurdering av vann- og avløpstjenesten som 

brukere i andre kommuner, med unntak av tilfredsheten med renheten i elver, innsjøer og 

fjorder, hvor bruerne i Nordreisa er mer tilfreds sammenlignet med andre norske 

kommuner 

 Det er mulig a  forbedre informasjonen, noe vi sa  var tilfelle ogsa  i brukerundersøkelsen for 

byggesaksbehandling 

 Den totale tilfredsheten med vann- og avløpstjenesten er høy 
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Vedlegg: spørreskjema  
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Kommunebarometeret 2018 

Vedlegg 
1 Kommunebarometeret 2018 - Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunebarometeret for 2018 tas til orientering.  
 
 

Saksopplysninger 
Kommunebarometeret er en sammenligning mellom kommuner utført av Kommunal rapport, og 
ble første gang publisert i 2010. I rapporten rangeres kommunene etter 152 nøkkeltall, på tvers 
av 12 ulike kategorier. Kommunebarometeret er en rangering og ikke en vurdering om tjenesten 
er god nok eller ikke. På de punktene kommunen kommer dårlig ut vil det likevel være naturlig 
å anta at det kan være noe å hente på å se hva andre kommuner gjør. Det viktigste er imidlertid å 
sammenlignes egen kommunes utvikling fra år til år.  
 
De 5 % «beste» verdiene innen ett nøkkeltall får karakteren 6, som er toppkarakter. De 5 % 
«dårligste» innen ett nøkkeltall får karakteren 1, som er bunnkarakter. De som får karakteren 3,5 
vil være en «normalkommune», og ligger midt mellom topp- og bunnivå. 
Befolkningsgrunnlaget vil påvirke flere av indikatorene.  
 
Vekting på de 12 kategoriene er som følger: 
Kategori Vektet (%)
Grunnskole 20 %
Pleie og omsorg 20 %
Barnevern 10 %
Barnehage 10 %
Helse 7,5 %
Sosialtjeneste 7,5 %
Kultur 2,5 %
Økonomi 10 %
Enhetskostnad 5 %
Miljø og ressurser 2,5 %
Saksbehandling 2,5 %
Vann, avløp og renovasjon 2,5 %  
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I årets kommunebarometer er Nordreisa kommune rangert som nummer 371 på landsnivå og nr 
22 på fylkesnivå, korrigert for økonomiske rammebetingelser. Det er en forbedring med 10 
plasser fra 2017 og 46 % av nøkkeltallene er forbedret siste år.  
 
Nedenfor vises plasseringen samlet sett i forhold til øvrige kommuner i Norge, samt historisk 
plassering. Oversikten viser plasseringen i kommunebarometeret i perioden 2010 – 2018: 

 
 
I vedlegget som heter «Kommunebarometeret – Nordreisa kommune» er det gitt en nærmere 
beskrivelse av hver kategori, samt karaktersetting ut fra sammenligning med øvrige kommuner i 
Norge. Det er ut fra den karaktersettingen denne saken bygger på. Det bli gitt vurderinger og 
eventuelle tiltak for å bedre tjenestetilbudet innenfor ulike områder der kommunen kommer får 
bunnkarakter, dvs rød farge.   
 
 
Vurdering og eventuelle tiltak 
 
 
Grunnskole 

 5.trinn - Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år 
o 40% av elevene i 5 klasse ligger på laveste mestringsnivå. Det er en høy andel, da 

snittet har vært på 24 %. 
o Det er ikke gitt ytterligere tilbakemelding på dette punktet.  

 
 

 Skoleresultater korrigert for sosiale faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år 
o Det er ikke gitt tilbakemelding på dette punktet.  
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 Andel elever 5.-7.trinn som har leksehjelp og Andel elever 8.-10.trinn som har leksehjelp 
o Nordreisa kommune tilbyr ikke leksehjelp for disse trinnene, og kommer dermed 

dårlig ut.  
o Tiltak: Det bør foretas en vurdering om kommunen skal tilby leksehjelp på disse 

trinnene.  
 
 
 
Pleie og omsorg 

 Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot andel over 80 år som ikke bor på institusjon 
o Det ble gjort forsøk på å etablere et dagaktivitetstilbud for demente i 2017 på 

Lillebo. Det var ikke mulighet til å få til, samtidig som en skulle etablere 
avlastningsplasser. Det ble derfor ikke rapportert inn noe dagtilbud for eldre for 
2017.  

o Den 25 september 2018 startet et dagaktivitetstilbud opp for demente på Guleng, 
hvor 5 personer, alle over 80 år hittil har fått plass. Det er åpent 2 dager i uka. 

 
 Andel med funksjonshemminger som får bistand til å delta i arbeid og studier 

o Det er mange personer med funksjonshemminger som får tilrettelagt 
arbeidsbistand til å delta i arbeid gjennom ReisaVekst (VTA-plass). Det er 
usikkert om ReisaVekst foretar rapportering for sine tjenester gjennom NAV 
systemet, da det er den instansen som har med tilrettelagt arbeid å gjøre. Mange 
av disse brukerne har ikke behov for helse- og omsorgstjenester, siden de stort 
sett klarer seg selv. Innrapportering til IPLOS- registeret forutsetter at den 
enkelte person har helse- og omsorgstjenester. Dersom disse ikke blir tatt med i 
barometeret, kan det forklare en lav deltakelse her. 

o Noen av de 9 unge funksjonshemmede som får dagaktivitetstilbud mottar 
voksenopplæring, men det er uklart om det regnes som studier. Det er usikkerhet 
om skoleverket foretar innrapportering på dette. 

 
 
 
Barnevern 

 Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 måneder, snitt siste fire år 
o Omfanget av undersøkelsessaker er høyt og det er etterslep i undersøkelser langt 

tilbake i tid.  
o Det er økt krav til dokumentasjon før avslutning av saker; undersøkelsesrapport 

og vedtak som avslutter saker, grundigere dokumentasjon av vurderinger av 
meldinger. Det er tidkrevende arbeid, og i tillegg tar det også med opplæring av 
nyansatte i dette arbeidet.  

o Barnevernet har flere saker per årsverk enn bemanningsnorm (9-15 saker per 
saksbehandler) 

o Flere saksbehandlere har for tiden oppunder 30 saker meget ressurskrevende 
saker 

o Saksbehandlingskapasiteten er forbedret fra denne høsten, noe som gir bedre 
mulighet til overholdelse av lovkrav. Dette er forutsatt høyt arbeidsnærvær. 

o Reelt antall saker per saksbehandler er enda høyere, da leder ikke skal tas med i 
beregning/i utgangspunktet ikke ha egen saker. 

o Det er gjort tiltak for å redusere andelen fristbrudd; rutiner er gjennomgått, tettere 
oppfølgning og kvalitetskontroll, saker er omfordelt, sykefravær redusert, bistand 
av konsulent ut november 2018, samt tematisere arbeidsmåter/tidsbruk.  

o Har som mål å være ajour med undersøkelser i løpet av november 2018. 
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 Andel barn med utarbeidet plan og Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 
o Forbedringer i forhold til tidligere år, men det er utfordringer på grunn av 

kapasitet. 
o Har som mål å utarbeide planer i 75 % av sakene innen midten av desember 

2018. Det fordrer høyt arbeidsnærvær.  
 

 Brukerundersøkelser siste fire år 
o Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser  

 
 
Barnehage 

 Kommunen får forholdsvis god skår i forhold til kategorien barnehage, og kategorien blir 
dermed ikke utredet nærmere.  

 
 
Helse 

 Helsesøster - Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år 
o Det er ikke gitt tilbakemelding på dette punktet. 

 
Sosialtjeneste 

 Ingen røde punkter og kategorien blir dermed ikke utredet nærmere.  
 
 
Kultur 

 Fritidssenter - Antall besøk i året, per innbygger under 20 år 
o Ungdomsklubben er i dag på Point (Solvoll gamle skole), men denne brukes i 

svært liten grad. Point er imidlertid ikke universelt utformet og det har vært 
behov for nye lokaler. Det er vedtatt å bygge om den gamle kinosalen til 
ungdomsklubb, og da vil dette være 

 
 
Økonomi 

 Ingen røde punkter og kategorien blir dermed ikke utredet nærmere. 
 

 
Miljø og ressurser 

 Ingen røde punkter og kategorien blir dermed ikke utredet nærmere. 
 
 
Saksbehandling 

 Andel byggesaker med overskredet frist og behandlingstid saker med 3 ukers frist 
o Nøkkeltallet er ikke oppdatert for 2017 og er hentet ut fra 2016 tall.  
o Byggesaksbehandleren begynte i januar 2016 og det var et stort etterslep på 

saksbehandling. Det medførte brudd på flere frister.  
 

 Andel vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 
o Nordreisa kommune har ikke ført tilsyn i 2017. 
o Direktoratet for byggkvalitet har uttalt at for 2018 og 2019 skal kommunene 

prioritere tilsyn med kvalifikasjoner i foretak og produktdokumentasjon. På 
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grunn av stor sakspågang og kun en saksbehandler, som også har fagfeltene 
matrikkelføring, utslippstillatelse og forurensning, har Nordreisa ikke prioritert å 
føre tilsyn i forhold til de gitte områdene. Vi har derimot prioritert å 
saksbehandle innenfor de gitte tidsfristene på de forskjellige sakene. Vi må 
vurdere om tilsyn skal sette på virksomhetsplanen for 2019. 

 
 
Vann, avløp og renovasjon 

 Brudd i vannleveransen snitt timer per år per innbygger 
o Barometeret skiller ikke på planlagte og ikke planlagte brudd i vannleveransen. 

Rengjøring av ledningsnett, lekkasjesøk og utbedringer gir brudd i 
vannleveransen, også ved nattestenging og tilhørende lavt forbruk. Vedlikehold 
av ledningsnettet betinger svært ofte stenging av ledning selv om vedlikehold er 
nødvendig for å ivareta vannkvaliteten til bruker. Driftsforstyrrelser med 
tilhørende utbedringer i inntaksdam har bidratt til mange stengte timer. Lange 
ledningsnett i distriktene er uten ringforsyning. Da gir vedlikeholdsarbeid nær 
vannkilden mange berørte abonnenter og dermed mange timer brudd i 
vannleveransen.  
 

 Andel fornyet vannledningsnett siste 3 år 
o Nordreisa kommune har vedtatt hovedplan vann pr 2017.  Den legger opp til 

utskifting av eldste ledninger (støpejern i Sørkjosen) de neste 2-4 år. 
Hovedplanen legger også opp til omfattende vannmålinger og lekkasjesøk for å 
avdekke hvor det er reelt behov for utbedringer/utskiftinger.  Det er ikke 
sannsynlig at Nordreisa kommune vil fornye 2,5 % ledningsnett årlig da det 
utgjør 2,8 km ledninger hvert eneste år. Slik fornyelsestakt sammenholdt mot få 
betalende innbyggere, vil gi et ekstremt høyt gebyrnivå. Kommunens 
ledningsnett er i hovedsak mindre enn 50 år gammelt da bare 8,4 % (9,4 km) av 
dagens vannledningsnett er bygget før 1970. 
 

 Andel fornyet spillvannsnett siste 3 år 
o Nordreisa kommune har vedtatt gjeldende hovedplan avløp i 2014. Hovedmål i 

planen er reduksjon av fremmedvann i spillvannsnettet.  Innsamling av data er 
hovedelementet som danner grunnlag for saneringsplan som igjen er midlet for å 
oppnå hovedmålet. Saneringsplanen skal si noe om hvor og hva behovet er for 
utbedringer. Det kommunale avløpsledningsnettet i Nordreisa er yngre enn 50 år 
da ingen avløpsledninger er bygget før desember 1975.  23% av ledningsnettet er 
bygget i perioden 1975 - 1980. Nordreisa kommune har ingen fellesledninger for 
kloakk og overvann slik det er mange andre steder.  Fornyelse for å oppnå 
separering av avløpsledninger er derfor ikke aktuelt i Nordreisa. Det er ikke 
sannsynlig at Nordreisa kommune vil fornye 2,5 % ledningsnett avløp årlig, da 
det utgjør 0,9 km ledninger hvert eneste år av relativt nytt avløpsledningsnett. 

 

Vurdering 
Det er første gang Nordreisa kommune legger kommunebarometeret til politisk behandling. Det 
er valgt kommenterer nærmere de punktene der kommunen får dårligst karakter. Disse punktene 
er gjennomgått av virksomhetsledere/sektorledere og de har gitt sine kommentarer og eventuelle 
tiltak.   
 
I Kommunebarometeret er det nyttig informasjon også for hovedutvalgene, og neste års 
behandling bør også rapporten behandles der.  
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Overstående orientering legges frem til drøfting. 
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Nordreisa
46 % av nøkkeltallene er forbedret siste år

nr. 371 justert for inntektsnivå  |  Fylke: nr. 22  |  Gruppe: nr. 24

Nøkkeltallene er langt svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.  

Annonse

ANALYSE 2018 | ENDELIGE TALL
13. august 2018
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nøkkeltallene alene 252 229 377 395 362 337 269 376 364

Totaltabellen - justert for 

økonomiske forutsetninger
233 273 377 397 353 337 267 381 371

        

Rangering inntektsnivå 135 135 144 151 163 168 164 137 128

        

Grunnskole 30 373 402 405 406 271 278 394 386

Pleie og omsorg 201 199 269 226 241 291 282 106 86

Barnevern 392 288 349 337 262 339 178 352 399

Barnehage 205 142 60 111 101 158 130 287 110

Helse 334 290 229 305 257 310 194

Sosial 114 56 26 83 107 162 153 284 130

Kultur 215 245 236 208 211 238 275 304

Økonomi 412 396 368 373 378 336 355 170 202

Kostnadsnivå 34 51 129 1 234 47 50 206

Miljø og ressurser 240 257 397 262 85 108 112 106

Saksbehandling 199 130 31 185 345

Vann, avløp og renovasjon 81 369 43 242 319 289 220

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nøkkeltallene alene 318 6 218 383 251 406 303 339 364

Totaltabellen - justert for 

økonomiske forutsetninger
217 10 276 377 265 388 306 360 371

Grunnskole 300 294 343 367 405 386

Pleie og omsorg 102 90 100 103 124 261 97 75 86

Barnevern 362 298 373 229 344 399

Barnehage 11 68 47 103 79 137 40 35 110

Helse 160 195 203 168 265 251 340 194

Sosial 177 41 53 89 177 306 206 250 130

Kultur 159 258 286 300 148 211 278 234 304

Økonomi 340 382 259 363 370 161 202

Kostnadsnivå 262 191 307 274 195 206

Miljø og ressurser 89 134 73 305 118 157 130 66 106

Saksbehandling 37 201 260 352 345

Vann, avløp og renovasjon 224 201 328 231 289 220

        

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-18

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2018-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for 

ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.

Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. 

Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over tid.
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  Kommunebarometeret 2018 i et nøtteskall

Nordreisa havner på en 371. plass i målingen 

Kommunebarometeret 2018 fra Kommunal 

Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med 

hensyn til økonomiske rammebetingelser. 

Nøkkeltallene er samlet sett klart svakere enn 

normalen i Kommune-Norge. 

Nordreisa er bare inne på Topp 100-lista innen 

pleie og omsorg.

Kommunen har sine svakeste plasseringer 

innen barnevern (399. plass), grunnskole (386. 

plass) og saksbehandling (345. plass).

Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike 

økonomiske utgangspunkt, kommer Nordreisa 

på en 364. plass. Nøkkeltallene er langt svakere 

enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.  

Grunnskolen: Karakterene på 10. trinn i 

Nordreisa har vært en del under middels de 

siste fire årene, målt mot resten av Skole-Norge. 

Resultatene i fjor var litt bedre enn snittet av 

prestasjonene de foregående årene. 40 prosent 

av elevene på 5. trinn de siste fire årene ligger 

på laveste mestringsnivå (av tre). Det er en høy 

andel. Snittet har vært på 24 prosent. På 

ungdomsskolen er det mange lærere i 

matematikk, engelsk og norsk som ikke 

oppfyller nye krav til fordypning i fagene. Her 

har kommunen tilsynelatende en stor utfordring 

både med etterutdanning og rekruttering.

Pleie og omsorg: Relativt mange ansatte har 

fagutdanning i Nordreisa  hvilket bør indikere 

høyere kvalitet enn i mange andre kommuner. 

Andelen i kommunen er nå på 82 prosent, ifølge 

SSB. Andelen er omtrent uendret det siste året. 

Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor 

på sykehjem, har kommunen litt flere plasser 

avsatt til demente enn i normalkommunen. I 

Nordreisa tilsvarer antall plasser i skjermet 

enhet for demente 57 prosent av antallet over 

80 som faktisk bor på sykehjem. 

Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn 

som er i barnevernet for behovet, er andelen i 

Nordreisa på 7,4 prosent. Kommunen er blant 

de svakeste hva gjelder å holde den ordinære 

tremånedersfristen for saksbehandlingen. Bare 

47 prosent av sakene ble behandlet innen tre 

måneder. Hvorfor blir det slik, og hvordan kan 

kommunen raskt bli bedre? Vi har ikke 

oppdaterte tall for hvor stor andel av barna i 

barnevernet som er plassert i fosterhjem eller 

institusjon.

Barnehage: Bemanningen i barnehagene i 

Nordreisa er litt over middels. Som regel er 

bemanningen lavere jo større kommunen blir. 

30 prosent av ansatte i kommunale barnehager 

har pedagogisk utdanning. 

Landsgjennomsnittet er på 36 prosent. Andelen 

menn som jobber i barnehagene i Nordreisa er 

omtrent som snittet. De beste ligger på 17 

prosent menn. I Nordreisa går 90 prosent av 

barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, 

ifølge tallene. Det er bra. Ulike telletidspunkt for 

barn i barnehage og antall minoritetsspråklige 

barn er en marginal feilkilde.

Helse: Legedekningen i Nordreisa er på 12,9 

leger per 10.000 innbyggere. I Nordreisa er det 

ledig plass på 67 prosent av fastlegelistene. 

Kommunen har en av de dårligste dekningene i 

landet hva gjelder helsesøster. Hva er årsaken til 

det? Antall ansatte med videreutdanning innen 

psykisk helse er litt lavere enn i 

normalkommunen, målt mot antall innbyggere.

Sosialtjeneste: Unge mottakere i Nordreisa går 

relativt kort tid på sosialhjelp. Det regner vi som 

bra; det må være positivt at sosialhjelp er en 

midlertidig løsning på vei mot noe mer 

permanent. Blant de under 25 år, er andelen på 

sosialhjelp korrigert for behovet på 6,8 prosent, 

mens snittet i Kommune-Norge ligger på 3,7 

prosent. Sosialstønad gis i over 10 måneder til 4 

prosent av de som mottar støtte. Andelen er lav, 

noe som er bra i barometeret. Kommunen er på 

10. plass på denne tabellen. Andelen mottakere 

som har sosialhjelp som hovedinntekt er litt 

under normalen. I barometeret er det positivt at 

få har sosialhjelp som hovedinntekt.

Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var på 3 

prosent i Nordreisa i fjor. Det er bra, i likhet 

med veldig mange andre kommuner. Målt over 

de siste fire årene har driftsmarginen vært solid. 

Netto renteeksponert gjeld er litt høyere enn 

landsgjennomsnittet, målt mot brutto 

driftsinntekter. Nordreisa ligger på 46 prosent. 

Investeringsnivået har vært lavt i Nordreisa de 

fire siste årene.

Kostnadsnivå:  Netto utgifter til grunnskolen 

(korrigert for utgiftsbehovet) i Nordreisa ligger 

litt lavere enn normalnivået. Innen pleie og 

omsorg ligger kostnadene midt på treet. 

Barnehagekostnadene i kommunen er ganske 

lave målt mot resten av landet. Kostnadene 

innen barnevernet i Nordreisa ligger nærmere 

de billigste enn de dyreste kommunene.

En årlig rangering av alle kommuner, 

foretatt av Kommunal Rapport på basis av 

offentlig tilgjengelige data fra offisielle 

kilder. 

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges 

beste kommune. Første rangering ble 

publisert i 2010. 2018-barometeret 

inkluderer 152 ulike nøkkeltall innen 12 

forskjellige kategorier. 

Kommunal Rapport har alt ansvar for 

vekting, vurderinger og eventuelle feil i 

framstillingene. Vi har forutsatt at 

kommunene har rapportert korrekt. I noen 

få tilfeller har vi fjernet data som har 

framstått som mistenkelige. I de tilfellene 

står kommunen uten data.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av 

hvordan kommunen presterer målt mot 

resten av Kommune-Norge, for å bidra til en 

mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. 

Kommunebarometeret er ingen vurdering av 

om innbyggerne får gode nok tjenester, men 

om det ser ut til at kommunen har noe å 

lære av andre - basert på hvor nær 

kommunens målbare resultater er 

kommunene med best resultat. Barometeret 

er heller ikke en konkurranse i å drive 

billigst, uten hensyn til tjenestene.

Det er viktig å huske på at det kan finnes 

gode forklaringer bak en svak 

tabellplassering, og at tilfeldigheter vil spille 

en rolle. Viktigere enn tabellplasseringen er 

om kommunen har fått bedre eller dårligere 

nøkkeltall det siste året. Vi publiserer fra i år 

en forbedringsskår, som viser nøkkeltall 

som har blitt bedre minus nøkkeltall som 

har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor 

vekt nøkkeltallet har i barometeret.

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå 

til denne artikkelen: kommunal-

rapport.no/kommunebarometeret/ 

2018/metode
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Kommunens forbedringsskår

Kommunens forbedringsskår målt mot Kommune-Norge

KB 11 KB 12 KB 13 KB 14 KB 15 KB 16 KB 17 KB 18

Andel forbedret 21 28 27 44 35 51 46 46

Andel forverret 26 23 34 31 45 30 45 44

Ingen endring 3 7 5 9 5 9 4 6

0

25

50

75

100

Andel forbedret

Andel forverret

Ingen endring

Andelen av kommunens egne nøkkeltall 
som har blitt bedre eller dårligere det siste 
året, justert for nøkkeltallets vekt i 

barometeret. Indikatorer som ikke kan 
sammenliknes med året før regnes inn i 
«ingen endring». En typisk kommune har 

de siste årene forbedret omtrent 50 
prosent av nøkkeltallene, justert for 
indikatorenes vekt. 

KB 11 KB 12 KB 13 KB 14 KB 15 KB 16 KB 17 KB 18

Landet -4 12 -5 10 16 -2 10 -11

Kommunen -5 5 -7 13 -10 21 1 2

-25

0

25

Landet

Kommunen

Grafikken sammenlikner kommunens 

utvikling med gjennomsnittet: Hvor stor 

andel av nøkkeltallene ble bedre i fjor? 

Andelen er vektet som vektingen i 

Kommunebarometeret, slik at beregningen 

legger mest vekt på sentrale nøkkeltall.

Ikke alle nøkkeltall kan forbedres, og noen 

nøkkeltall reflekterer en fast skala mellom 

kommunene (hvor noen får bedre resultat på 

bekostning av andre. Men i stor grad er det 

mulig å forberdre seg innen de indikatorene 

som er i bruk i Kommunebarometeret.

Det indikerer også utviklingen i Kommune-

Norge samlet: Hvert år er det en klart større 

andel av nøkkeltallene som blir bedre, enn 

dårligere.
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Grunnskole    386 .plass 48
20 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. 

trinn) siste fire år (10 %)
38,5 38,9 39,8 291 41,0 43,0 1,6 1,8 2,5

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10. 

trinn) siste år (5 %)
41,6 38,3 42,7 72 41,4 44,5 4,1 1,4 4,6

FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført 

og bestått videregående innen fem år (10 %)
65 65 62 375 73 87 3,1 2,9 1,9

NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, 

snitt siste fire år (5 %)
40,8 38,6 40,2 299 24,1 19,5 1,0 1,0 1,0

NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, 

snitt siste fire år (10 %)
10,9 9,6 10,2 145 8,7 6,2 2,6 3,5 3,5

NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, 

snitt siste fire år (10 %)
5,3 6,5 6,2 175 4,9 2,9 3,4 2,6 3,2

SKOLEBIDRAG: Skoleresultater korrigert for sosiale 

faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år (10 %)
3,3 3,1 3,1 372 3,5 3,7 2,6 1,0 1,0

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 

undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn (5 

%)

74 82 80 113 70 100 3,8 4,6 4,0

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 

undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn 

(5 %)

29 41 391 68 100 1,0 1,5

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 

undervisning, 1.-7. trinn (2,5 %)
100 97 99 114 95 100 6,0 5,3 5,7

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 

undervisning, 8.-10. trinn (2,5 %)
100 97 90 370 96 100 6,0 5,0 3,0

TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 86 85 87 303 91 95 3,6 3,0 3,1

TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 84 82 83 244 86 90 4,2 3,5 3,9

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)
6,6 8,1 7,9 305 5,2 2,8 4,0 2,5 2,5

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)
15,4 14,8 15,5 373 9,2 5,0 2,4 2,4 1,8

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 

spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år (2,5 

%)

20,1 16,5 15,7 365 10,2 6,3 1,0 1,6 1,9

LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp 

(2,5 %)
30 48 30 118 16 68 3,1 4,5 3,2

LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp 

(2,5 %)
6 0 0 384 29 82 1,3 1,0 1,0

LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har 

leksehjelp (2,5 %)
0 0 0 230 8 51 1,0 1,0 1,0

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter
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Grunnskole    386 .plass 48

 

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Karakterene på 10. trinn i Nordreisa har vært 

en del under middels de siste fire årene, målt 

mot resten av Skole-Norge.

Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt 

også det siste året, men ikke like raskt som 

før. At valgfag er med i beregningsgrunnlaget, 

har bidratt til høyere karakterer på 10. trinn.

Resultatene i fjor var litt bedre enn snittet av 

prestasjonene de foregående årene.

Nasjonalt har andelen elever som har fullført 

videregående med bestått innen fem år, økt de 

siste årene. Snittet er nå på 73 prosent.

Frafallet på videregående blant elever fra 

kommunen er ganske høyt.  Frafallet har økt 

en del fra kullet som startet i 2011, til de som 

begynte året etter. Nedgangen i andelen som 

har fullført og bestått er på 4 prosentpoeng.

40 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire 

årene ligger på laveste mestringsnivå (av tre). 

Det er en høy andel. Snittet har vært på 24 

prosent.

På 8. trinn ligger 10 prosent av elevene på det 

nederste mestringsnivået (av fem). De beste 

kommunene ligger på 6 prosent.

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på 

laveste mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I 

Nordreisa har 6 prosent ligget på laveste nivå 

de siste årene.

Statistikk publisert i fjor indikerer at skolene i 

kommunen bidrar lite til elevenes resultater. 

Dette bør kommunen undersøke nærmere.

Andelen lærere som oppfyller de nye 

kompetansekravene i norsk, engelsk og 

matematikk har økt nasjonalt. 70 prosent av 

lærerne som underviser i fagene på 

barneskolen har minst 30 studiepoeng i faget. 

På ungdomsskolen er andelen nå 68 prosent.

De aller fleste lærerne i barneskolen som 

underviser i fagene, oppfyller de nye 

kompetansekravene i norsk, engelsk og matte, 

ifølge statistikken for kommunen.

På ungdomsskolen er det mange lærere i 

matematikk, engelsk og norsk som ikke 

oppfyller nye krav til fordypning i fagene. Her 

har kommunen tilsynelatende en stor 

utfordring både med etterutdanning og 

rekruttering.

Ifølge Elevundersøkelsen sier sier 87 prosent 

av elevene på 7. trinn at de trives godt. Snittet 

ligger på 91 prosent.

83 prosent av elevene på 10. trinn sier at de 

trives godt. I Norge er snittet 86 prosent.

Andelen elever som får spesialundervisning 

har nasjonalt økt marginalt i småskolen det 

siste året, til 5,2 prosent. Andelen er uendret 

på 5.–7. trinn (9,2 prosent) og tilnærmet lik 

på ungdomstrinnet (10,2 prosent).

I småskolen i Nordreisa får 7,9 prosent av 

elevene spesialundervisning. Andelen er 

omtrent som for ett år siden.

På 5.-7. trinn får 15,5 prosent av elevene 

spesialundervisning. Det er høyt målt mot de 

fleste andre kommuner.

På ungdomsskolen er det mange elever som 

får spesialundervisning. Andelen er på 15,7 

prosent.

På landsbasis har 16 prosent av elevene i 

småskolen leksehjelp.

I småskolen er andelen som får leksehjelp 

klart høyere enn landsgjennomsnittet.

På 5.-7. trinn nasjonalt gis leksehjelp til 29 

prosent.

I Nordreisa er leksehjelp ikke prioritert på 

dette trinnet, ifølge statistikken. Hvorfor? 

Dette er den gruppa som får mest leksehjelp i 

Skole-Norge.

8 prosent av elevene på ungdomsskolen i 

Skole-Norge får leksehjelp.

I kommunen er det ingen som får leksehjelp 

på ungdomsskolen, ifølge statistikken.
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Pleie og omsorg    86 .plass 54
20 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 %) 79 82 82 45 74 84 5,0 5,6 5,5

SYKEHJEM: Andel av beboere i institusjon totalt med 

omfattende bistandsbehov (10 %)
85 89 89 82 80 98 4,7 5,0 5,0

DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 

80 år på sykehjem (10 %)
53 53 58 98 37 86 4,4 4,2 4,4

KORTTIDSPLASSER: Andel korttidsplasser av alle totalt 

antall plasser med heldøgns omsorg (5 %)
28 25 35 46 19 58 4,1 3,9 4,0

BEMANNING: Tid med lege på sykehjem (5 %) 26 29 32 171 1 59 2,5 2,7 3,1

BEMANNING: Tid med fysioterapeut på sykehjem (5 %) 38 38 41 52 0 58 4,5 4,3 4,4

ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem 

med bad/wc (5 %)
84 75 90 311 87 100 4,7 3,8 5,1

DAGTILBUD: Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot 

andel over 80 år som ikke bor på institusjon (5 %)
1 3 0 261 10 28 1,2 1,6 1,0

REHABILITERING: Plasser avsatt til rehabilitering i 

institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år (5 %)
7 7 7 122 4 13 3,6 3,6 3,6

PROFIL: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, 

hjemmesykepleie (5 %)
5,5 4,8 5,2 144 4,8 10,5 3,1 2,7 2,9

HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om hjemmetjenester 

som iversettes innen 15 dager (5 %)
97 98 98 241 95 100 4,3 5,2 5,1

SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for 

utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %)
320 118 159 363 105 0 1,0 4,4 3,7

TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer, målt som andel av 

hjemmeboende eldre over 80 år (2,5 %)
43 46 43 267 40 71 3,3 3,8 3,5

BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. 

over 80 år (2,5 %)
1,3 4,2 146 5,3 13,3 1,2 2,4

BEMANNING: Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 

innb over 80 år (2,5 %)
14,4 9,4 9,8 165 8,9 24,2 3,9 2,9 3,0

HJEMMETJENESTE: Mottakere av matombringing, 

gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon (2,5 %)
36 33 26 235 12 57 4,1 3,8 3,3

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med 

funksjonshemminger som får bistand til å delta i arbeid 

og studier (5 %)

85 66 58 386 77 96 4,3 1,7 1,0

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med 

funksjonshemminger som får bistand til å delta i 

organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter (5 %)

81 73 76 61 60 85 5,5 4,9 5,2

FUNKSJONSHEMMETE: Mottakere av BPA, støttekontakt 

og omsorgslønn per 1.000 innbyggere (5 %)
11 10 9 123 9 21 3,1 2,5 2,3

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall
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Pleie og omsorg    86 .plass 54Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Nasjonalt har 74 prosent av ansatte i pleie og 

omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt 

fram til 2014, men har siden vært ganske 

stabil. Én av fire mangler altså fagutdanning i 

sektoren.

Relativt mange ansatte har fagutdanning i 

Nordreisa  hvilket bør indikere høyere kvalitet 

enn i mange andre kommuner. Andelen i 

kommunen er nå på 82 prosent, ifølge SSB. 

Andelen er omtrent uendret det siste året.

Av dem som bor på sykehjem, har 80 prosent 

omfattende pleiebehov landet sett under ett. 

Andelen øker klart over tid. Det indikerer at 

innsatsen fortsatt dreies over mot 

hjemmebasert omsorg, og at man må være 

mer pleietrengende enn før for å få 

sykehjemsplass.

Forutsatt at kommunen har gode tilbud på 

lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste 

som bor på sykehjem ha omfattende 

bistandsbehov. I Nordreisa er det hele 89 

prosent som er i denne kategorien. Det kan 

synes som om omsorgen i veldig stor grad er 

hjemmebasert.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem gamle på 

sykehjem har en grad av demens. Antallet 

plasser for demente på sykehjem nasjonalt 

ligger på omtrent halvparten av dette nivået.

Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor 

på sykehjem, har kommunen litt flere plasser 

avsatt til demente enn i normalkommunen. I 

Nordreisa tilsvarer antall plasser i skjermet 

enhet for demente 57 prosent av antallet over 

80 som faktisk bor på sykehjem. Denne 

dekningsgraden er noe høyere nå enn for ett 

år siden.

I gjennomsnitt er knapt 20 prosent av 

sykehjemsplassene i Norge nå korttidsplasser. 

Andelen har økt litt de siste årene.

Andelen plasser som er korttidsplasser er 

midt på treet målt mot resten av landet. De 

beste kommunene ligger på 58 prosent.

For første gang på 10 år økte ikke 

legedekningen på sykehjem nasjonalt i fjor. I 

snitt er det 33 minutter med lege per beboer 

per uke.

Omfanget av tjenesten var omtrent uendret i 

Nordreisa i fjor.

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med 

fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første 

gang siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per 

beboer på sykehjem er nå på 25 minutter i 

uka.

Målt per beboer er tiden med fysioterapeut på 

sykehjem i Nordreisa på 41 minutter i uka, 

mens de beste er oppe på 58 minutter.

Landet sett under ett er 87 prosent av 

plassene på sykehjem nå det som kan regnes 

som moderne enerom. Bruk av andres plasser 

kan være en feilkilde i statistikken i enkelte 

kommuner.

En liten del av rommene på sykehjem i 

Nordreisa er ikke regnet som moderne 

enerom.

Andelen vedtak om hjemmetjeneste som er 

håndtert innen 15 dager har for landet gått 

ned til drøyt 95 prosent.

Nesten alle vedtak om hjemmetjeneste blir 

satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra 

Helsedirektoratet.

For landet totalt er det registrert 

trygghetsalarmer som tilsvarer 40 prosent av 

de over 80 år som bor hjemme.

Målt mot hvor mange gamle som bor hjemme, 

er andelen registrerte trygghetsalarmer i 

kommunen midt på treet.

De ti siste årene har det blitt langt flere 

geriatriske sykepleiere i kommunene. Andelen 

ligger nå på 8,9 årsverk per 1.000 innbyggere 

over 80 år.

I Nordreisa er det 9,8 årsverk med geriatrisk 

sykepleier per 1.000 gamle innbyggere.

Andelen funksjonshemmete som helt har fått 

innfridd behovet om bistand til å delta i jobb 

eller studier er nasjonalt på 76 prosent.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det bare 58 

prosent av de med funksjonshemninger, som 

får helt har fått innfridd behovet for bistand til 

å delta i arbeid og studier. Det er en høy andel 

målt mot de fleste andre kommuner.

Kommunene skal gi et tilbud til 

funksjonshemmete også utenom arbeid og 

studier. I Nordreisa er det 76 prosent som helt 

har fått oppfylt sitt behov. Andelen er ganske 

høy målt mot Kommune-Norge for øvrig.
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Barnevern    399 .plass 19
10 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for 

behovet (15 %)
6,5 5,7 7,4 342 4,3 3,2 3,4 4,0 3,2

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m 

behandlingstid under 3 mnd (15 %)
80 76 47 389 87 100 4,3 3,8 1,0

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med 

behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år (10 %)
59 64 56 391 81 94 2,3 2,5 1,4

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem (10 

%)
34 22

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, 

snitt siste fire år (10 %)
32 23

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 

mindreårige (10 %)
6,7 6,6 7,1 58 4,8 8,8 4,8 4,0 4,5

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per 

årsverk, f244 (5 %)
13 15 18 179 20 11 5,4 5,0 4,2

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 

(5 %)
100 82 83 278 94 100 6,0 2,9 3,2

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, 

siste fire år (5 %)
88 87 85 263 92 100 4,2 3,6 2,5

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (5 %) 78 50 41 313 85 100 4,0 1,0 1,0

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 

(5 %)
64 60 55 302 83 99 2,6 2,1 1,0

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år (2,5 

%)

7 946 10 271 10 236 210 9 064 20 319 2,0 2,5 2,5

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år 

(2,5 %)
0 0 0 184 0 3 1,0 1,0 1,0

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Et nytt nøkkeltall er andelen barn i 

barnevernet, justert for behovet slik det er 

definert i kostnadsnøkkelen i 

inntektssystemet. I barometeret er det positivt 

at andelen er lav, men man kan også 

argumentere for at lav andel kan indikere at 

barnevernet ikke er nok involvert. Likevel – i 

utgangspunktet må det være positivt at barn 

ikke er omfattet av tiltak. I snitt er 4,3 prosent 

av barna omfattet av tiltak.

Når vi korrigerer andelen av barn som er i 

barnevernet for behovet, er andelen i 

Nordreisa på 7,4 prosent.

Andelen saker som tar mer enn tre måneder å 

behandle, gikk litt ned også i fjor. I snitt 

overholder kommunene nå den normale 

saksbehandlingsfristen i lovverket i 87 prosent 

av sakene. Andelen fristbrudd har nasjonalt 

aldri vært lavere.

Kommunen er blant de svakeste hva gjelder å 

holde den ordinære tremånedersfristen for 

saksbehandlingen. Bare 47 prosent av sakene 

ble behandlet innen tre måneder. Hvorfor blir 

det slik, og hvordan kan kommunen raskt bli 

bedre?

Sett de fire siste årene under ett, er 

statistikken ganske svak målt mot resten av 

landet.

Av barn som er i barnevernet, er 34 prosent 

plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen 

har nasjonalt vært stabil de siste årene.

Vi har ikke oppdaterte tall for hvor stor andel 

av barna i barnevernet som er plassert i 

fosterhjem eller institusjon.

Målt mot antall mindreårige har bemanningen 

i barnevernet økt med 80 prosent i 

Kommune-Norge over de siste ti årene, og har 

aldri vært høyere.

Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i 

Nordreisa er noe høyere enn i 

normalkommunen. I fjor var bemanningen 

om lag uendret.

Antall barn per årsverk er en alternativ måte å 

måle bemanningen på. I Nordreisa er det 18 

barn, mot et landssnitt på 20 barn per årsverk.

I landet samlet har 94 prosent av barna under 

omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri 

vært høyere.

Et mindretall av barna i kommunen som er 

omplassert, mangler en omsorgsplan. Hvorfor 

er det slik?

Målt over de siste fire årene er det en del barn 

i Nordreisa som har manglet en omsorgsplan.

Få barn med tiltak har en utarbeidet plan. Er 

det riktig, og hvorfor er det i tilfelle slik?

Kommunene bruker mer penger på 

forebyggende helsetiltak for små barn, noe 

som i teorien kan redusere behovet for 

barnevernstiltak senere. Korrigert for lønns-

og prisvekst økte utgiftene med nær 4 prosent 

i fjor, til drøyt 9.000 kroner per barn under 5 

år.

I Nordreisa er det regnskapsført lave netto 
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Barnehage    110 .plass 40
10 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk 

i kommunale barnehager (15 %)
5,0 5,4 5,3 83 6,0 4,6 5,3 4,3 4,3

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk 

i private barnehager (5 %)
6,0 5,6 5,9 90 6,2 5,0 2,9 4,2 3,4

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med 

pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)
95 94 83 343 95 100 5,3 5,4 3,5

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med 

pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %)
92 91 100 1 95 100 4,8 4,6 6,0

FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale 

barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale 

barnehager (15 %)

30 31 30 337 36 48 2,7 3,0 2,4

FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager 

med relevant utdanning (5 %)
45 37 39 83 37 46 6,0 4,6 4,7

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager 

(7,5 %)
9,5 12,5 10,2 145 11,7 16,7 3,4 4,9 3,7

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går 

i barnehage siste år (7,5 %)
91 92 90 127 81 100 5,0 5,2 4,8

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går 

i barnehage, snitt siste fire år (5 %)
98 96 93 66 79 100 5,1 5,0 4,8

ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9 

timer hver dag (5 %)
91 91 91 347 93 100 5,0 4,6 4,8

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %) 22 22 21 41 48 18 5,6 5,6 5,6

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i 

kommunale barnehager (5 %)
7,3 7,8 8,4 80 5,9 11,9 2,7 3,1 3,5

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i  private 

barnehager (2,5 %)
10,0 10,0 10,0 9 5,3 9,2 6,0 6,0 6,0

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med 

barnehageplass (2,5 %)
89 84 91 176 91 100 3,5 2,4 3,8

Kommunens nøkkeltall

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Bemanningen uttrykkes nå i barn per årsverk, 

i stedet for det noe vanskelig tilgjengelige 

«oppholdstimer per årsverk». Bemanningen 

var uendret i fjor i snitt, med 6 barn per 

voksen i kommunale barnehager og 6,2 barn 

per voksen i private barnehager. Legg merke 

til at SSBs statistikk avviker noe fra den som 

er tilgjengelig på barnehagefakta.no.

Bemanningen i barnehagene i Nordreisa er litt 

over middels. Som regel er bemanningen 

lavere jo større kommunen blir. Ifølge tall fra 

Statistisk sentralbyrå var bemanningen 

omtrent uendret i Nordreisa i fjor.

Siden kommunene har det samlete ansvaret 

for å levere barnehagetjenester til 

innbyggerne, tar vi fra nå også med noen data 

for private barnehager. Blant styrere, 

pedagogiske ledere og andre ansatte er det på 

nasjonalt nivå svært liten forskjell på 

utdanningsnivået mellom kommunale og 

andre barnehager. 95 prosent av styrere og 

ledere har godkjent utdanning, mens 36 

prosent av ansatte totalt har pedagogisk 

utdanning.

Noen styrere og ledere i kommunale 

barnehager i Nordreisa står uten godkjent 

utdanning, er det bare en tilfeldighet?

30 prosent av ansatte i kommunale 

barnehager har pedagogisk utdanning. 

Landsgjennomsnittet er på 36 prosent.

Andelen menn ansatt i barnehager økte igjen 

på landsbasis i fjor, til 12 prosent. Andelen har 

nå økt ti år i strekk.

Andelen menn som jobber i barnehagene i 

Nordreisa er omtrent som snittet. De beste 

ligger på 17 prosent menn.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn 

som går i barnehage, fortsetter å øke 

nasjonalt. Snittet er nå 81 prosent. Det er den 

høyeste andelen som er målt.

I Nordreisa går 90 prosent av barna med 

minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge 

tallene. Det er bra. Ulike telletidspunkt for 

barn i barnehage og antall minoritetsspråklige 

barn er en marginal feilkilde.

Over tid er statistikken ganske god målt mot 

resultatene ellers i Barnehage-Norge.

Nasjonalt har 93 prosent av barnehagene 

åpent minst 9 timer hver dag. NB: SSB vil 

heretter kun publisere hvor mange 

barnehager som er åpent 10 timer eller mer.

91 prosent av barnehagene i kommunen er 

registrert med lang åpningstid.

Et nytt nøkkeltall i barometeret er hvor store 

barnehagene er totalt. Utgangspunktet er at 

det er positivt for barna at barnehagene er 

små. Utviklingen går i retning av større og 

dermed antakelig også mer kostnadseffektive 

barnehager. Det er imidlertid ikke 

ensbetydende med at tilbudet blir bedre. 

«Foreldre som har barn i små barnehager, er 

mer tilfredse med tilbudet enn foreldre som 

har barn i mellomstore og store barnehager», 

heter det i en rapport fra Fafo. I snitt har en 

barnehage nå 48 barn.

Barnehagene i kommunen har ifølge 

statistikken i snitt 21 barn.

Nasjonalt har 91 prosent av barna plass i 

barnehagen.

91 prosent av barna har barnehageplass.
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Helse    194 .plass 63
7,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 

innbyggere (10 %)
10,0 13,0 12,9 183 11,0 23,2 1,7 2,7 2,6

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige 

plasser (5 %)
50 17 67 127 36 100 3,5 1,8 4,3

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege 

(5 %)
0 0 0 1 1 0 6,0 6,0 6,0

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %) 2 1 3 295 4 36 1,4 1,2 1,5

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere 

under 5 år (10 %)
31 32 33 354 78 180 1,0 1,0 1,0

PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning 

innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 

%)

8,2 10,0 7,7 266 8,6 20,4 2,8 3,2 2,7

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %) 72 671

INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 

1.000 innbyggere (5 %)
173 199 158 145 151 128 6,0 5,5 4,4

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen 

utgangen av 1. trinn (10 %)
100 86 100 1 87 100 6,0 4,2 6,0

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to 

uker etter hjemkomst (10 %)
90 74 95 213 89 100 5,0 3,1 5,5

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i 

vaksinasjonsprogrammet (10 %)
92 93 94 220 95 98 4,3 4,6 4,7

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot 

meslinger (10 %)
95 95 95 178 95 98 4,8 4,9 4,6

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 

innbyggere (5 %)
661 657 655 145 671 586 2,7 3,0 3,2

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per 

innb - snitt fire år (5 %)
121 100 77 305 195 599 2,1 1,9 1,6

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Legedekningen fortsetter å øke, slik den har 

gjort de siste ti årene. Snittet er 11 leger per 

10.000 innbyggere. Normalt har 

småkommunene langt høyere legedekning enn 

storbyene.

Legedekningen i Nordreisa er på 12,9 leger per 

10.000 innbyggere.

I barometeret har vi tatt med flere nøkkeltall 

knyttet til fastleger, for å rette mer 

oppmerksomhet om tilgangen på disse. Andelen 

av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå på 

36 prosent nasjonalt. Det er ikke mange 

fastleger som mangler totalt, men vi kjenner 

ikke til hvor mange av disse som for eksempel er 

vikarer.

I Nordreisa er det ledig plass på 67 prosent av 

fastlegelistene.

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i 

Kommune-Norge. Hvis det er feil stillingskode i 

A-meldingen, blir årsverkene ikke registrert 

riktig.

Kommunen har en av de dårligste dekningene i 

landet hva gjelder helsesøster. Hva er årsaken til 

det?

Antall ansatte med videreutdanning innen 

psykisk helse er litt lavere enn i 

normalkommunen, målt mot antall innbyggere.

Vi har ikke data for om kommunen har jordmor. 

I de tilfellene kommunen står uten jordmor, har 

vi sett bort fra tallet da kommunen i slike 

tilfeller sannsynligvis leier inn tjenesten fra 

andre, noe som ikke fanges opp i statistikken.

Statistikken for innleggelser er basert på nytt 

datagrunnlag, og ikke direkte sammenliknbar 

med tidligere år.

Det er et betydelig fall i andelen barn med 

helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår. 

Snittet i Norge har falt fra 95 til 87 prosent på 

bare ett år.

89 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk 

innen 14 dager i Norge i fjor. Statistikken 

nasjonalt har blitt stadig bedre de ti siste årene.

En del av 9-åringene i kommunen er ikke 

vaksinert mot meslinger, ifølge statistikken. Kan 

kommunen bidra til at andelen vaksinerte øker?
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Sosialtjeneste    130 .plass 55
7,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere 

mellom 18 og 24 år (15 %)
3,3 3,9 2,6 44 4,4 2,2 4,1 3,4 5,4

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere 

mellom 25 og 66 år (10 %)
3,5 3,7 3,9 137 5,3 2,5 4,4 4,3 4,1

SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 år som har 

mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet (10 

%)

12,7 11,5 11,6 345 5,9 3,9 2,9 3,2 2,2

SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 år som har 

mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet (10 

%)

7,7 7,2 6,8 376 3,7 2,4 2,1 2,8 2,0

SOSIALHJELP: Andel som går over 6 måneder på stønad 

(5 %)
20 24 24 96 38 15 4,7 4,4 4,6

SOSIALHJELP: Andel av mottakere med stønad i over 10 

måneder (5 %)
6 6 4 10 20 5 5,8 5,8 6,0

ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp 

som hovedinntektskilde (10 %)
16 12 13 240 10 6 4,8 5,4 4,8

AKTIVITET: Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av 

dem som går over 6 mnd på sosialhjelp (10 %)
11 11 9 164 16 36 2,3 2,2 2,2

ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd, 

som andel av langtidsmottakere (10 %)
31 32 89 106 57 246 1,5 1,5 2,8

BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir 

innvilget (10 %)
100 77 83 175 70 100 6,0 4,3 4,7

INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan, 

som andel av langtidsmottakere (5 %)
17 14 64 14 9 74 1,8 1,8 5,3

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Stønadslengden for unge mottakere gikk 

marginalt opp nasjonalt i fjor, og er på 4,4 

måneder. Vi må tilbake til 2010 for å finne 

lengre stønadstid.

Unge mottakere i Nordreisa går relativt kort 

tid på sosialhjelp. Det regner vi som bra; det 

må være positivt at sosialhjelp er en 

midlertidig løsning på vei mot noe mer 

permanent. Stønadstiden ble kortere for de 

unge i fjor.

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden 

nasjonalt den lengste som er registrert de 

siste ti årene – 5,3 måneder.

For de over 25 år i kommunen er 

stønadstiden litt kortere enn i 

normalkommunen. Voksne går omtrent like 

lenge på stønad nå som for ett år siden.

Når vi korrigerer for behovet, går 11,6 prosent 

av de over 25 år på sosialhjelp. Snittet er 5,9 

prosent.

Blant de under 25 år, er andelen på 

sosialhjelp korrigert for behovet på 6,8 

prosent, mens snittet i Kommune-Norge 

ligger på 3,7 prosent.

38 prosent av de som går på sosialhjelp i 

Norge, mottar den i mer enn 6 måneder. 

Andelen er nasjonalt på sitt høyeste nivå de 

siste 10 årene. Om lag halvparten av disse får 

stønad i mer enn 10 måneder, en andel som 

også gikk opp i fjor.

24 prosent av dem som går på sosialstønad i 

Nordreisa mottar den i minst 6 måneder. De 

beste ligger på 15 måneder.

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 4 

prosent av de som mottar støtte. Andelen er 

lav, noe som er bra i barometeret. Kommunen 

er på 10. plass på denne tabellen.

Nasjonalt har 10 prosent av de med 

sosialhjelp, dette som hovedinntekt. Andelen 

har falt betydelig det siste året, og er nå på det 

laveste nivået i nyere tid.

Andelen mottakere som har sosialhjelp som 

hovedinntekt er litt under normalen. I 

barometeret er det positivt at få har 

sosialhjelp som hovedinntekt.

70 prosent av søknadene om kommunal bolig 

ble i snitt innfridd i fjor. Andelen har vært 

ganske stabil de siste ti årene.

I Nordreisa ble 83 prosent av søknadene om 

kommunal bolig innvilget i fjor.

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i 

sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som 

går lenge på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 

9 prosent som har et slikt tiltak. 

Et mulig verktøy i sosialtjenesten er at 

brukerne har en individuell plan. I Nordreisa 

er verktøyet ganske mye brukt målt mot 

resten av Kommune-Norge.
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Kultur    304 .plass 48
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %) 3,8 3,7 3,7 196 4,6 8,9 2,8 2,6 2,7

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på 

biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) 

(5 %)

14 14 14 220 14 26 3,2 3,0 3,0

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per 

innbygger (5 %)
5,2 4,3 4,2 93 3,0 7,1 3,3 3,4 3,5

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 

for barn og unge (15 %)
1 351 924 574 282 1 294 3 444 2,9 2,4 1,8

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg 

per innbygger (15 %)
317 230 308 334 775 1 621 1,8 1,5 1,7

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %) 0,9 1,3 1,3 126 2,2 4,0 2,0 2,3 2,6

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen 

(fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 

innbyggere (15 %)

8,4 7,6 5,9 109 9,2 12,5 3,9 3,8 3,0

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på 

kommunens musikk- og kulturskole (10 %)
6 12 12 340 15 52 1,0 1,6 1,5

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk 

Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)
15 26 37 6 13 24 3,4 6,0 6,0

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 

år (10 %)
0,5 1,6 0,0 312 1,9 10,1 1,2 1,8 1,0

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til 

frivillige (10 %)
3,6 4,8 5,8 169 6,8 18,7 1,8 2,1 2,4

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

I Kommune-Norge samlet var besøket på 

biblioteket uendret i fjor. Snittet er på 4,6 

besøk per innbygger.

Biblioteket i Nordreisa har litt lavere besøk 

enn normalen, ifølge statistikken.

14 prosent av den voksne befolkningen i 

Norge er aktive lånere på biblioteket, ifølge 

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

I Nordreisa er 14 prosent av de voksne 

registrert som aktive lånere.

Bibliotekene låner ut stadig mindre, nasjonalt 

har omfanget aldri vært mindre per innbygger 

(3 utlån).

Justert for lønns- og prisvekst brukte en 

kommune i snitt 775 kroner per innbygger av 

egne penger på idrett og idrettsanlegg i fjor. 

Det er rekord.

Netto utgifter til idrett og anlegg er ganske 

lave i Nordreisa - 308 kroner per innbygger.

Telemarksforsking setter sammen oversikt 

over hvor mange kulturarbeidere det er i 

kommunene, privat eller offentlig. I Nordreisa 

er sysselsettingen litt under normalen målt 

mot folketallet.

15 prosent av de mellom 6 og 15 år går nå på 

kultur- og musikkskole nasjonalt. Andelen ble 

litt lavere det siste året. I kommunene hvor 

tilbudet er mest populært, er det sju ganger så 

mange som går på kulturskolen, som i de 

kommunene med færrest elever.

Andelen av barn fra kommunen som faktisk 

går på musikk- og kulturskole er ganske lav 

målt mot de fleste andre kommuner.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking 

viser over hvor mange timer hver enkelt elev i 

kulturskolen får. I Nordreisa får elevene 

mange timer undervisning.
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Økonomi    202 .plass 60
10 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto driftsresultat siste år, i 

prosent av brutto driftsinntekter (10 %)
1,4 7,2 3,0 173 3,5 6,7 2,3 6,0 3,5

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto driftsresultat siste fire 

år, i prosent av brutto driftsinntekter (15 %)
0,9 2,8 2,5 169 2,7 5,7 2,7 3,6 3,2

DRIFTSMARGIN: Brutto driftsresultat siste år i prosent 

av brutto driftsinntekter (5 %)
1,9 9,5 4,3 95 3,2 7,1 3,6 6,0 4,6

DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter 

(15 %)
-3,7 3,8 6,5 293 11,4 26,2 1,0 1,9 2,1

DISPOSISJONSFOND: Endring i disposisjonsfond siste år 

(5 %)
-0,3 7,4 2,8 87 1,4 5,2 2,8 6,0 4,5

GJELD: Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto 

driftsinntekter (15 %)
55 58 46 274 36 -12 2,3 2,4 3,1

GJELD: Endring i renteeksponert gjeld siste år (5 %) -6,5 2,3 -11,7 39 -1,4 -16,5 4,6 4,1 5,3

NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto 

driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %)
2,2 2,0 1,2 303 0,6 -1,6 1,2 1,4 2,2

INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto 

driftsinntekter (10 %)
11,4 11,3 8,0 79 14,7 5,2 4,1 4,3 5,4

LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, 

siste fire år (5 %)
68 63 64 171 59 30 2,3 2,7 2,9

PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent 

av brutto driftsinntekter (10 %)
6,1 5,9 5,7 317 5,6 0,3 3,1 3,1 2,9

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Godt driftsresultat nasjonalt betyr også at 

lista lagt høyt for å få gode karakterer. Derfor 

er det viktig å være oppmerksom på 

kommunens egen utvikling, og ikke bare se 

på tabellplasseringen.

Korrigert netto driftsresultat var på 3 prosent 

i Nordreisa i fjor. Det er bra, i likhet med 

veldig mange andre kommuner. Resultatet 

ble mye dårligere i fjor enn ett år tidligere. 

Hva er årsaken til det?

Målt over de siste fire årene har 

driftsmarginen vært solid.

Disposisjonsfondet er penger politikerne kan 

bruke til akkurat hva de selv lyster, med 

mindre kommunen går på et 

driftsunderskudd som må dekkes inn. Denne 

bufferen er ikke en fysisk bankkonto, men en 

størrelse i regnskapet som har stor betydning 

for handlingsrommet i budsjettet. Fondene 

øker i kommunene samlet og er nå på 11,4 

prosent av brutto driftsinntekter, det høyeste 

som er målt noen gang.

Nordreisa har litt penger på 'bok' i form av 

disposisjonsfond, men det bør nok bli større 

for å kunne være en solid buffer i regnskapet. 

Har kommunestyret vedtatt et mål for hvor 

stort disposisjonsfondet bør være?

Netto renteeksponert gjeld er en indikator 

som viser lavere gjeldsgrad enn netto 

lånegjeld. Her regnes inn penger kommunen 

selv har utestående hos andre, gjeld som 

finansieres av selvkostområdene og penger og 

andre omløpsmidler kommunen selv har 

plassert. I snitt er renteeksponert gjeld på 36 

prosent av brutto driftsinntekter, omtrent det 

samme som for ett år siden.

Netto renteeksponert gjeld er litt høyere enn 

landsgjennomsnittet, målt mot brutto 

driftsinntekter. Nordreisa ligger på 46 

prosent.

Det siste året er det få andre kommuner som 

har redusert gjeldsgraden så mye som 

Nordreisa har gjort.

Kommune-Norge samlet bruker 0,6 prosent 

av brutto inntekter på å dekke netto 

finansutgifter, før vi tar hensyn til avdrag.

Nordreisa bruker 1,2 prosent av inntektene 

på å betjene gjelda, før avdrag.

Investeringsnivået har vært lavt i Nordreisa 

de fire siste årene.
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Annonse
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Korrigert netto driftsresultat (regnskapsår)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kommunen -3,2 -2,8 1,8 -1,9 2,1 -2,1 1,4 7,2 3

Landet 0,3 -0,3 0,6 0,2 1,3 -1,6 3,2 3,7 3,5

Anbefalt nivå 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Kommunen Landet Anbefalt nivå

Netto driftsresultat er det viktigste 

nøkkeltallet i kommunesektoren. Det er både 

KS og staten enige om. Netto driftsresultat 

forteller imidlertid ikke alltid hvordan den 

reelle, langsiktige driftsmarginen er, fordi det 

er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer 

bildet. 

Grafen viser utviklingen i korrigert netto 

driftsresultat for kommunen som konsern. 

Anbefalt nivå er Teknisk beregningsutvalgs 

generelle anbefaling for kommunesektoren 

(1,75 %).

I realiteten har netto driftsresultat vært 

høyere enn den virkelige driftsmarginen 

skulle tilsi de siste årene. Kommunal Rapport 

korrigerer derfor netto driftsresultat for to 

faktorer: netto premieavvik (f170/f171) og 

netto avsetninger til bundne fond. Tidligere 

justerte vi også for momskompensasjon for 

investeringer, som til og med 2013 også 

havnet i driftsregnskapet. 

I mange kommuner spiller korreksjonen liten 

rolle, men generelt vil korrigert netto resultat 

være lavere enn det som er oppgitt som netto 

driftsresultat.
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Enhetskostnader    206 .plass 40
5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

GRUNNSKOLE: Netto utgifter til grunnskole per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (30 %)
15 196 14 266 14 027 209 13 447 12 066 2,9 3,8 4,2

PLEIE OG OMSORG: Netto utgifter til pleie og omsorg 

per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (35 %)
16 860 17 036 18 011 242 17 024 13 965 3,9 4,0 3,4

BARNEHAGE: Netto utgifter til barnehage per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (15 %)
7 358 7 139 7 616 32 8 435 7 459 5,6 6,0 5,8

BARNEVERN: Netto utgifter til barnevern per innbygger, 

korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
2 291 2 244 2 156 199 2 221 1 116 3,7 4,0 4,5

SOSIALTJENESTE: Netto utgifter til sosialtjeneste per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
2 876 3 073 2 821 274 2 790 956 3,4 3,8 3,7

KOMMUNEHELSE: Netto utgifter til kommunehelse per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
2 373 2 851 2 941 260 2 624 1 931 4,7 4,1 4,0

ADMINISTRASJON: Netto utgifter til administrasjon per 

innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)
3 970 4 722 5 360 354 3 785 2 828 4,4 3,2 2,7

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Nordreisa er blant de 50 beste på årets tabell. 

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i 

tjenesten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik 

det framkommer i statsbudsjettet for 2018. 

Dermed fanger vi opp ulikheter som går på 

størrelse, sammensetning osv. Den historiske 

kostnaden er justert for kommunal lønns- og 

prisvekst, slik at alle tall presenteres i faste 

2017-kroner. Dermed er det lett å se om 

tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år til år.

Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for 

utgiftsbehovet) i Nordreisa ligger litt lavere enn 

normalnivået. Kostnadene ble litt lavere i 

kommunen i fjor, justert for lønns- og 

prisveksten.

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest, 

ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne 

kommunene i kostnad - og det er etter at vi har 

korrigert for ulikt utgiftsbehov.

Innen pleie og omsorg ligger kostnadene midt 

på treet.

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært 

ganske stabile de siste årene, justert for lønns-

og prisvekst.

Barnehagekostnadene i kommunen er ganske 

lave målt mot resten av landet.

Kostnadene i Barnevern-Norge økte med hele 11 

prosent per innbygger i fjor, etter at vi altså har 

korrigert for lønns- og prisvekst. Det er den 

kraftigste økningen i nyere tid. Utgiftene øker 

mye både i de rimeligste og de dyrest drevne 

kommunene.

Kostnadene innen barnevernet i Nordreisa 

ligger nærmere de billigste enn de dyreste 

kommunene. Det siste året har utgiftene i 

barnevernet gått ned med 4 prosent, etter at vi 

har tatt hensyn til prisveksten.

Innen administrasjon ligger utgiftene litt høyere 

enn i normalkommunen. Gjennomsnittet for 

hele Kommune-Norge er på 3785 kroner per 

innbygger.

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2018 - skrevet 13.8.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 17 av 24

492



www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Komm.
Snitt 

landet

Median 

fylke

Median 

gruppe

Topp 

100

Topp 

fylke

Topp 

gruppe

Grunnskole 14 027 13 447 13 426 14 518 13 064 12 974 13 605

Pleie og omsorg 18 011 17 024 18 762 17 574 15 987 12 162 15 153

Barnehage 7 616 8 435 8 359 8 750 8 053 7 600 7 628

Barnevern 2 156 2 221 2 181 2 505 1 765 779 1 128

Sosialtjeneste 2 821 2 790 2 252 2 204 1 984 1 534 1 861

Kommunehelse 2 941 2 624 2 712 3 268 2 311 2 220 2 444

Administrasjon 5 360 3 785 3 963 5 183 3 615 1 661 3 705

Tallene er oppgitt i kroner per innbygger

Snitt 

landet

Median 

fylke

Median 

gruppe

Topp 

100

Topp 

fylke

Topp 

gruppe

Grunnskole 4 4 -3 7 8 3

Pleie og omsorg 6 -4 2 13 48 19

Barnehage -10 -9 -13 -5 0 0

Barnevern -3 -1 -14 22 177 91

Sosialtjeneste 1 25 28 42 84 52

Kommunehelse 12 8 -10 27 33 20

Administrasjon 42 35 3 48 223 45

Tabellen under viser hvor stor prosentvis forskjell det er fra kommunens eget kostnadsnivå og opp eller ned til de ulike 

målestokkene. Minus: Kommunen er billigere enn målestokken. 

Teoretisk skal forskjellene mellom kommunene være utjevnet ved at vi korrigerer for utgiftsbehovet slik det framkommer i statsbudsjettet. 

Har kommunen potensial for å kutte kostnadene?

Tabellen under viser hva som er kommunens 

korrigerte kostnad per innbygger, målt mot 

gjennomsnittet i landet, medianen i eget fylke og 

egen kommunegruppe, den 100. rimeligste 

kommunen i landet, de 10 % rimeligste i 

henholdsvis fylket og kommunegruppa. 

Husk at vi har justert kommunens netto utgifter 

for utgiftsbehovet, slik det framkommer i 

kostnadsnøklene i inntektssystemet. 

Forskjeller knyttet til ulik befolking og geografi 

er altså tatt hensyn til. Tallene bør derfor i stor 

grad være sammenliknbare mellom ulike 

kommuner, men selvsagt spesielt mellom 

kommuner som likner på hverandre.

NB: De 10 største kommunene har vi samlet i 

gruppe 14, ellers følger gruppeinndelingen SSB. 

Netto utgifter er korrigert for kostnadsnøklene i 

statsbudsjettet for 2018, for å være mest mulig 

oppdaterte.
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Miljø og ressurser    106 .plass 70
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg 

(15 %)
126 120 115 182 113 70 3,4 4,0 3,9

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger 

(formålsbygg) (15 %)
7,5 7,4 7,5 282 4,8 3,7 3,6 3,8 3,6

RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo), korrigert for 

antall fritidsboliger (15 %)
281 235 220 15 435 236 6,0 6,0 6,0

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 

(15 %)
32 45 39 8 65 43 6,0 6,0 6,0

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i 

tettsteder, per innb. (10 %)
106 103 118 222 213 530 2,0 1,9 2,1

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, 

per 1.000 dekar (10 %)
3,4 4,0 3,9 383 1,1 0,0 3,2 3,2 3,0

BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras, 

flom og overvann (5 %)
2 2 2 137 2 3 3,5 3,5 3,5

SAMFERDSEL: Biler per 1.000 innbyggere (5 %) 533 543 553 207 598 442 3,1 3,2 3,2

SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier, 

per kilometer vei (5 %)
76 81 90 250 135 244 2,0 2,1 2,1

VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per 

kvadratmeter bygg (5 %)
163 277 71 205 108 233 4,2 6,0 2,1

6,5592 4,99441 4,95606 175 4,7 5,2 5,2

0,3274 0,64956 0,3222 338 46,4318 5,6 5 5,5

45,7736 30,7902 39,624 303 5,4602 5 2,8 3,9

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

Sektoren er en samlepott av ulike indikatorer 

som på forskjellig vis handler om ulik 

forvaltning av ressurser og miljø. Størrelse på 

egne bygg, kostnadene ved å varme dem opp 

og ved å vedlikeholde dem er sentrale 

nøkkeltall. Det er over tid mye mer 

miljøvennlig og økonomisk fornuftig å bygge 

relativt lite og vedlikeholde godt. Korrigert for 

lønns- og prisvekst var energikostnadene 

stabile i fjor, ifølge regnskapstallene. 

Kostnadene er vesentlig lavere enn for fem-

seks år siden. Snittet er nå på 113 kroner per 

kvadratmeter.

Energikostnadene for bygg i Nordreisa er på 

115 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB.

De sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem 

osv.) er regnet med. I snitt er arealet nasjonalt 

på 4,8 kvadratmeter per innbygger. Arealet er 

omtrent uendret. Dette er typisk en indikator 

hvor store kommuner kommer bedre ut enn 

små. 

Kommunen er midt på treet hva gjelder 

arealeffektivitet, altså kvadratmeter bygg målt 

mot innbyggertallet. Legg merke til at 

gjennomsnittet er betydelig påvirket av de 

største kommunene.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel 

som produseres. I år har vi korrigert 

søppelmengden for antallet fritidsboliger som 

er registrert i kommunen, basert på nasjonale 

tall for bruk av fritidsbolig og antall personer 

per husstand. Dermed vil store 

hyttekommuner komme noe bedre ut i 

statistikken enn tidligere. Søppel per 

innbygger økte med 3 prosent i fjor, totalt 

sett.

Det produseres lite søppel i Nordreisa målt 

mot resten av landet, få kommuner har så 

gode tall. Kommunen får en 15. plass på 

denne tabellen. Vi har korrigert for antall 

fritidseiendommer i kommunen.

Vannforbruket er nasjonalt på vei ned per 

innbygger, og falt også i fjor – til 65 

kubikkmeter per innbygger. 

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted 

har økt med godt over 10 prosent det siste 

året, selv etter at vi har justert for lønns- og 

prisvekst. Det er første gang i nyere tid vi ser 

en slik vekst i pengebruken på dette feltet.

Andelen av dyrket og dyrka jord som er 

omdisponert de siste årene, kan indikere 

presset på arealer i kommunen. I Nordreisa er 

4 promille av jordbruksarealet omdisponert 

de siste årene, ifølge statistikken.

Det er få nøkkeltall knyttet til samferdsel, 

men kommunen bruker tilsynelatende ikke 

veldig mye på å vedlikeholde kommunale 

veier. Netto utgifter, målt per kilometer, er 

under middels.

Kostnadene til vedlikehold av kommunale 

bygg kan ses på som en indikator for om 

formuen blir bevart eller ei. Utgiftene økte 

med knapt 5 prosent i fjor, etter at vi har 

justert for lønns- og prisvekst. I snitt er 

utgiftene til vedlikehold i Kommune-Norge på 

108 kroner per kvadratmeter.

Kommunen bruker litt mindre penger på 

vedlikehold enn normalkommunen. Høy 

pengebruk er positivt; det skal i 

utgangspunktet forlenge byggets levetid.
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Saksbehandling     345 .plass 0
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist 

(20 %)
45 55 55 368 7 0 1,0 1,0 1,0

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 

%)
55 76 76 357 17 5 1,0 1,0 1,0

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 

%)
0 38 9 6,0

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %) 0 3 6,0

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %) 94 88 24 5,5

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %) 30 30 30 119 14 4,9 4,9 5,0

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk 

tilsyn (15 %)
0 0 278 7 29 1,0 1,0

GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for enebolig (15 %) 6 356 6 357 6 532 79 12 645 4 134 5,3 5,4 5,5

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakterKommunens nøkkeltall

NB: De tre første nøkkeltallene er ikke 

oppdatert for 2017. Sektoren vil bli 

omarbeidet til Kommunebarometeret 2019.

Sektoren handler fortsatt i all hovedsak om 

byggesak og teknisk sektor, ettersom det 

nesten ikke finnes data om saksbehandling i 

Kommune-Norge generelt. En utfordring er at 

det mangler data for mange kommuner på 

enkelte nøkkeltall, noe som gjør plasseringer 

og vurderinger mer usikre enn ellers.

De nyeste dataene som er brukt i 

Kommunebarometeret viser at kommunen 

brøt fristene i 55 prosent av sakene. Legg altså 

merke til at dette er 2016-tall.

Antall faktiske tilsyn målt mot antall 

byggesaker viser fortsatt store variasjoner 

mellom kommunene, og mange som ikke 

rapporterer. Det var bare 7 prosent tilsyn i 

fjor, det laveste som er målt i de fire årene 

statistikken har eksistert.

Kommunen har ikke ført tilsyn med 

byggesakene, ifølge statistikken. Hvorfor 

ikke?

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle 

en enebolig voldsomt. Noen kommuner 

oppgir at de ikke krever gebyr i det hele tatt, 

mens de dyreste kommunene ligger på en 

kostnad på nesten 30.000 kroner eller mer. 

Forbrukerrådet har sommeren 2018 advart 

SSB mot å slutte å samle inn dette 

nøkkeltallet. «Gjennomgangen 

Forbrukerrådet fikk gjort i 2017 viser at 

gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene 

mellom kommunene blir større. I tillegg øker 

flere av gebyrene radikalt uten åpenbar 

grunn», påpeker rådet i et brev til byrået.

Saksbehandlingsgebyret for enebolig er litt 

under snittet i Nordreisa  på 6532 kroner, 

ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.
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220 .plass 43
2,5 % vekt i barometeret Plass Snitt Topp

KB 2016 KB 2017 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2018 KB 2016 KB 2017 KB 2018

GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing (10 

%)
14 438 13 814 13 306 323 10 443 7 031 1,5 1,8 2,0

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet E-coli (7,5 %)
100 100 100 1 98 100 6,0 6,0 6,0

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet IE (7,5 %)
100 100 100 1 99 100 6,0 6,0 6,0

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet farge (2,5 %)
100 100 100 1 99 100 6,0 6,0 6,0

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 

med god kvalitet pH (2,5 %)
100 100 100 1 96 100 6,0 6,0 6,0

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år 

per innbygger (5 %)
1,8 1,3 4,8 388 0,7 0,0 3,8 4,1 1,0

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på 

grunn av lekkasjer (5 %)
38 35 35 294 30 5 2,3 2,6 2,4

ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%) 

(2,5 %)
0,0 0,0 0,0 311 0,7 2,2 1,0 1,0 1,0

ALDER: Alder på vannledningsnettet (år) (2,5 %) 24 25 25 73 33 15 3,6 3,4 3,5

ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 

(%) (2,5 %)
0,2 0,1 0,1 257 0,6 1,8 1,7 1,4 1,2

ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) (2,5 %) 23 24 24 98 30 12 3,5 3,3 3,4

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg 

som overholder alle rensekrav (20 %)
27 27 27 212 46 98 2,3 2,3 2,4

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km 

spillvannsnett (5 %)
12 9 6 192 5 0 3,6 4,6 5,0

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor 

kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere 

(5 %)

0 2 0 1 1 0 6,0 2,7 6,0

RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til 

gjenvinning og biologisk behandling (20 %)
50 45 49 63 39 52 5,7 5,2 5,6

Andel nøkkeltall

som har blitt bedre

Kommunens karakter

Vann, avløp og renovasjon
Kommunens nøkkeltall

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave 

som praktisk mulig. Samtidig er det viktig å 

se helheten. Det sentrale er om det er 

sammenheng mellom gebyrene og den 

anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, renovasjon 

og feiing er inkludert. Summene er justert for 

den generelle lønns- og prisveksten i 

kommunesektoren, og vises dermed i faste 

2017-kroner. Gebyrene har nå sunket i seks år 

på rad, og er i snitt på 10443 kroner.

Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og 

feiing i Nordreisa er ganske høye. I 

barometeret teller lave gebyrer som positivt. 

Men det er viktig å se hele bildet. Gebyrene 

må stå i stil med kvaliteten.

Lekkasje fra vannledningsnettet er et 

problem i mange kommuner, hvor en stor del 

av vannet rett og slett forsvinner. Det er 

dårlig utnyttelse av ressursene, og her er det 

ingen bedring å spore over tid. I snitt 

forsvinner fortsatt 30 prosent av vannet på 

veien. I de dårligste kommunene er lekkasjen 

på nær 50 prosent.

Ifølge statistikken lekker det en god del fra 

ledningsnettet. Mange kommuner har langt 

bedre statistikk.

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre 

siste årene stått på stedet hvil. Kommunen er 

blant de i landet med lavest fornyelsestakt 

akkurat nå.

I tillegg til fornyelsestakten for vann- og 

avløpsnett, har vi i år også med 

gjennomsnittlig alder for ledningsnettet. 

Kommuner som i for stor grad ikke har 

registrert alder på ledningsnettet, er 

imidlertid holdt utenfor statistikken. 

Vannledningsnettet i Kommune-Norge er i 

snitt 33 år gammelt.

Verken vannledningsnettet eller 

spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på 

nasjonalt nivå. Snittalderen for 

spillvannsnettet er nå 0,61 år.

Utskifting av spillvannsnettet i Nordreisa har 

ikke vært særlig prioritet de tre siste årene, 

ifølge statistikken. Få kommuner har et lavere 

tempo.

Nasjonalt leveres 39 prosent av 

husholdningsavfallet til gjenvinning og 

biologisk behandling. Det er omtrent som før. 

De beste kommunene her ligger på godt over 

50 prosent, de dårligste på ned mot og under 

20 prosent.

En ganske stor andel av avfallet fra 

kommunen går til materialgjenvinning og 

biologisk behandling.
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KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Skånland 185 169 149 182 159 174 249 113 281

Tromsø 223 64 326 88 105 162 251 419 317

Salangen 242 280 54 380 20 32 142 214 348

Lyngen 252 125 140 281 336 10 99 234 280

Harstad 280 265 286 133 220 282 102 250 199

Kvæfjord 282 319 13 200 403 413 151 107 140

Storfjord 312 365 59 146 47 275 121 132 303

Lavangen 326 136 225 378 319 15 286 56 278

Sørreisa 335 335 156 355 364 19 281 300 56

Målselv 351 250 399 299 158 207 6 337 325

KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Tokke 42 19 121 99 3 3 89 412

Samnanger 77 24 35 38 230 267 232 330 260

Hitra 93 368 3 63 160 195 50 329 97

Lom 101 69 130 117 36 74 58 257 356

Rendalen 107 75 110 201 164 48 171 47 195

Snåsa 126 112 129 218 57 354 30 274 272

Ål 188 303 39 154 183 7 236 205 331

Sømna 191 362 238 188 2 52 64 213 170

Meråker 192 192 182 376 107 57 60 105 219

Vinje 230 222 44 129 153 4 34 253 424

KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Tynset 6 7 55 42 175 148 63 198 120

Oppdal 17 35 227 26 48 25 196 96 135

Hemne 106 327 60 160 23 336 216 11 334

Snåsa 126 112 129 218 57 354 30 274 272

Gausdal 147 143 205 44 304 43 263 359 306

Selbu 164 218 135 382 244 71 39 144 223

Inderøy 178 331 196 174 41 82 226 388 8

Ål 188 303 39 154 183 7 236 205 331

Seljord 201 141 256 235 63 185 150 334 286

Saltdal 212 204 72 217 171 23 319 399 210

Åmot 215 157 32 285 109 276 148 424 64

Brønnøy 227 206 133 207 199 145 242 268 186

Flesberg 229 387 30 66 350 310 67 140 161

Kvæfjord 282 319 13 200 403 413 151 107 140

Drangedal 289 347 189 360 75 231 329 218 190

Nordre Land 315 371 123 374 324 346 56 104 180

Rissa 322 152 403 142 288 301 267 421 156

Vågå 343 361 357 233 18 216 186 243 294

Porsanger 425 403 422 385 29 259 302 385 335

Porsanger 425 403 422 385 29 259 302 385 335

De ti beste i fylket

De Nordreisa likner mest på

De ti beste i kommunegruppa
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KOMMUNE PLASS G.SKOLE P.O. BARNEV. BARNEH. HELSE SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Lyngen 252 125 140 281 336 10 99 234 280

Kautokeino 344 324 328 240 1 73 91 154 330

Nordreisa 371 386 86 399 110 194 130 202 206

Kvænangen 396 326 206 400 243 14 54 328 400

Skjervøy 406 287 181 405 277 251 139 294 380

Kåfjord 407 396 247 196 375 41 369 310

Korreksjon 5. juli 2018: Presisert at tre nøkkeltall innen saksbehandling er fra 2016. 13. august: Rettet noen analyser hvor feil kommune framsto i teksten.

Endringer i Kommunebarometeret fra tidligere år

Hva er en normalkommune?

Slik blir karakterene fordelt mellom kommunene

Nordreisa målt mot egne naboer

Det er ti flere nøkkeltall i årets barometer, 
målt mot fjorårets versjon. Den viktigste 
endringen er at vi innen barnevern og 

sosialtjeneste nå også måler omfanget av 
tilbudet korrigert for beregnet behov. Vi 
kan dermed identifisere hvilke kommuner 

som i stor eller liten grad har tiltak i 
barnevernet og innbyggere på sosialhjelp. I 

begge tilfeller antar vi at en lav skår er 
positivt. I barnehagene har vi fra i år også 
tatt med data om andre barnehager enn 

kommunale, men lavere vektet. 
Vi har hentet ut flere data om 
fastlegeordningen, for å legge mer vekt på 

den. Innen vann og avløp har vi tatt med 
ledningsnettenes alder, og ikke bare 

fornyingstakten, ettersom disse 
indikatorene bør ses i sammenheng med 
hverandre.

Innen grunnskole har vi erstattet snitt på 
nasjonale prøver med andelen elever på 
laveste mestringsnivå, ettersom det 

nøkkeltallet skiller noe mer på 
kommunene.

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall 
får karakteren 6 - som er toppkarakteren. 

Ved å sette grensen på ca den 20. beste 
kommunen unngår vi problemet ved at det 
ofte er enkelte kommuner som ligger særlig 

langt unna «normalen»  – punktet midt 
mellom topp og bunn.
På samme måte er grensen for 

bunnkarakteren 1 satt ved de 5 % laveste 
verdiene for nøkkeltallet. 

Når vi har laget denne skalaen, betyr det 
også at en kommune som får karakteren 
3,5 har et nøkkeltall som ligger midt 

mellom grensen for topp- og bunnkarakter 
(3,5 ligger midt mellom 1 og 6). 

Det er disse kommunene vi ofte betegner 
som «normalkommunen». Hvis en 
kommune mangler et nøkkeltall, har vi gitt 

den karakteren 3,5 for å kunne beregne en 
totalskår.
Spørsmål om Kommunebarometeret? Send 

epost til barometer@kommunal-
rapport.no.

I analysen bruker vi ofte begrepet 
normalkommune. Da viser vi ikke til 
kommunen som ligger på 

landsgjennomsnittet - men den kommunen 
som har et resultat som er midt mellom de 
aller beste og de aller dårligste 

kommunene.

En normalkommune vil ha karakteren 3,5 
(se boksen over).
Landsgjennomsnittet er i veldig stor grad 

påvirket av innbyggertallet og resultatene i 
de store kommunene. Men vi ser i noen 
tilfeller at det er veldig stor forskjell 

mellom landsgjennomsnittet og hvor de 

fleste kommunene befinner seg på skalaen. 
Da kan det bli stor forskjell mellom hva 
normalkommunen leverer, og 

landsgjennomsnittet.
Det viktige er å identifisere hva som er de 
beste resultatene i Kommune-Norge, 

uavhengig av kommunestørrelse.

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2018 - skrevet 13.8.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 23 av 24

498



www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2018 - skrevet 13.8.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 24 av 24

499



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2351-87 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 12.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
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Detaljregulering av Sørkjosen -behov forgrunnboringer 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Geoteknisk vurdering - Detaljregulering Sørkjosen , Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 18.10.2018  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende felles endringsforslag:  
Kommunestyret bevilger inntil kr 350.000 til grunnboringer i forbindelse med reguleringsplan 
for Sørkjosen. 2 boringer i området. BN2 utføres ikke. Midlene dekkes av disposisjonsfond.   
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret bevilger inntil kr 350.000 til grunnboringer i forbindelse med reguleringsplan 
for Sørkjosen. 2 boringer i området. BN2 utføres ikke. Midlene dekkes av disposisjonsfond.   
 
 
 

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 
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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. 
 

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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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. 
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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.  

527



 

Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 22 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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. 

 

 

 

 

 

538



 

Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 33 

 

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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