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PS 16/19 Referatsaker



Fra: Christin Andersen (Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 29.04.2019 10:44:40
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: FW: 18/2032-34 Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov
Vedlegg: Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging (1003.pdf;Høringsnotat særlovgjennomgang
internkontroll.pdf
Nei. Men refereres i formannskap.
 
Christin
 

From: Nordreisa Kommune 
Sent: Monday, April 29, 2019 9:34 AM
To: Christin Andersen <Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>
Subject: FW: 18/2032‐34 Høring ‐ Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov
 
 
Journalføres?
 

From: Postmottak KMD <postmottak@kmd.dep.no> 
Sent: Friday, April 26, 2019 2:03 PM
Subject: 18/2032‐34 Høring ‐ Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov
 

Se vedlagte saksdokumenter.
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Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
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Avdeling Saksbehandler 
Susanne Rynning 
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Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny 
kommunelov 

 

Den nye kommuneloven av 22. juni 2018 nr. 83 kapittel 25 inneholder ny regulering av krav 

om internkontroll med kommuneplikter. Da Stortinget vedtok loven ble det uttrykkelig sagt at 

de nye internkontrollbestemmelsene i kommuneloven i hovedsak skal erstatte 

internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen, jf. Prop. 46 L (2017–

2018) kapittel 23 og NOU 2016:4 Ny kommunelov kapittel 24. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor, i samarbeid med berørte 

departementer, gått gjennom bestemmelser med krav om internkontroll med kommuneplikter 

i aktuelle lover og forskrifter. I vedlagte høringsnotat omtales gjennomgangen, og det 

foreslås konkrete endringer i lover og forskrifter på flere sektorer. 

 

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende 

etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. 

 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på www.regjeringen.no/id2642574. Alle kan avgi høringsuttalelse. 

Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. 
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Deres ref 

 

Vår ref 

18/2032-34 

Dato 

26. april 2019 
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Høringsfristen er 16. september 2019. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Susanne Rynning Moshuus 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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April 2019  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 

 

Høringsnotat 

 

Særlovgjennomgang om internkontroll. 

Oppfølging av ny kommunelov 

 
Forslag til endringer av internkontrollbestemmelser i en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer. 

Internkontroll med kommuneplikter skal etter ny kommunelov ikke reguleres i  særlovgivningen med 

i kommuneloven.  
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1 Innledning 

1.1 Høringsnotatets hovedinnhold 

I dette høringsnotatet foreslås endringer i reglene om krav til at kommunene skal ha internkontroll 

på ulike sektorer. Kommunene skal fortsatt ha et krav om internkontroll, men krav til internkontroll 

med kommuneplikter skal i hovedsak være regulert samlet i kommuneloven og ikke i 

særlovgivningen. Bakgrunnen for forslaget er ny kommunelov av 22. juni 2018 nr. 83 som ennå ikke 

er trådt i kraft. Stortinget la ved vedtakelsen til grunn at særlovgivningens 

internkontrollbestemmelser med kommuneplikter skal gjennomgås med sikte på at disse skal 

oppheves slik at kommunelovens krav i stedet gjelder. Ny internkontrollbestemmelse i 

kommuneloven skal ikke erstatte internkontrollbestemmelser med aktørplikter. 

I dette høringsnotatet foretas en gjennomgang av bestemmelser om internkontroll i lov og 

forskrifter på ulike sektorer. En rekke av disse bestemmelsene foreslås opphevet eller endret i tråd 

med forutsetningen ved vedtakelsen av ny internkontrollbestemmelse i ny kommunelov. 

1.2 Nytt internkontrollregelverk i kommunal sektor 

God kontroll er en viktig del av styringen og egenkontrollen for enhver virksomhet. For kommuner 

og fylkeskommuner (samlet omtalt som kommuner i dette høringsnotatet) er internkontroll gjerne 

omtalt som den administrative delen av egenkontrollen. Det er den øverste administrative lederen i 

kommunen ("kommunedirektøren" i den nye kommuneloven) som har ansvaret for internkontrollen 

med hele administrasjonen, det vil si hele kommuneorganisasjonen utenom de folkevalgte. 

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget i juni 2018 og inneholder en ny og mer omfattende 

regulering av internkontrollen enn kommuneloven av 1992. Ansvaret for internkontrollen ligger hos 

kommunens ledelse, dvs. et overordnet ansvar hos kommunestyret og et ansvar for å gjennomføre 

hos kommunedirektøren. Kommunelovens nye internkontrollbestemmelse skal erstatte 

særlovgivningens bestemmelser om internkontroll rettet mot kommunesektoren (kommuneplikter). 

Hensikten er å gi en bedre, mer helhetlig og samlet regulering av internkontroll for kommunene. 

Med lik regulering for ulike sektorer er målet at det skal bli lettere å ta et mer helhetlig grep om 

internkontrollen i kommunen, og at internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet 

internkontrollarbeid. Målet for god internkontroll, som en del av kommunens samlede styring og 

ledelse, er å levere gode tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter.  

Av ny kommunelov § 25-1 følger det at internkontrollen skal være systematisk, risikobasert og 

tilpasset de konkrete forholdene og behovene i kommunen som helhet og i de ulike delene av 

kommunens virksomhet. Med gode risikovurderinger og andre konkrete tilpasninger, vil 

internkontrollen bli spisset mot områder der det er mest behov slik at internkontrollen blir mest 

mulig effektiv. Det er ikke et mål i seg selv med mer internkontroll, men det er et mål med en god og 

effektiv internkontroll tilpasset det konkrete behov. 

Stortinget har med den nye kommuneloven ønsket å forenkle og forbedre regelverket for 

internkontroll med kommuneplikter. I kommuneloven av 1992 er det kun et helt kort og overordnet 

krav om å ha "betryggende kontroll" med kommunens virksomhet. I tillegg er det en rekke ulike 

bestemmelser om internkontroll i lover og forskrifter for de ulike sektorene i kommunen. Disse 

bestemmelsene har ulike formuleringer og mange har veldig detaljerte bestemmelser. 
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Den nye kommuneloven inneholder en ny internkontrollbestemmelse som er mer detaljert enn 

internkontrollkravet i kommuneloven av 1992 var, og som inneholder de mest sentrale kravene for 

internkontroll. Krav som er viktige for å nå målene for god og effektiv internkontroll i kommunen er 

inkludert. Dette er i stor grad mange av de samme kravene som fremkommer i lover og forskrifter 

for de enkelte sektorer. Det har imidlertid vært et mål å ikke ha for mange detaljerte krav i 

internkontrollbestemmelsen, men kun det som anses nødvendig. Enkelte av kravene i 

særlovgivningen er derfor ikke tatt med i den nye bestemmelsen.  

Kommunelovens internkontrollbestemmelse skal erstatte bestemmelser om internkontroll med 

kommuneplikter i særlovgivningen. Stortinget har satt som en forutsetning for at den nye 

internkontrollbestemmelsen i kommuneloven skal tre i kraft, at særlovgivningens bestemmelser 

først må gjennomgås med sikte på opphevelse. Bare der det er særlig grunn kan internkontrollkrav 

stå igjen i særlovgivningen. Som eneste unntak har Stortinget besluttet at forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ikke skal gjennomgås eller oppheves i denne 

prosessen. For øvrig skal bestemmelsen i kommuneloven være den sentrale bestemmelsen for 

internkontroll med kommunepliktene. Kommuneloven er rammelov for all kommunal virksomhet og 

er derfor det sentrale og naturlige stedet for en slik samlet bestemmelse om internkontroll. 

Dobbeltregulering er uheldig og bør unngås. 

Kommunelovens internkontrollbestemmelse skal gjelde for fremtidig regelverk rettet mot 

kommunesektoren. 

1.3 Bakgrunn og Stortingets bestilling av særlovgjennomgang 

Bakgrunnen for særlovgjennomgangen er ny kommunelov 22. juni 2018 nr. 83 og den nye 

internkontrollbestemmelsen i § 25-1. Den nye bestemmelsen skal gi en ny og helhetlig regulering av 

internkontroll med kommuneplikter, ved at dagens regulering for de ulike sektorene i hovedsak skal 

oppheves og erstattes av kommunelovens bestemmelse.  

Forarbeidene til den nye kommuneloven omtaler bakgrunnen og behovet for en ny måte å regulere 

internkontroll på, selve forslaget om ny bestemmelse i kommuneloven og behovet for gjennomgang 

av særlovgivningen med sikte på å oppheve internkontrollbestemmelser der. 

Bakgrunnen og grunnlaget for ønsket om å endre måten internkontroll samlet sett er regulert på, er 

behandlet relativt omfattende i NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Der er det en generell utredning av 

krav om internkontroll inkludert gjennomgang av tidligere undersøkelser og utredninger av spørsmål 

omkring internkontrollen i kommunene. Disse bakgrunnsdokumentene viste dels et behov for å 

styrke og spisse internkontrollen i kommunen og dels at reguleringen var uoversiktlig og komplisert. 

Det vises til Riksrevisjonen som i Dok 3:7 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøking av kommunane si 

styring og kontroll med tenester med nasjonale mål påpekte slike forhold og mente blant annet at 

det burde lages en samlet regulering av internkontroll for kommunene.  

I Prop. 46 L (2017–2018) og Innst. 369 L (2017–2018) ble det foreslått en ny og bedre bestemmelse 

om internkontroll i kommuneloven som skulle erstatte eksisterende bestemmelse i kommuneloven 

av 25. september 1992 nr. 107. Det nærmere innholdet i den nye internkontrollbestemmelsen og 

forarbeidenes omtale av denne er beskrevet nedenfor i punkt 3.  

Målet om at internkontrollbestemmelsen i kommuneloven skal erstatte dagens 

internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen, er grundig begrunnet i 

forarbeidene og kan oppsummeres slik: 
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 Det er lettere for kommunene å forholde seg til ett regelsett om krav om internkontroll enn 
mange. 

 Dagens internkontrollregulering, i ulike særlover og med ulike varianter av formuleringer 
uavhengig av om det innholdsmessig er ment å stille ulike krav, er vanskelig å forholde seg 
til for kommunene, kan skape tolkningstvil og blir dermed også ineffektiv. Dette har blitt 
påpekt av blant annet administrasjonssjefer selv og av Riksrevisjonen. 

 Ett av målene med ny internkontrollbestemmelse er å styrke selve internkontrollen i 
kommunene, og da er det viktig at det er internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov som 
får fokus som internkontrollkravet i kommunen. 

 Internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov har fått en slik form at den generelt er 
tilstrekkelig som et lovkrav om internkontroll. 

 En slik reguleringsform, med en godt gjennomført særlovgjennomgang, kan hindre 
dobbeltregulering – noe som i dag anses som et problem.  

For å sikre at det ikke på noe tidspunkt gjelder et dobbelt sett med internkontrollkrav, skal den nye 

bestemmelsen om internkontroll ikke tre i kraft før særlovgivningens internkontrollbestemmelser 

oppheves. I den nye kommuneloven er det derfor en overgangsbestemmelse som vil gjelde frem til 

endringene i særlovgivningen trer i kraft. Denne står i § 31-3 og innebærer at det kun gjelder et krav 

om "betryggende kontroll" frem til ny kommunelov kapittel 25 og endringer i særlovgivningen trer i 

kraft. Kravet om betryggende kontroll er tilsvarende det som står i kommuneloven av 1992. Alle 

endringer i den nye internkontrollreguleringen skal tre i kraft på samme tidspunkt. Dette bør også 

gjelde for forskriftsendringer. Frem til da gjelder den nye kommunelovens overgangsbestemmelse 

og gjeldende krav i særlovgivningen.  

Ved å slutte seg til målet med og føringer for særlovgjennomgangen, har Stortinget i realiteten gitt 

et mandat for å følge opp arbeidet og intensjonen med en helhetlig og forenklet regulering av 

internkontroll i kommuneloven og uten overlappende og parallelle reguleringer i særlovgivningen. 

1.4 Avgrensninger av hva som er på høring 

Utgangspunktet for særlovgjennomgangen er Stortingets behandling av Prop. 46 L (2017-2018) der 

de nye bestemmelsene i kommunelovens kapittel 25 om internkontroll ble vedtatt. Disse 

bestemmelsene er altså vedtatt og dermed ikke på høring nå.  

Stortinget har ved dette sluttet seg til at gjennomgangen av særlovgivningen skal ha som resultat at 

internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen i hovedsak skal oppheves. 

Denne premissen er heller ikke på høring.  

Videre har Stortinget fastslått at forskrift om ledelse og kvalitetssikring i helse- og omsorgstjenesten 

med tilhørende lovhjemler ikke skal inngå i denne særlovgjennomgangen. Dette spørsmålet er 

dermed ikke på høring. 

Høringen gjelder de konkrete forslagene til hvordan endringene i særlovgivningen skal 

gjennomføres. Dette gjelder forslag til endringer i internkontrollbestemmelser i både lover og i 

forskrifter. Det bes således om høringsinstansenes syn på de konkrete løsninger for hva som skal skje 

med de enkelte bestemmelsene. Det bes også om høringsinstansenes innspill på om det er andre 

bestemmelser som burde inngått i særlovgjennomgangen. 
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1.5 Arbeidet med særlovgjennomgangen 

Arbeidet med gjennomgang av aktuelle internkontrollbestemmelser i lover og forskrifter har vært 

ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er gjennomført i samarbeid med 

fagdepartementene som forvalter regelverk som faller inn under særlovgjennomgangen.  

Etter høringen vil den videre prosessen for behandlingen av forslagene bli ulik for forslag til 

endringer i lover og forslag til endringer i forskrifter. Forslag til lovendringer vil inngå i en samlet 

lovproposisjon og bli oversendt Stortinget for behandling på ordinært vis. Forslag til 

forskriftsendringer vil kunne vedtas i separate prosesser av departement eller Kongen i Statsråd. 

Dette høringsnotatet går gjennom og foreslår endringer for regulering av internkontroll i gjeldende 

regelverk som retter seg mot kommunene. For fremtidig regelverk, vil kommuneloven regulere 

internkontrollkrav for oppgaver som er lagt til kommunene. Det betyr at nye lover og forskrifter ikke 

skal inneholde egne internkontrollkrav.  

2 Sammendrag  

I dette høringsnotatet foretas en gjennomgang av særlovgivningens internkontrollbestemmelser 

med kommuneplikter, og det foreslås konkrete endringer i slike lover og forskrifter.  Bakgrunnen for 

dette er ny kommunelov av 22. juni 2018 nr. 83 som ennå ikke er trådt i kraft og at Stortinget ved 

vedtakelsen av denne la til grunn at særlovgivningens internkontrollbestemmelser med 

kommuneplikter skal gjennomgås med sikte på at disse skal oppheves slik at kommunelovens krav i 

stedet gjelder. I kapittel 1 er bakgrunnen og rammene for særlovgjennomgangen og høringen 

nærmere beskrevet.  

Det nye internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov er mer omfattende enn bestemmelsen i 

kommuneloven av 1992. Den inneholder en rekke av de elementene som i dag finnes i flere av 

internkontrollbestemmelsene i særlovgivningen (ink. forskriftene). Dog er den ikke like detaljert som 

enkelte av disse. Innholdet i ny bestemmelse er nærmere beskrevet i kapittel 3. 

I kapittel 4 gjennomgås en del generelle prinsipper og vurderinger for særlovgjennomgangen. Her er 

det i stor grad sett hen til forutsetninger og føringer i ny lov og forarbeidene til denne. 

Utgangspunktet er at særlovgjennomgangen gjelder internkontroll med kommuneplikter, og begge 

disse begrepene forklares og avgrenses nærmere. Også bestemmelser med elementer av 

internkontroll er inkludert. For hver aktuelle bestemmelse er utgangspunktet i gjennomgangen at 

det skal vurderes om bestemmelsen kan oppheves - eventuelt om det foreligger særlige grunner til 

en annen løsning. Videre sies det at bestemmelser som kun er en henvisning til kommunelovens 

internkontrollbestemmelse i utgangspunktet ikke er ønskelig da det er både unødvendig og 

lovteknisk uheldig. Dette kan imidlertid likevel tas inn der det er et særlig behov for dette. 

Forskriftshjemler er ikke ønskelig. Bestemmelser om kvalitetskrav, opplæring og lignende som inngår 

som en del av et internkontrollkrav skal i utgangspunktet oppheves sammen med 

internkontrollbestemmelsen. Slike krav som er separate egne pliktregler berøres imidlertid i 

utgangspunktet ikke av særlovgjennomgangen. Videre er det en omtale av forholdet til private 

aktører og om at hjemlene for statlig tilsyn med internkontroll også foreslås tilpasset ny 

internkontrollbestemmelse. 

Selve gjennomgangen av de ulike bestemmelsene i lov og forskrift for de ulike sektorene gjøres i 

kapittel 5. Her har hvert departement med aktuelle bestemmelser å omtale skrevet sine egne 

punkter på sine områder. Dette er Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og 
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likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. I sosialtjenesteloven, barnevernloven, krisesenterloven, 

folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven oppheves eller endres 

internkontrollbestemmelser slik at ny kommunelov skal gjelde i stedet. Dette gjelder også en rekke 

forskrifter. En nærmere oversikt over hvilke bestemmelser som foreslås endret slik at 

internkontrollbestemmelsen i ny lov gjelder er tatt inn som Vedlegg i kapittel 10.  

De foreslåtte endringene vil kunne medføre noen administrative og økonomiske besparelser, men 

dette lar seg ikke kvantifisere. Forslagene vil ikke ha vesentlig økonomiske og administrative 

konsekvenser. Dette omtales nærmere i kapittel 6. 

I kapittel 7 er det tatt inn merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslagene.  

Forslag til lov om endringer i diverse lover om internkontroll er tatt inn i kapittel 8.  

Forslag til endringer i flere forskrifter er samlet i kapittel 9.  

3 Internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov  

3.1 Kommunedirektørens internkontrollansvar  

Ny kommunelov har en internkontrollbestemmelse i § 25-1. Bestemmelsen lyder:  

 

§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 
sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 
ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 
og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.  

 

Internkontrollbestemmelsen i § 25-1 viderefører gjeldende krav om internkontroll for kommunene, 

men har en mer omfattende regulering av internkontrollen enn kommuneloven av 1992. 

Internkontrollbestemmelsen skal styrke kommunenes internkontroll ved å gjøre den mer målrettet, 

uten at internkontrollen totalt sett skal bli mer omfangsrik og ressurskrevende. Internkontrollen skal 

være systematisk, gjøres på bakgrunn av risikovurderinger, og tilpasses konkrete og lokale behov. En 

internkontroll som er systematisk og basert på risikovurderinger og lokale tilpasninger, vil være mer 
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effektiv og målrettet uten at den nødvendigvis blir mer omfangsrik og ressurskrevende totalt sett. 

Det vises til en nærmere omtale av dette i Prop. 46 L (2017–2018), punkt 23.4.1.1.  

Internkontrollbestemmelsen i § 25-1 inkluderer i stor grad de samme internkontrollkravene som 

man finner i internkontrollbestemmelser i særlovgivningen, men er enklere og mindre 

detaljfokusert. Noen internkontrollkrav i særlovgivningen er ikke tatt med i 

internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov. Dette er for eksempel krav til kvalitetsarbeid, krav 

om at kommunene benytter kvalifisert personell og sørger for opplæring og kompetanseutvikling, og 

bestemmelser om ansattes tilgang til regelverk og krav om å holde seg oppdatert på regelverk. 

Bakgrunnen for at slike krav ikke er tatt med i internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov, er 

beskrevet nærmere i Prop. 46 L (2017-2018), punkt 23.4.1.1. Her er det lagt til grunn at slike 

bestemmelser hører mer hjemme som en del av kommunens generelle styring og ledelse, og at slike 

føringer ikke bør inkluderes i et lovkrav om internkontroll i kommuneloven. Det vises også til 

omtalen nedenfor i punkt 4.5.  

§ 25-1 lovfester minstekrav til en internkontroll.. Bestemmelsen bruker begrepet internkontroll, men 

gir ikke en legaldefinisjon av internkontrollbegrepet. Beskrivelsen i lovteksten og i lovens forarbeider 

av hvilke aktiviteter som skal gjøres som del av internkontrollansvaret, danner rammen for 

internkontrollbestemmelsen.  

§ 25-1 første ledd slår fast at kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet, 

og at det er kommunedirektøren som har ansvaret for denne internkontrollen. Kommunedirektør er 

den nye kommunelovens betegnelsen på kommunens øverste leder, tidligere administrasjonssjef 

eller rådmann. Bestemmelsen slår videre fast at målet med internkontrollen er å sikre at lover og 

forskrifter følges. Internkontrollen omfatter alt som er innenfor ansvarsområdet til 

kommunedirektøren. Alle deler av administrasjonen er inkludert, det vil si både ulike sektorer som 

opplæring, barnevern og så videre, og den sentrale administrasjonen. Den folkevalgte delen av 

kommunen er imidlertid ikke inkludert i internkontrollen. Plikten til å ha internkontroll vil gjelde for 

alle lovpålagte plikter kommunen har, det vil si all kommunal virksomhet. Dette betyr at kommunen 

etter kommunelovens bestemmelse også vil ha plikt til å ha internkontroll med kommuneplikter som 

det i dag ikke er knyttet noen internkontrollbestemmelse til, for eksempel kommuneplikter i 

forurensningsloven.  

At kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen innebærer en tydeliggjøring av at det å ha 

en god internkontroll er et ledelsesansvar. Ved at ansvaret for internkontrollen ligger hos den 

øverste administrative lederen i kommunen, og med lik regulering for ulike sektorer, er målet at det 

skal blir lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen. 

Samtidig er det ikke meningen at kommunedirektøren selv skal utføre dette eller at det skal 

begrenses til sentraladministrasjonen. Som på de fleste andre områder må kommunedirektøren 

delegere ansvar for og utførelse av det nærmere internkontrollarbeidet nedover i administrasjonen. 

Leder av ulike tjenesteområder i kommunen vil typisk få dette ansvaret på sine områder og igjen 

delegere videre på hensiktsmessig måte. Samspillet mellom kommunedirektøren, den sentrale 

administrasjonen og de ulike tjenesteområdene er viktig for en helhetlig, risikobasert og tilpasset og 

systematisk internkontroll. Vurderinger av internkontrollen med risikovurderinger og tilpasninger må 

gjøres både på et helhetlig og overordnet nivå og for de ulike tjenesteområdene i kommunen. Ved 

delegering vil lederen av tjenesteområdet få ansvaret for oppgaven, samtidig som 

kommunedirektøren fortsatt har det overordnete ansvaret for at kommunen har en internkontroll 

som er i tråd med internkontrollkravet.  
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§ 25-1 andre og tredje ledd presiserer kravene og innholdet til internkontrollen.  

I § 25-1 andre ledd stilles det krav om at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses 

virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dette er en sentral del av 

internkontrollkravet, og gjelder alle deler av internkontrollen. Med systematisk menes at arbeidet 

med internkontrollen ikke skal være tilfeldig, hendelsesbasert eller spontant. Det må gjøres et 

planmessig arbeid, og internkontrollen må være av et slikt omfang og innhold at den med rette kan 

kalles systematisk. Internkontrollen i virksomheten må følges opp jevnlig og ved behov, slik at det er 

fungerende system for løpende internkontrollarbeid. Bestemmelsen stiller ikke krav til en bestemt 

systematikk. Målet med det systematiske internkontrollarbeidet er at brudd på regelverket 

forebygges, avdekkes og følges opp på en hensiktsmessig måte.  

Internkontrollen skal videre tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Kommunen må således gjøre vurderinger av risikoforhold og andre konkrete og lokale forhold, og 

tilpasse internkontrollens omfang og innhold ut fra forholdene i sin kommune. Dette vil gjøre 

internkontrollarbeidet mer målrettet mot der risikoen og behovet er størst. Det skal gjøres konkrete 

vurderinger i den aktuelle virksomheten eller aktivitet innad i kommunen for å vurdere hvor 

omfattende og hva slags internkontroll det er behov for. Risikovurderinger står sentralt, og 

kommunen må gjøre en konkret analyse og vurdering av sannsynligheten for at regler ikke følges, og 

hvilke konsekvenser dette i så fall kan få. Det er viktig med internkontroll der det er høy risiko for at 

det skal skje noe feil, og der konsekvensene av feil er store.  

En samlet risikovurdering vil til dels bero på mer generelle vurderinger, som at noen tjenester, 

saksfelt eller sektorer generelt har en større risiko, og til dels vil dette være mer konkrete 

vurderinger av forholdene i den enkelte kommune. Vurderingene må gjøres både samlet for 

kommunen som helhet og innenfor de enkelte delene av kommunens virksomhet. Innenfor enkelte 

sektorer i kommunen vil slike vurderinger alltid konkludere med at det er behov for internkontroll, 

som for eksempel innenfor barnevern, og opplæring. Men også innad i slike sektorer må det gjøres 

nærmere vurderinger av risiko m.m. innenfor de enkelte virksomheter eller aktiviteter, for å tilpasse 

den konkrete innretningen og omfanget av internkontrollen på de ulike delene av virksomheten.  

§ 25-1 tredje ledd presiserer det nærmere innholdet i kommunedirektørens internkontrollansvar. 

Det konkrete innholdet i kravene må ses i sammenheng med både første og andre ledd.  

I bokstav a er det et krav om å utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og 

organisering. Det kreves en overordnet oversikt over oppgaver, mål og organisering. Inkludert i 

kravet om å beskrive kommunens organisering ligger å beskrive hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt innad i kommunen, både sentralt og innenfor de ulike tjenesteområder og 

virksomheter. Slik beskrivelse kan lages på ulike måter. Det kan for eksempel gjøres som en oversikt 

over lederstrukturer, rapporterings- og styringslinjer, delegeringer, funksjonsbeskrivelser med 

beskrivelse av ansvar og oppgaver for personell innen et bestemt arbeidsområde og så videre. Det 

kan her også henvises til delegeringsreglement og andre relevante dokumenter.  

Bokstav b slår fast at kommunedirektøren må ha nødvendige rutiner og prosedyrer. Dette vil gjerne 

være rutiner og prosedyrer som er konkret tilpasset det området de skal gjelde for, og som er 

nødvendig for å sikre regeletterlevelse. Hva som er nødvendig å etablere av rutiner og prosedyrer vil 

blant annet måtte bero på en konkret vurdering av blant annet risiko for avvik. Det følger indirekte 

av kravet om å ha rutiner og prosedyrer at disse må gjelde for virksomheten, gjøres kjent og være 

tilgjengelige. I hvilken grad rutinene og prosedyrene skal dokumenteres i form av skriftliggjøring, vil 

følge av dokumentasjonskravet i bokstav d.  
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Bokstav c fastslår at internkontrollen skal sikre at avvik og risiko for avvik avdekkes, og at avvik og 

risiko for avvik som er avdekket, følges opp. Dette er kommunedirektørens oppfølgingsplikt. Både 

konstaterte avvik og risiko for avvik skal følges opp. Allerede oppståtte feil skal korrigeres. Samtidig 

må kommunedirektøren forebygge at feil oppstår. Kommunedirektøren må skaffe oversikt over 

områder i kommunen hvor det er fare for manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn 

relevante forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge regelbrudd. Dette må 

gjøres ut fra både kortsiktig og langsiktig perspektiv. 

Bokstav d fastslår at internkontrollen skal dokumenteres i den formen og i det omfanget som er 

nødvendig. Dokumentasjonskravet gjelder de ulike delene av internkontrollen som systemer, 

rutiner, instrukser og liknende, samt gjennomføring av konkrete kontroller og aktiviteter. Hva som er 

nødvendig må vurderes ut fra målet med internkontrollen, som er å sikre regeletterlevelse, og ut fra 

virksomhetens risikoforhold, størrelse, egenart og aktiviteter. En høy risiko for avvik innenfor et 

tjenesteområde vil for eksempel tilsi at kommunen skriftlig dokumenterer rutiner og andre 

prosedyrer.  

Bokstav e fastslår at skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll skal evalueres og ved 

behov forbedres. Det skal gjøres en evaluering av hvordan den aktuelle virksomheten jobber med 

internkontroll. Evaluering og forbedring er viktig i arbeidet med internkontroll for å sikre systematisk 

oppfølging og utvikling som til enhver tid er tilpasset kommunens virksomhet. Dette vil også bidra til 

langsiktig læring og utvikling i kommunens arbeid med tjenesteyting og med internkontrollen.  

3.2 Forholdet til private aktører  

Mange kommuner benytter seg av private aktører til å utføre lovpålagte oppgaver for eksempel for å 

tilby velferdstjenester. Kommunens bruk av private aktører til å utføre lovpålagte oppgaver, kan 

reise noen problemstillinger knyttet til hvor langt kommunens internkontrollplikt strekker seg i slike 

tilfeller. Dette er omtalt i Prop. 46 L (2017–2018) punkt 23.4.2.  

Internkontrollbestemmelsen i § 25-1 gir ikke kommunen noen særskilte internkontrollplikter knyttet 

til private aktører. Kommunedirektørens plikt til å ha internkontroll etter denne bestemmelsen 

gjelder ikke for aktiviteter som utføres av private aktører. I kommunedirektørens 

internkontrollansvar etter § 25-1 ligger det imidlertid en plikt til å følge opp private aktører som har 

oppdrag om å utføre oppgaver som er pålagt kommunene i lov. For slike oppgaver vil kommunen 

alltid ha ansvaret for at innbyggerne får de tjenestene de har krav på uansett om de utfører 

oppgaven selv eller gjennom private. Kommunen kan sette bort utføringen av oppgaven, men ikke 

ansvaret for den. Kommunen må uansett følge med på og sikre at innbyggerne får det de har krav 

på. Dette kan gjøres på ulike måter. Det kan for eksempel inngå i avtalen kommunen har med en 

privat aktør at den private skal ha visse rutiner for oppfølging eller at visse lover eller forskrifter skal 

følges. Uansett vil det måtte inngå i kommunens internkontroll, etter ordinær risikovurdering osv., å 

ha rutiner, prosedyrer osv. for å sikre kommunens kontroll med at innbyggerne får det de har krav 

på selv om en privat aktører utfører oppgaven. Ny kommunelov forsterker for øvrig kommunens 

kontrollmulighet overfor private utførere ved at kontrollutvalg og revisjon gis rett til innsyn og 

undersøkelser overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegen av kommunen. Retten er 

begrenset til det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. (§ 23-6 og § 24-10). 

Internkontrollbestemmelsen i § 25-1 gir ikke private aktører en plikt til å ha internkontroll på lik linje 

med kommunene. På enkelte sektorer finnes det imidlertid i dag sælovgivning som sier at den som 

yter en spesiell tjeneste, skal oppfylle krav til internkontroll uavhengig av om det er kommunen eller 

en privat aktør som yter tjenesten. Oftest er slike bestemmelser utformet som at både kommuner 
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og private aktører som utfører denne type oppgaver, skal ha internkontroll. Kommunene vil i 

forbindelse med avtale med private aktører om utførelse av oppgaver, også kunne stille krav om at 

også de private gjennomfører internkontroll innad i sin virksomhet, dersom dette ikke allerede er et 

lovpålagt krav. I kommunens internkontrollansvar etter § 25-1 vil det, som nevnt over, uansett ligge 

en plikt til å følge opp private aktører og de avtaler som er inngått.   

4 Generelle prinsipper og vurderinger for særlovgjennomgangen 

4.1 Internkontrollbestemmelser med kommuneplikter  

Prop. 46 L (2017–2018) slår fast i punkt 23.4.3 at særlovgjennomgangen vil ta utgangspunkt i 

særlovgivningens internkontrollbestemmelser med kommuneplikter, med sikte på at disse i 

hovedsak skal oppheves. Hva som er bestemmelser om internkontroll, og om disse bestemmelsene 

knytter seg til kommuneplikter er derfor sentralt i vurderingen av om dette er en type bestemmelser 

som skal vurderes i særlovgjennomgangen. Begge "kriteriene" må være oppfylt, og de vil her bli 

omtalt nærmere hver for seg. 

Internkontroll 

Regulering av internkontroll i særlovgivningen er i dag utbredt, og det finnes en rekke ulike 

bestemmelser om internkontroll. Innholdet i internkontrollbestemmelsene varierer, og begrepet 

internkontroll er ikke alltid brukt. Internkontrollbegrepet kan også ha noe ulik betydning og innhold i 

ulike sammenheng. 

Noen bestemmelser bruker begrepet internkontroll eksplisitt, for eksempel barnevernloven   § 2-1 

andre ledd, sosialtjenesteloven § 5 og introduksjonsloven § 24. Andre bestemmelser bruker ikke 

begrepet i lovteksten, men stiller krav om at kommunen eller virksomheten må ha et system og/eller 

jobbe kontinuerlig og systematisk for å sikre at lov- og forskriftskrav blir oppfylt, for eksempel 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Noen bestemmelser stiller krav om aktiviteter som ofte kan ses 

på som internkontrollaktiviteter, for eksempel krav om å kartlegge risiko, dokumentasjonskrav, krav 

om evaluering og forbedring med mer. Mange av internkontrollbestemmelsene i særlovgivningen 

har også krav om arbeid med kvalitet, som for eksempel krav om at virksomheten må sørge for at 

arbeidstakere medvirker slik at kunnskap og erfaring utnyttes.  

I vurderingen av om en bestemmelse skal anses for å være en internkontrollbestemmelse, er det i 

særlovgjennomgangen lagt til grunn at det ikke er avgjørende om den enkelte bestemmelsen bruker 

begrepet internkontroll. Dersom begrepet er brukt, er det uproblematisk å slå fast at bestemmelsen 

er en internkontrollbestemmelse. Dersom bestemmelsen ikke bruker begrepet internkontroll, må 

det bero på en tolkning av bestemmelsen om denne skal anses å være en 

internkontrollbestemmelse og dermed inngå i særlovgjennomgangen. I vurderingen må det blant 

annet ses hen til formålet med bestemmelsen, hvilke krav til aktiviteter og tiltak som bestemmelsen 

stiller krav om, og omtale i den aktuelle lovens forarbeider. Også bestemmelser som har krav om 

aktiviteter som kan ses på som elementer av internkontroll, bør være inkludert i 

særlovgjennomgangen.   

I vurderingen av hva som er en internkontrollbestemmelse, er det nærliggende å se på hvordan 

begrepet internkontroll brukes i kommuneloven av 1992, i ny kommunelov og i særlovgivningen. I 

1992-loven brukes begrepet "betryggende kontroll" om internkontroll. I ny kommunelov brukes 

begrepet internkontroll i loven samtidig som loven inneholder en rekke aktiviteter og krav som er en 

del av internkontrollen. Dette er det gjort nærmere rede for i punkt 3.1. Bestemmelser i 
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særlovgivningen som inneholder noen av de kravene eller aktivitetene som er nevnt i 

internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov, er en type internkontrollbestemmelse som skal inngå 

i særlovgjennomgangen. 

En fellesnevner for bestemmelsene i særlovgivningen er at de stiller opp regler for å sikre at 

virksomheten etterlever andre plikter pålagt i samme lov. Bestemmelsene fastslår som regel at 

kommunen eller virksomheten skal ha en form for kontroll for å sikre at de utfører oppgavene sine i 

samsvar med krav fastsatt i lov eller medhold av lov. Noen lover har ytterligere bestemmelser om 

dokumentasjonskrav og liknende, og mange lover har også en forskriftshjemmel. 

Forskriftene om internkontroll inneholder ofte detaljerte bestemmelser om formål, virkeområde, 

definisjon av internkontroll, innholdet i internkontrollen og dokumentasjonskrav. Én definisjon av 

internkontroll som er brukt i flere forskrifter, er at internkontroll er «systematiske tiltak som skal 

sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av lov om ….».  

En gjennomgang av internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen, viser at 

bestemmelsene i hovedsak stiller krav om følgende internkontrollaktiviteter: 

 Krav om at det må etableres et system for å sikre etterlevelse av lover og forskrifter  

 Dokumentasjonsplikt  

 Beskrivelse av hovedoppgaver, mål, organisering i virksomheten  

 Sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor aktuelle fagfelt 
og om internkontrollsystemet  

 Sikre at arbeidstakere har tilgang til aktuelle lover og forskrifter 

 Sørge for at arbeidstakere medvirker slik at kunnskap og erfaringer utnyttes 

 Sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere eller pårørende til forbedring av 
tjenestene 

 Skaffe oversikt over risikoområder 

 Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere, forbedre prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre 
tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av lovgivning 

 Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen  
 

Bestemmelsene i særlovgivningen inneholder altså mye av de samme kravene til 

internkontrollaktiviteter som i ny kommunelov, selv om formuleringene kan være litt ulike. 

Bestemmelser med elementer som finnes i listen over, bør inngå i særlovgjennomgangen. 

Kommuneplikt  

Begrepet kommuneplikt brukes her som et begrep for å beskrive de plikter som er rettet mot 

kommunen som kommune. På den annen side har man aktørplikter som er plikter kommunen har på 

lik linje med enhver annen som driver en type virksomhet. Typiske aktørplikter er for eksempel 

plikter som gjelder for alle arbeidsgivere eller for alle som behandler personopplysninger. Ny 

internkontrollbestemmelse i kommuneloven skal ikke erstatte internkontrollbestemmelser med 

aktørplikter.  

Det er som regel ikke tvilsomt om en pliktbestemmelse er en kommuneplikt eller aktørplikt. I enkelte 

tilfeller kan det imidlertid være mer uklart eller det kan være ulike oppfatninger av spørsmålet. Det 

er derfor behov for en nærmere forklaring av hvordan begrepet kommuneplikt skal forstås i denne 

sammenheng.    
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Begrepet kommuneplikt brukes verken i kommuneloven av 1992 eller i ny kommunelov. Ved bruken 

av begrepet kommuneplikt i forbindelse med omtale av særlovgjennomgangen, er det i Prop 46 L 

(2017–2018) og i NOU 2016:4 sagt lite om hva som ligger i begrepene kommuneplikt og aktørplikt.  

I særlovgjennomgangen er det lagt til grunn at det ikke er grunn til å tolke kommunepliktbegrepet 

annerledes i særlovgjennomgangen, enn slik det har blitt forstått i tilknytning til kommuneloven. Det 

skal derfor her sees nærmere på hvordan begrepet kommuneplikt tidligere er brukt. 

Begrepene kommuneplikt og aktørplikt ble først ble tatt i bruk og forklart av tilsynsutvalget i NOU 

2004:17 Statlig tilsyn med kommunesektoren. Begrepene ble gjengitt i Ot.prp. 97 (2005–2006) og 

tatt i bruk i forbindelse med innføringen av reglene om tilsyn i kapittel 10 A i kommuneloven av 

1992. Det er nærliggende at begrepene skal forstås på samme måte i forbindelse med 

særlovgjennomgangen som de tidligere har blitt forstått og omtalt i forbindelse med tilsynsreglene i 

kommuneloven. Begrepenes betydning i tilsynssammenheng er derfor relevant. Det følger av § 60 a 

andre ledd i kommuneloven av 1992 at reglene om tilsyn i kommuneloven er avgrenset til tilsyn med 

"plikter som bare er pålagt kommunene eller fylkeskommunene". I merknad til denne bestemmelsen 

(Ot.prp. 97 (2005–2006) side 63) er dette forklart med at virkeområdet for kapittel 10 A er avgrenset 

til tilsyn med plikter som bare er pålagt kommuner og fylkeskommuner, og som er pålagt disse i 

egenskap av at de er lokale folkevalgte organer. Disse pliktene er i merknaden beskrevet som de 

genuine kommunepliktene. Det er videre presisert at reglene ikke gjelder tilsyn med at kommunen 

eller fylkeskommunen etterlever regler som retter seg mot alle som driver en aktivitet eller tilbyr en 

tjeneste. I NOU 2004:17 s. 99-100 er det blant annet uttalt at kommunen kan være pålagt oppgaver i 

lovgivningen i egenskap av å være en kommune og at dette er plikter som kun er pålagt kommunene 

i egenskap av å være folkevalgte organer. Videre sies det at dette kan karakteriseres som de genuine 

kommunepliktene. I den nærmere omtalen av bruken av begrepet sies det at det i kommunepliktene 

kan ligge både et sørge-for-ansvar, rett til å drive myndighetsutøvelse og plikt til å drive selve 

tjenesteproduksjonen.  

Ny kommunelov § 30-1 viderefører bestemmelsene i § 60 a i kommuneloven av 1992, og har en 

tilsvarende formulering og begrepsbruk. I merknaden til § 30-1 (Prop. 46 L (2017–2018) side 419) 

forklares begrepsbruken slik:  

Reglene i kapittel 30 gjelder for tilsyn med kommunepliktene. Med kommuneplikter menes plikter 
som er pålagt kommunene eller fylkeskommunene som forvaltningsorgan, for eksempel plikt til å 
yte tjenester til befolkningen eller ansvar for en oppgave. Reglene gjelder uavhengig av hvordan 
kommunen organiserer seg for å løse sine plikter. Tilsynsmyndigheten fører altså tilsyn med det 
faktiske tjenestetilbudet eller utførelsen av kommunens lovpålagte oppgave uavhengig av om 
tjenesten ytes eller oppgaven løses i regi av kommunen selv, gjennom avtale mellom private eller 
gjennom interkommunalt samarbeid.  

Det er lagt til grunn at det sentrale i vurderingen av om en pliktbestemmelse er en kommuneplikt 

eller aktørplikt, er om den aktuelle plikten er en plikt som bare gjelder for kommuner og om den 

aktuelle plikten er pålagt kommunene i egenskap av at kommunene er lokale, folkevalgte organer.  

Kommunene kan selv velge hvordan de innretter seg for å løse en lovpålagt oppgave. Mange 

kommuner har for eksempel innenfor velferdstjenester valgt å løse sine oppgaver ved å inngå 

avtaler med private eller ideelle tjenesteytere. At kommunene benytter kontrakter med private eller 

ideelle aktører for å løse sine lovpålagte oppgaver endrer ikke ansvarsforholdet og kommunens 

lovpålagte plikt til å yte tjenesten eller utføre oppgaven. Det blir dermed ikke relevant for 

avklaringen av kommunepliktbegrepet om det er mange private eller ideelle aktører som utfører 

oppgaven. Skillet mellom hva som er kommuneplikter og hva som er aktørplikter påvirkes ikke av om 
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eller hvor stort innslag av private aktører som på det aktuelle tidspunkt finnes på det aktuelle 

området. Det sentrale er hvem den aktuelle plikten er lagt til.  

4.2 Hovedprinsippet om å oppheve særlovbestemmelser  

Ved gjennomgangen av hver enkelt internkontrollbestemmelse er utgangspunktet at det skal gjøres 

en vurdering av om bestemmelsen skal oppheves. Dette hovedprinsippet for særlovgjennomgangen 

om å i hovedsak oppheve internkontrollbestemmelser i særlovgivningen fremkommer, som tidligere 

omtalt, klart av forarbeidene. I Prop. 46 L (2017–2018) i punkt 23.4.3 sies det at 

"Særlovgjennomgangen vil ta utgangspunkt i særlovgivningens regler om internkontroll med 

kommuneplikter, med sikte på at disse i hovedsak skal oppheves.". Videre sies det blant annet at 

"Departementet mener det er svært uheldig om man skulle innføre en ny, detaljert 

internkontrollbestemmelse uten å få opphevet det meste av særlovgivningens bestemmelser om 

internkontroll". Målet med særlovgjennomgangen er altså at internkontrollbestemmelser med 

kommuneplikter i særlovgivningen skal oppheves så langt det er mulig, slik at det blir 

kommunelovens internkontrollbestemmelse som regulerer internkontrollen. Dette blir således 

utgangspunktet for vurderingen av de enkelte bestemmelsene. 

For å avvike fra utgangspunktet om å oppheve en bestemmelse, må det i henhold til Prop. 46 L 

(2017–2018), punkt 23.4.3, foreligge et "særskilt og begrunnet behov" for å beholde en regulering 

om internkontroll i særlovgivningen. Dette vil gjelde uansett om det er hele eller deler av en 

internkontrollbestemmelse som vurderes opprettholdt. Bare unntaksvis vil det foreligge slike særlige 

grunner. I forarbeidene vises det til to eksempler på grunner for å beholde regulering om 

internkontroll i særlovgivningen. Det er "regulering knyttet til private aktører som yter tjenester på 

vegne av kommunen" og "særskilte krav knyttet til EU-direktiver eller andre internasjonale 

forpliktelser". Videre understrekes det at regulering "i så fall bør begrenses til bestemmelser som 

kommer i tillegg til det som er regulert i kommuneloven slik at dobbeltregulering unngås". 

I tillegg har Stortinget fastslått at forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgssektoren med tilhørende hjemler ikke skal inngå i særlovgjennomgangen. Se nærmere 

omtale av dette i punkt 5.4 nedenfor. 

Innenfor disse prinsippene og rammene må det vurderes og begrunnes konkret hva som eventuelt 

kan tilsi en fortsatt internkontrollregulering i særlovgivningen. Dette vil gjerne være spesifikt for den 

enkelte sektoren og lovområdet. Resultatet av slike vurderinger og begrunnelser må i en samlet 

vurdering veie tyngre enn hensynene bak hovedprinsippet om oppheving av eksisterende 

bestemmelser. En særregulering av internkontroll i egen lov eller forskrift må altså begrunnes godt. I 

gjennomgangen av særlovgivningen i punkt 5 nedenfor har det blitt gjort en slik konkret vurdering av 

eventuelle grunner for å beholde noe regulering om internkontroll opp mot hensynet bak 

hovedprinsippet om oppheving. Det har vært et mål at en eventuell gjenstående regulering skulle bli 

så begrenset som mulig og at dobbeltregulering skulle unngås i størst mulig grad. Som en del av 

dette har det også blitt vurdert hvilke konsekvenser det vil ha å erstatte internkontrollbestemmelsen 

med internkontrollkravet i kommuneloven – sammenlignet med konsekvenser av andre aktuelle 

alternativer. EU-direktiver eller andre internasjonale forpliktelser har ikke fremkommet som noen 

aktuell grunn for særregulering i denne gjennomgangen. Spørsmål knyttet til private aktører dukket 

opp i ulike varianter og vil omtales nærmere i punkt 4.6 og under den konkrete gjennomgangen av 

aktuelle bestemmelser. 

For de tilfellene der det har vært aktuelt å beholde noe regulering av internkontroll i 

særlovgivningen, har det i gjennomgangen vært viktig å se helhetlig hvordan dette i så falle skulle 
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være. Av hensyn til likhet og forenkling i lovverket, er det en fordel om like eller lignende typetilfeller 

reguleres likt. Der det er mulig, og ikke andre hensyn som tilsier noe annet, er det et mål å bruke like 

formuleringer og lik reguleringsmåte på sammenlignbare tilfeller. Dette vil gjøre lovtolkning og 

lovanvendelsen enklere.  

En tilsvarende vurdering som her er gjort, må også for fremtiden gjøres dersom det skal vurderes 

regulering av internkontroll på enkelte områder. Utgangspunktet nå er at det ikke er behov for 

ytterligere regulering av internkontroll med kommuneplikter, da kommuneloven regulerer dette. 

4.3 Henvisningsbestemmelser 

Når internkontrollbestemmelser i særloven oppheves, vil kommuneloven regulere kravet til 

internkontroll. Rettslig sett vil det derfor ikke være nødvendig med noen omtale av internkontroll i 

særlovgivningen. Kommunelovens bestemmelser om internkontroll gjelder for all kommunal 

virksomhet. I særlovgjennomgangen har det likevel oppstått spørsmål om å ta inn bestemmelser i 

særloven med en ren henvisning til internkontrollkravet i kommuneloven i de tilfeller der 

internkontrollkravet etter særlovgivningen skal oppheves.  

Utgangspunktet for særlovgjennomgangen har vært at henvisningsbestemmelser ikke skal tas inn i 

særlovgivningen, da det ikke er ønskelig eller nødvendig at man i én lov henviser og uttrykkelig sier 

at bestemmelser i en annen lov gjelder. Generelt anses ikke dette som god lovgivningsteknikk. Det 

rettslige kravet til internkontroll vil uansett være det samme enten man har en slik bestemmelse 

eller ikke. Det kan også skape tolkningstvil dersom en henvisningsbestemmelse bruker andre 

formuleringer enn det det henvises til. Videre kan det skape uklarhet dersom det noen steder er en 

slik henvisning og andre steder ikke. Det vil kunne oppstå usikkerhet om en slik forskjell har noen 

rettslig betydning.  

På den annen side kan en henvisningsbestemmelse ha en viss pedagogisk verdi. Informasjon om 

internkontrollkravet i kommuneloven vil imidlertid uansett kun gis på annet vis som for eksempel i 

en veileder e.l. 

Henvisningsbestemmelser har, så langt det har vært mulig, ikke blitt tatt inn i særlovgivning der 

kommunelovens internkontrollkrav skal gjelde. På enkelte områder er det likevel foreslått å ta inn 

henvisningsbestemmelser. Dette er dels begrunnet i særskilte behov for enkelte sektorer eller lover, 

og dels er det begrunnet med et ekstra stort pedagogisk behov der det tidligere har vært en tydelig 

eller omfattende internkontrollbestemmelse. Å ta ut en slik eksisterende bestemmelse om 

internkontroll har på enkelte områder medført et særlig behov for å synliggjøre at det fortsatt 

eksisterer krav om internkontroll og for å vise hvor reguleringen av dette står.  

Det understrekes at der hvor det er tatt inn en slik henvisning, så er dette en ren pedagogisk 

bestemmelse som ikke har noen rettslig betydning.  

Slike henvisningsbestemmelser er formulert som rene henvisninger, slik at det skal være helt klart at 

selve internkontrollkravet kun reguleres av kommuneloven og at det ikke finnes noen "tilleggskrav" 

eller "tilleggsformuleringer" i henvisningsbestemmelsen. I den utstrekning det har vært mulig har 

også eventuelle henvisningsbestemmelser blitt utformet mest mulig likt. 
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4.4 Forskriftshjemmel 

I Prop. 46 L (2017–2018) er det sagt at forskriftshjemmel for internkontrollkrav i kommuneloven 

generelt ikke er ønskelig, men at dersom det er særlige behov for det kan det være aktuelt å ta inn 

en forskriftshjemmel i særlovgivningen. 

Det har ikke kommet frem noen særlige behov som tilsier innføring av noen ny forskriftshjemmel i 

denne omgang. Det blir derfor ikke foreslått noen slike forskriftshjemler i dette høringsnotatet.  

4.5 Kvalitetsforbedring og lignende krav 

Forarbeidene til ny kommunelov, både NOU 2016:4 og Prop. 46 L (2017–2018), klargjør at enkelte 

elementer fra dagens internkontrollregulering ikke bør videreføres verken i kommuneloven eller i 

annet regelverk som en del av lovkrav om internkontroll. Dette er bestemmelser som krav til 

kvalitetsarbeid, krav om at kommunene benytter kvalifisert personell og sørger for opplæring og 

kompetanseutvikling, og det er bestemmelser om ansattes tilgang til regelverk og krav om å holde 

seg oppdatert på regelverk. Som eksempler på bestemmelser om kvalitetsarbeid er krav om å sørge 

for at arbeidstakerne medvirker, å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, tjenestemottakere og 

pårørende, og krav om å sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring. 

Forarbeidene legger til grunn at slike bestemmelser hører mer hjemme som en del av kommunens 

generelle styring og ledelse, og at slike føringer ikke bør inkluderes i et lovkrav om internkontroll i 

kommuneloven. (se NOU 2016: 4 side 309 og Prop. 46 L (2017–2018) side 274-275).  

I Prop. 46 L (2017–2018) påpekes det imidlertid også "at noen av disse elementene allerede er 

omfattet av enkelte ordinære pliktregler i særlovgivningen. Dette kan være krav om kvalifikasjoner, 

brukermedvirkning og liknende. Slike pliktbestemmelser vil gjelde som før."  

Forarbeidene omtaler således to varianter av denne type bestemmelser; krav som er en del av 

internkontrollreguleringen og som i hovedsak bør oppheves og krav som er omfattet av ordinære 

pliktregler i særlovgivningen og som i utgangspunktet vil gjelde som før. 

Utgangspunktet i særlovgjennomgangen har vært at internkontrollbestemmelser som inneholder 

denne type krav skal oppheves. De skal ikke erstattes med noe annet enn den generelle 

internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Kun helt unntaksvis kan denne type krav blir stående, 

og det må i så fall begrunnes særskilt. 

I arbeidet med særlovgjennomgangen har det ved vurderingen av enkelte bestemmelser blitt reist 

spørsmål om konkrete krav er en del av en internkontrollregulering, eller om det er en del av andre 

særskilte pliktregler. Dette kan være vanskelige grensespørsmål som krever konkrete vurderinger. Et 

generelt utgangspunkt er at dersom slike krav direkte inngår i en internkontrollbestemmelse i 

gjeldende regulering, er utgangspunktet at den skal oppheves. For andre reguleringsmåter der slike 

krav fremstår som mer separate krav uten direkte tilknytning til et internkontrollkrav, er det 

vanskeligere å si generelt at den må oppheves. For helt selvstendige krav av denne type, som altså 

ikke er knyttet til internkontrollkrav, er det antakelig mer nærliggende å si at det ikke er en 

forventning om å oppheve disse i særlovgjennomgangen.  

For øvrig vil det alltid være relevant å vurdere hvorvidt denne type krav virkelig trengs ved siden av 

et generelt krav om internkontroll. Dersom det både finnes kvalitetskrav i en 

internkontrollbestemmelse og det finnes en egen pliktbestemmelse med tilsvarende krav, er det 

ikke behov for begge deler. En internkontrollbestemmelse vil uansett innebære et generelt krav om 
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internkontroll for å sikre at alle plikter i lover og forskrifter overholdes. Det er unødvendig og en 

form for dobbeltregulering å ha det begge steder. 

4.6 Private aktører 

Som beskrevet foran i punkt 3.2, vil kommuner noen ganger bruke private aktører enten ved at de 

kjøper tjenester eller ved at de overlater oppgaver til private aktører. Kommunenes lovpålagte 

oppgaver vil fortsatt være kommunens ansvar selv om den velger å la private helt eller delvis utføre 

dette. (I denne sammenheng menes både ideelle og andre private aktører når vi bruker begrepet 

private aktører.) Kommunens internkontrollansvar vil da inkludere måten kommunen selv bruker 

private aktører og gjennom det sikrer at plikter som er pålagt kommunene overholdes uansett om 

kommunen utfører oppgavene selv eller overlater dem til private. Her vil et sentralt punkt gjerne 

være den avtalen kommunen har inngått med den private aktøren. 

Kommuneloven pålegger ikke den private aktøren noe krav om å ha internkontroll. Et krav om 

internkontroll kan eventuelt følge av avtale med kommunen eller det kan følge av bestemmelse i 

særlovgivningen. Dersom særlovgivningen har bestemmelser som pålegger private aktører et 

internkontrollkrav, vil dette i utgangspunktet ikke berøres av særlovgjennomgangen så lenge 

bestemmelsen kun gjelder private. Dersom private aktører er omfattet av samme regelverk om 

internkontroll som kommunene, må det imidlertid gjøres noen særskilte vurderinger. Dette vil være 

tilfelle dersom for eksempel krav i særlovgivningen om internkontroll er utformet som en felles 

bestemmelse der både kommuner og private aktører som utfører denne type oppgaver, skal ha 

internkontroll. Spørsmålet i særlovgjennomgangen blir da hvordan man kan endre bestemmelsen 

slik at kommunen er omfattet av kommunelovens krav om internkontroll samtidig som de private 

aktører fortsatt skal ha et internkontrollkrav. 

I Prop. 46 L (2017–2018) er slike tilfeller nevnt som eksempel på situasjoner der det kan være aktuelt 

å ikke bare oppheve internkontrollbestemmelsen, men å ha en særskilt bestemmelse om 

internkontroll i særloven. Det er ikke meningen at særlovgjennomgangen skal resultere i en 

svekkelse av krav til private aktører.  

Utgangspunktet for særlovgjennomgangen har således vært at private aktører som i dag er omfattet 

av et krav om internkontroll, fortsatt skal være det. Mens private aktører som i dag ikke er omfattet 

av et krav om internkontroll, heller ikke skal få det gjennom denne særlovgjennomgangen. 

Særlovgjennomgangen tar således ikke sikte på å gjøre endringer i situasjonen for private aktører 

her. Der det i dag ikke gjelder noen krav om internkontroll for private, vil en innføring av dette 

eventuelt gjøres i egne prosesser der helheten i et slikt forslag utredes.  

For interkontrollbestemmelser som i dag gjelder både kommunen og private og som skal oppheves, 

er det vurdert hvordan det kan sikres at et krav om internkontroll fortsatt gjelder for private aktører. 

Dette kan gjøres på ulike måter som bl.a. vil være avhengig av hvordan eksisterende regulering er 

utformet. Er det en egen bestemmelse rettet mot private og eventuelt andre ikke-kommunale 

aktører, vil denne kunne gjelde som før og fortsatt sikre at også private har et krav om 

internkontroll. Er det derimot én bestemmelse som har krav om internkontroll rettet mot både 

kommunen og andre tjenesteytere på det aktuelle område, vil en oppheving av denne måtte følges 

opp med en egen regulering for private eller andre tjenesteytere. Dette kan for eksempel gjøres ved 

en henvisning til at internkontrollkravet i kommuneloven skal gjelde på tilsvarende måte for 

private/andre aktører/tjenesteytere.  
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4.7 Hjemler for tilsyn med internkontroll 

I ny kommunelov er det ikke tatt inn noen egen bestemmelse om tilsyn med internkontroll. Det er 

fortsatt slik at dersom det skal føres tilsyn med kommunens internkontroll på ett område, må 

særloven som hjemler tilsyn også ha en henvisning til at tilsynshjemmelen inkluderer 

internkontrollkravet i kommuneloven. Dette er omtalt i Prop. 46 L (2017–2018) på side 278. Der det i 

dag er henvist til en internkontrollbestemmelse i særlovgivningen som oppheves, må det tas inn en 

henvisning til ny kommunelov § 25-1. Dette er tekniske endringer som er en konsekvens av de 

endringene som gjøres med internkontrollbestemmelsene. 

Endringer i tilsynshjemler i de aktuelle særlovene er tatt inn i forslagene til lovendringer i dette 

høringsnotatet kapittel 9.  

5 Gjennomgang av de enkelte bestemmelser i lover og forskrifter 

5.1 Innledning 

I dette kapitlet gjennomgås aktuelle lover og forskrifter for hvert departement med vurderinger og 

konkrete endringsforslag.  

I tillegg omtales, under de enkelte departementene, bestemmelser som har vært vurdert i 

særlovgjennomgangen men hvor det ikke foreslås endringer, og bestemmelser som har vært eller vil 

bli vurdert i andre prosesser. 

For øvrig vises til kapittel 8 for lovendringsforslag, kapittel 9 for forslag til endringer i forskrifter og 

kapittel 10 for skjematisk oversikt over lover og forskrifter det foreslås endringer i.  

5.2 Arbeids- og sosialdepartementet 

5.2.1 Sosialtjenesteloven med internkontrollforskrift 

5.2.1.1 Gjeldende rett 

Arbeids- og velferdsforvaltningen består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av 

kommunens tjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Disse tjenestene er kommunens 

oppgaver etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) og eventuelt andre av kommunens tjenester partene har 

avtalt å legge til kontoret. Driften av NAV-kontoret er et felles ansvar, men stat og kommune har 

likevel et selvstendig ansvar for sine tjenester.  

I henhold til sosialtjenesteloven skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og 

tjenester etter loven kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, 

se loven § 5. Disse tjenestene er stønad til livsopphold, opplysning råd og veiledning, midlertidig 

botilbud, kvalifiseringsprogram og individuell plan. Det følger av bestemmelsen at kommunen må 

kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller plikten til å føre internkontroll.  

I forskrift 19. november 2010 nr. 1463 om internkontroll for kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen (forskrift om internkontroll i kommunalt NAV) er det gitt nærmere 

bestemmelser om innholdet i plikten til å føre internkontroll etter sosialtjenesteloven § 5. 

Internkontroll er i forskriften definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 
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medhold av sosialtjenesteloven, se forskriften § 3. Internkontrollen skal i henhold til forskriften § 5 

dokumenteres i den formen og det omfanget som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, 

aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Innholdet i internkontrollen er detaljert regulert i § 4. Blant 

annet er det et krav om at internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold og ha det omfanget som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i 

medhold av sosialtjenesteloven.  

5.2.1.2 Vurderinger og forslag  

Departementet foreslår at sosialtjenesteloven § 5 om internkontroll og forskrift om internkontroll i 

kommunalt NAV oppheves.  

En forutsetning for å innta en ny og mer omfattende bestemmelse om internkontroll i 

kommuneloven er at særlovgivningens bestemmelser om internkontroll oppheves, med mindre det 

foreligger et særskilt og begrunnet behov for å beholde slike bestemmelser. Etter departementets 

vurdering foreligger det ikke et slikt behov for å videreføre bestemmelser om internkontroll i eller i 

medhold av sosialtjenesteloven. Den nye internkontrollbestemmelsen i den nye kommuneloven 

stiller i mindre grad detaljerte krav til internkontrollen enn det som er tilfelle i særlovgivningen den 

skal erstatte. Videre ligger det til grunn for særlovgjennomgangen at det er elementer i 

sektorlovgivningen som det ikke er nødvendig å videreføre som et lovkrav i en 

internkontrollbestemmelse, for eksempel krav om kvalifisert personell, tilgang til regelverk for 

ansatte og krav om brukermedvirkning, se punkt 4.5.  

Departementet er av den oppfatning at det ikke foreligger noen særlig grunn til å videreføre særlige, 

detaljerte internkontrollregler på sosialtjenesteområdet.  Det vil også være i tråd med Stortingets 

forutsetninger og målet om enklere og mer helhetlig internkontrollregelverk, at reglene oppheves og 

erstattes av internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov. Et mer samordnet og forenklet regelverk 

om internkontroll vil etter departementets vurdering bidra til å styrke kommunens internkontroll 

med tjenester etter sosialtjenesteloven. I henhold til kommuneloven § 25-1 andre ledd skal 

internkontrollen være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. De vesentlige elementer i internkontrollen er tatt inn i § 25-1 tredje ledd. 

Kommunelovens bestemmelse om internkontroll ivaretar dermed de vesentlige elementene i 

dagens sosialtjenestelov § 5 med forskrift.  

Gitt at NAV-kontorene har det særpreget at de består av en statlig og en kommunal del, mener 

departementet at det av pedagogiske hensyn er viktig at kravet til internkontroll synliggjøres i 

sosialtjenesteloven. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen i sosialtjenesteloven § 5 

erstattes av en bestemmelse som viser til plikten til å føre internkontroll i kommuneloven. 

Ved opphevelse av sosialtjenesteloven § 5 om internkontroll, og forskrift gitt i medhold av 

bestemmelsen, vil kommuneloven regulere kravet til internkontroll på sosialtjenesteområdet. Den 

nye bestemmelsen om internkontroll i kommuneloven pålegger kommunen en plikt til å føre 

internkontroll med administrasjonens virksomhet, det vil si alle deler av administrasjonen  Plikten til 

å føre internkontroll på sosialtjenesteområdet vil dermed ikke lenger være begrenset til virksomhet 

og tjenester etter sosialtjenesteloven kapittel 4, men omfatte alle plikter kommunen har etter loven, 

herunder kapittel 3 om blant annet generell forebyggende virksomhet knyttet til levekår, samarbeid 

med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, medvirkning til å skaffe boliger til 

vanskeligstilte personer og plikt til å utarbeide beredskapsplan. 

Sentralt i kommunelovens nye internkontrollbestemmelse er risikovurderinger og at kommunen må 

gjøre en konkret vurdering av sannsynligheten for at regler ikke følges og konsekvenser av eventuell 
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svikt. Vurderingene skal gjøres samlet for kommunen som helhet og innenfor de enkelte delene av 

kommunens virksomhet. De sosiale tjenestene er samfunnets siste sikkerhetsnett og blant de mest 

grunnleggende velferdstjenestene, noe som gjør at konsekvenser av feil vil være store. Det vil derfor 

alltid være behov for internkontroll med virksomhet etter sosialtjenesteloven. Innretningen og 

omfanget av internkontrollen må likevel vurderes og tilpasses konkret.  

I henhold til sosialtjenesteloven § 6 har kommunen ansvar for nødvendig opplæring av kommunens 

personell i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det ligger til grunn for særlovgjennomgangen at slike 

elementer i internkontrollregulering ikke skal videreføres fordi det hører mer hjemme som en del av 

kommunens generelle styring og ledelse. Departementet har vurdert om bestemmelsen som følge 

av dette skal oppheves, men er av den oppfatningen at bestemmelsen har en selvstendig betydning 

som gir grunn til å videreføre den. Etter departementets vurdering innebærer bestemmelsen en 

viktig klargjøring og understreking av kommunens ansvar for opplæring i NAV-kontoret, som består 

av en statlig og en kommunal del. Departementet foreslår derfor ingen endringer i denne 

bestemmelsen. 

5.3 Barne- og likestillingsdepartementet 

5.3.1 Barnevernloven med internkontrollforskrift 

5.3.1.1 Gjeldende rett 

Dagens regler om kommunens plikt til internkontroll fremgår av barnevernloven § 2-1 andre ledd. 

Bestemmelsen lyder slik:  

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med 
krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den 
oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om 
internkontroll. 

Forskrift 14. desember 2005 nr. 1584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester gir utfyllende bestemmelser om innholdet i plikten til internkontroll. 

5.3.1.2 Vurderinger og forslag  

Bestemmelsen om kommunens plikt til å ha internkontroll 

Internkontroll er et sentralt virkemiddel for kommunens styring av barnevernområdet. 

Internkontroll skal forebygge svikt og uheldige hendelser og bidra til at kommunen lærer av de feil 

som skjer slik at de ikke gjentas. God internkontroll kjennetegnes av systematiske tiltak som skal 

sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar 

med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Tilsyn med det kommunale barnevernet tyder på at 

ledelsen i mange kommuner i for liten grad følger opp sine barneverntjenester gjennom slike former 

for overordnet og systematisk planlegging og kontroll. Dette er bl.a. omtalt i Prop. 73 L (2016–2017) 

Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). 

Etter barne- og likestillingsdepartementets vurdering vil et mer samordnet og forenklet regelverk om 

internkontroll bidra til å styrke kommunens internkontroll med barnevernet. I henhold til 

kommuneloven § 25-1 andre ledd skal internkontrollen være systematisk og tilpasses virksomhetens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. De vesentlige elementer i internkontrollen er tatt inn i 

tredje ledd, og kommunelovens bestemmelse om internkontroll ivaretar dermed de vesentlige 
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elementene i dagens barnevernlov § 2-1 andre ledd med forskrift. Samtidig er det av pedagogiske 

hensyn viktig at kravet til internkontroll synliggjøres i barnevernloven.  

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår derfor at bestemmelsen i barnevernloven § 2-1 andre 

ledd erstattes av en bestemmelse som henviser til plikten til å føre internkontroll i kommuneloven § 

25-1. Vi foreslår samtidig at forskrift 14. desember 2005 nr. 1584 om internkontroll for kommunens 

oppgaver etter lov om barneverntjenester oppheves. Det er ikke behov for å beholde dagens 

forskriftshjemmel i den nye henvisningsbestemmelsen.  

Internkontrollbestemmelsen er blant de lovkravene som fylkesmannen kan føre tilsyn med etter 

barnevernloven § 2-3b. Ved å beholde § 2-1 andre ledd som en henvisningsbestemmelse vil det ikke 

være behov for å endre tilsynsbestemmelsen, selv om kravet til internkontroll følger av 

kommuneloven. 

Det kan bli aktuelt å vurdere en ny forskriftshjemmel på et senere tidspunkt, men det vil være en 

forskriftshjemmel som skal dekke et annet behov og således vil måtte utformes annerledes enn 

dagens. Det vises til at behovet for særskilte regler om internkontroll for private aktører vil bli 

vurdert i forbindelse med en pågående utredning av rammevilkår ved bruk av private aktører, se 

nedenfor. Som en oppfølging av dette må det også vurderes om en eventuell regulering skal gjøres i 

lov, forskrift eller begge deler. En eventuell forskriftshjemmel i den forbindelse vil således uansett 

måtte se annerledes ut enn dagens forskriftshjemmel.  

Særlig om bruk av private aktører 

Private aktører er viktige bidragsytere i barnevernet. De siste årene har det vært en sterk vekst i 

bruken av disse aktørene, både når det gjelder omfanget av områder og hvordan private benyttes. I 

følge en undersøkelse gjennomført av Vista Analyse benyttet 77% av landets barneverntjenester i 

2014–2015 private aktører til å utføre en eller flere av kommunens lovpålagte oppgaver.1 

Barneverntjenestene benytter private aktører blant annet til saksbehandling både i forbindelse med 

gjennomføring av undersøkelser og i forbindelse med gjennomføring og oppfølgning av ulike former 

for barneverntiltak både i og utenfor hjemmet. Eksempler på dette er at private benyttes til 

tolketjenester og oversettelser, sakkyndige utredninger, veiledning til ansatte og fosterforeldre og 

ulike former for hjelpetiltak i hjemmet.  

Kommunen kan ikke delegere eller legge oppgaver etter barnevernloven som innebærer utøvelse av 

offentlig myndighet til en privat aktør. Kommunene har likevel anledning til å benytte private til å 

bistå kommunen i utførelse av visse oppgaver både av faglig og administrativ karakter. Dette gjelder 

også i tilfeller der private brukes i forbindelse med kommunens utøvelse av oppgaver som 

innebærer offentlig myndighetsutøvelse. En slik bruk av private aktører kan ikke innebære at den 

private aktøren tildeles myndighet eller et selvstendig ansvar for en oppgave som innebærer 

myndighetsutøvelse. 

Som nevnt ovenfor følger det av dagens barnevernlov at kommunen plikter å ha en internkontroll 

som omfatter alle deler av kommunens oppgaver etter barnevernloven. Private aktører er ikke 

direkte omfattet av bestemmelsen om internkontroll, men kommunen må sikre at den har 

nødvendig og tilstrekkelig kontroll med at virksomheten hos private som utfører oppgaver for 

barneverntjenesten drives i samsvar med lov og annet regelverk. Dette innebærer at kommunen må 

                                                           
1 Vista analyse, Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie? Rapport 2016/19 
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ha rutiner for systematisk oppfølgning av den private aktøren, og at dette inngår som en del av 

kommunens internkontrollsystem.  

Videre må kommunen til enhver tid ha oppdatert og tilgjengelig dokumentasjon som viser hvordan 

det sikres at oppgavene utføres i samsvar med lov- og annet regelverk. Dette innebærer at 

barneverntjenesten også må ha rutiner for systematisk oppfølgning ved bistand fra private aktører, 

samt dokumentasjon på hvordan oppfølgningen faktisk skjer. Videre må barneverntjenesten kunne 

dokumentere at vedtak og beslutninger om utøvelse av offentlig myndighet er fattet av 

barneverntjenesten. 

Forslaget om å endre barnevernslovens bestemmelse om internkontroll til en bestemmelse som 

henviser til kapittel 25, endrer ikke på dette. Se for øvrig nærmere omtale av dette foran i punkt 4.6. 

Forslag 

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår etter dette at barnevernloven § 2-1 andre ledd skal 

lyde:  

Kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven kapittel 25.  

Videre foreslås det at forskrift 14. desember 2005 nr. 1584 om internkontroll for kommunens 

oppgaver etter lov om barneverntjenester oppheves. 

5.3.2 Internkontrollbestemmelser knyttet til barnevern som har blitt vurdert og som ikke inngår 

i særlovgjennomgangen  

I forbindelse med særlovgjennomgangen er det også enkelte internkontrollbestemmelser som har 

blitt vurdert nærmere, men hvor konklusjonen er at bestemmelsene ikke skal inngå i 

særlovgjennomgangen. Det foreslås derfor ingen endringer knyttet til disse. 

Barneverninstitusjoner 

I forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner er det regler om 

internkontroll i kapittel 2. Forskriften gjelder statlige, private og kommunale 

barnevernsinstitusjoner. Det er et statlig ansvar å sørge for at det er et tilstrekkelig institusjonstilbud 

på barnevernområdet jf. barnevernloven § 2-3 andre ledd bokstav a og § 5-1. I praksis ivaretar 

Bufetat dette ansvaret ved en kombinasjon av egne statlige institusjoner og å kjøpe plasser i private 

institusjoner som er godkjent av etaten etter barnevernloven § 5-8. Private og kommunale 

institusjoner skal godkjennes jf. barnevernloven § 5-8. I godkjenningsforskriften (27. oktober 2003 

nr. 1283) § 5 stilles blant annet krav om at institusjonen bare kan godkjennes hvis den drives i 

samsvar med barnevernloven og forskrifter, herunder forskrift om krav til kvalitet og internkontroll. I 

Oslo kommune er det en særegen ordning ved at Bufetats oppgaver ivaretas av kommunen selv, jf. 

barnevernloven § 2-3 a. Også Oslo kommune ivaretar dette ansvar gjennom en kombinasjon av egne 

kommunale institusjoner og kjøp av plasser i private institusjoner. Forskriften gjelder samtlige 

institusjoner. 

Tilsvarende regler om internkontroll gjelder for sentre for foreldre og barn jf. forskrift for sentre for 

foreldre og barn §§ 14 til 16. Også denne forskriften gjelder for statlige, private og kommunale 

sentre for foreldre og barn. 

Departementet mener at internkontrollreglene her ikke gjelder internkontroll med kommuneplikter. 

Det er ingen plikt for kommunene til å ha denne type institusjoner, og det er kun enkelte kommuner 
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som faktisk har slike institusjoner. De pliktene som gjelder godkjenning og drift av slike institusjoner 

er de samme enten institusjonen er kommunal, privat eller statlig, Det er altså ikke krav som bare er 

rettet mot kommuner. Forskriften er også hjemlet i barnevernloven § 5-10 og ikke i 

internkontrollbestemmelsen for kommunene i § 2-1. Følgelig må dette anses som aktørplikter og 

ikke kommuneplikter. Internkontrollbestemmelsene i disse forskriftene skal av den grunn ikke inngå 

i denne særlovgjennomgangen. 

5.3.3 Andre prosesser vedrørende barnevern. 

Til orientering nevnes her aktuelle bestemmelser eller spørsmål knyttet til internkontroll som vil bli 

vurdert i andre prosesser.  

Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov 

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 4 april 2019 forslag til ny barnevernslov på høring, med 

høringsfrist 1. august 2019. I forslag til ny § 15-2 foreslår departementet å videreføre dagens 

bestemmelse om kommunens plikt til å føre internkontroll, jf. § 2-1 annet ledd. Departementet viser 

i høringsnotatet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets gjennomgang av bestemmelser 

om internkontroll i særlovgivningen, og at eventuelle endringer i gjeldende bestemmelse vurderes i 

forbindelse med denne særlovsgjennomgangen.  

Disse to prosessene vil samkjøres slik at endringene som nå foreslås i internkontrollreguleringen, vil 

komme inn i ny barnevernslov.  

Private aktører 

Barne- og likestillingsdepartementet varslet i Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven 

(barnevernsreform) en gjennomgang av rammevilkårene for private aktører i barnevernet. Arbeidet 

innebærer en samlet gjennomgang av rammevilkårene for private aktører som leverer tjenester til 

kommunalt og statlig barnevern. Det skal foreslås endringer hvis dette anses nødvendig ut fra 

hensynet til at private aktører skal benyttes på en måte som understøtter et godt og effektivt 

barnevern, herunder at private benyttes innenfor lovlige rammer. Tilstrekkelig styring og kontroll 

ved bruk av private er viktig for å kunne ivareta rettssikkerheten til barn og familier i barnevernet.  

I forbindelse med denne gjennomgangen vil Barne- og likestillingsdepartementet blant annet 

vurdere hvorvidt også private aktører som bistår kommunens barneverntjeneste, bør pålegges krav 

til internkontroll, og hvordan en slik plikt i så fall kan utformes.  

Krav om opplæring 

Som en oppfølging av Barne- og likestillingsdepartementets kompetansestrategi for det kommunale 

barnevernet 2018-2024 arbeider departementet med å vurdere krav til kompetanse og krav til 

autorisasjon. Departementet vil i den forbindelsen vurdere barnevernloven § 2-1 siste ledd om at 

kommunen har ansvar for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell.  

5.3.4 Krisesenterloven 

5.3.4.1 Gjeldende rett 

Dagens regler om kommunenes plikt til å ha internkontroll fremgår av krisesenterloven av 19. juni 

2009 nr. 44 § 8: 

§ 8. Internkontroll 
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Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at dei verksemdene og tenestene som utgjer 
krisesentertilbodet, utfører oppgåvene sine i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. 
Kommunen må kunne gjere greie for korleis ein oppfyller denne plikta. 

   

5.3.4.2 Vurdering og forslag 

Barne- og likestillingsdepartementet har vurdert krisesenterloven § 8.  

Kommunen er etter dagens bestemmelse i krisesenterloven § 8 ansvarlig for å føre internkontroll for 

å sikre at de virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet utfører oppgavene sine i 

samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

Kommunelovens internkontrollbestemmelse gir mer detaljerte føringer for internkontrollen enn 

krisesenterloven § 8. I henhold til kommuneloven § 25-1 andre ledd skal internkontrollen være 

systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. De vesentlige 

elementene i internkontrollen er tatt inn i kommuneloven § 25-1 tredje ledd. Kommunelovens 

bestemmelse om internkontroll ivaretar de elementene som fremgår av internkontrollplikten i 

krisesenterloven § 8 og har i tillegg flere elementer regulert.  

I samsvar med Prop. 46 L (2017–2018) foreslår departementet å oppheve 

internkontrollbestemmelsen i krisesenterloven § 8. Når krisesenterloven § 8 oppheves, vil 

kommunenes plikt til å ha internkontroll med krisesentertilbudet i kommunen følge av 

kommuneloven § 25-1. Barne- og likestillingsdepartementet mener det ikke er nødvendig med en 

henvisningsbestemmelse i krisesenterloven som viser til kravet om internkontroll i kommuneloven. 

Slike bestemmelser er i utgangspunktet ikke ønskelig ut fra et lovteknisk synspunkt og vil heller ikke 

ha noen rettslig betydning da det materielle kravet til internkontroll uansett vil følge av 

internkontrollbestemmelsen i kommuneloven.  

Kommunen er pliktsubjekt etter dagens krisesenterlov og  skal "sørgje for eit krisesentertilbod", jf. 

krisesenterlova § 2. Kommunene har valgfrihet til å gjøre dette slik de ønsker. Kommunene kan drive 

krisesenteret selv, etablere et interkommunalt samarbeid eller kjøpe tjenester av andre, jf. Ot.prp 

.nr. 96 (2008–2009). I 2017 var det til sammen 47 krisesentertilbud i Norge, se Bufdirs statistikk over 

krisesentertilbudet i kommunene.2 10 av disse er organisert som stiftelser, og 7 som frivillig eller 

privat virksomhet. Ett har oppgitt en annen organisasjonsform.3 

Ny kommunelov har flere bestemmelser knyttet til private aktører selv om 

internkontrollbestemmelsen ikke sier noe om dette spesifikt. Internkontroll og private aktører er 

omtalt relativt grundig i forarbeidene, se Prop. 46 L (2017–2018) punkt 23.4.2. Utgangspunktet når 

det gjelder lovpålagte plikter, er at kommuner har et ansvar overfor innbyggerne uansett om de 

gjennomfører oppgavene og pliktene selv eller om de setter det bort til private. Kommuner som 

inngår avtaler med private om krisesentertilbud har således et ansvar for å sikre at sin avtalepart 

følger de plikter som krisesenterloven legger på kommunen. Kommunen må finne en måte å sikre og 

                                                           
2 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesenterti

lbudet/  

3 

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesenterti

lbudet/Okonomi_og_organisering/  
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følge med på at innbyggerne får det de har krav på. Dette kan for eksempel gjøres ved at avtalen 

kommunen har med en privat aktør pålegger den private aktøren å ha visse rutiner for oppfølging 

eller ved at avtalen sier direkte at visse lover eller forskrifter skal følges. Kommunene vil på denne 

måten kunne stille krav om at avtaleparten gjennomfører internkontroll innad i sin virksomhet. 

Kommunen selv må ha systemer og rutiner for at kommunen har en oppfølging av avtaler med 

private. Et slikt ansvar for en viss oppfølging inngår i kommunens internkontrollansvar etter 

internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov § 25-1. Se nærmere om dette foran i punkt 3.2.  

Et viktig hensyn bak krisesenterlovens utforming er at kommunen skal ha valgfrihet til å sørge for et 

krisesentertilbud på den måten de ønsker, men det er inntatt ulike bestemmelser for å sikre 

kvaliteten i tilbudet uavhengig av hvordan kommunen organiserer tilbudet. Ot.prp. nr. 96 (2008–

2009) s. 5 sier følgende om formålet med disse bestemmelsene: "For å sikre kvaliteten på tilbodet til 

brukarane inneheld lova også føresegner om teieplikt, opplysningsplikt overfor barnevernet, krav til 

politiattest for tilsette, internkontroll og tilsyn".  

Kravet om internkontroll vil nå altså følge av kommuneloven og ikke krisesenterloven. Når 

krisesenterloven § 8 oppheves, vil kommuneloven kap. 25 pålegge kommunene å føre internkontroll 

med krisesentrene. Kommuneloven kap. 25 gir mer detaljerte føringer for internkontrollen enn 

krisesenterloven § 8 gjør.  

Internkontrollbestemmelsen er blant de lovkravene som fylkesmannen kan føre tilsyn med etter 

krisesenterloven § 9. Når kravet til internkontroll reguleres av kommuneloven, vil det være behov 

for å endre tilsynsbestemmelsen, slik at det fremgår av denne at det kan føres tilsyn med 

kommunens internkontroll etter kommuneloven § 25-1. For at fylkesmannen fortsatt skal kunne føre 

tilsyn med internkontrollen foreslår derfor departementet å ta inn kommuneloven § 25-1 i 

krisesenterloven § 9 som en av bestemmelsene fylkesmannen skal føre tilsyn med. 

Forslag 

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår at krisesenterloven § 8 oppheves.  

Krisesenterloven § 9 første ledd endres slikt at det blir klart at fylkesmannen kan føre tilsyn med at 

kommunen oppfyller pliktene pålagt også etter kommuneloven § 25-1." 

 

5.4 Helse- og omsorgsdepartementet 

5.4.1 Innledning 

5.4.2 Særlige føringer for særlovgjennomgang på helse- og omsorgstjenesteområdet  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslo i Prop. 46 L (2017–2018) Ny kommunelov at 

forskrift 28. oktober 2018 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

skulle unntas fra særlovgjennomgangen. Det samme gjelder lovbestemmelsene som hjemler 

forskriften; helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd og helsetilsynsloven § 3 (ny § 5 – ikke 

trådt i kraft) og bestemmelsen om krav til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2. Tannhelsetjenesteloven § 1-3a er ikke 

omtalt i Prop. 46 L som en av lovbestemmelsene som er unntatt særlovgjennomgangen. Den er 

imidlertid også en av lovbestemmelsene som hjemler forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og 

det legges således til grunn at tannhelsetjenesteloven § 1-3a er unntatt særlovgjennomgangen. 
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Begrunnelsen for at forskriften med tilhørende lovhjemler er unntatt særlovgjennomgangen, er at 

forskriften og lovhjemlene er nødvendige for å opprettholde en helhetlig og felles regulering av hele 

helse- og omsorgstjenesten uavhengig av om tjenesten ytes av kommuner, helseforetak eller private 

tjenesteytere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er i proposisjonen lagt til grunn at 

behovet for en egen internkontrollforskrift for helse- og omsorgstjenesten i kommunen vil vurderes 

på nytt etter at ny kommunelov er vedtatt og har virket i noe tid. 

Stortinget sluttet seg til at forskriften og lovhjemlene skulle unntas i Innst. 369 L (2017–2018) punkt 

2.21. Flertallet uttaler blant annet:  

Flertallet viser til at regelverket om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten står i en særstilling, 
da dette gjelder tjenester som ytes både i kommunen, fylkeskommunen, av private og i 
helseforetak i spesialisthelsetjenesten. Regelverket om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 
har alltid hatt en likelydende og felles regulering, uavhengig av om tjenestene ytes av kommunen, 
fylkeskommunen, private eller helseforetak. Dette er viktig for at tjenestene som ytes, skal bli 
mest mulig helhetlige og like forsvarlige i hele helse- og omsorgstjenesten. Det er fortsatt et mål at 
pasienter og brukere skal kunne bevege seg mellom de ulike nivåene i helse- og omsorgstjenesten 
og motta like gode og trygge tjenester uavhengig av behandlingsnivå. Det er en fordel at 
tjenesteyterne kjenner til og følger de samme prinsippene for internkontroll uavhengig av hvor de 
jobber i helse- og omsorgstjenesten. På samme måte er helsepersonellovgivningen og pasient- og 
brukerrettighetslovgivningen i all hovedsak likt utformet uavhengig av om tjenester ytes fra 
kommunen, fylkeskommunen, private eller helseforetak. Dette tilsier at et så grunnleggende tema 
som internkontroll fortsatt bør være underlagt en felles og likelydende regulering uavhengig av 
hvor eller på hvilket tjenestenivå tjenestene ytes. Flertallet peker på at det vil være svært uheldig 
om internkontroll for helse- og omsorgstjenestene i kommunene skal være underlagt et annet 
regelverk. (…) 

I tråd med ovennevnte legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten med tilhørende hjemler i helse- og 

omsorgstjenestelovgivningen fortsatt skal gjelde og holdes utenfor særlovgjennomgangen. 

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter både regelverk som omfatter helse- og omsorgstjenester 

som er inkludert i virkeområdet for forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og annet regelverk, 

som for eksempel oppgavene som kommunen har i folkehelseloven. For flere av 

internkontrollbestemmelsene i forskriftsverket ville en opphevelse innebære at det er forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som gjelder som internkontrollkrav, 

mens for andre internkontrollbestemmelser ville en opphevelse innebære at kommunelovens 

internkontrollkrav gjelder. Det betyr at innenfor Helse- og omsorgsdepartementets område vil det 

være to parallelle regelsett med internkontrollkrav. I særlovgjennomgangen blir det her sentralt å 

avklare og tydeliggjøre hvilket regelsett som gjelder. 

5.4.3 Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

5.4.3.1 Gjeldende rett 

Folkehelseloven § 30 (Internkontroll) lyder:  

Kommunen og fylkeskommunen skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold 
av loven her overholdes. 

Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til § 9 skal dokumenteres særskilt, 
herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet. 
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Folkehelseloven § 30 om internkontroll gir i første ledd kommuner og fylkeskommuner en plikt til å 

føre internkontroll med kommunens oppgaver etter folkehelseloven. Internkontrollplikten er 

generelt utformet og bygger på det generelle systemet for internkontroll etter kommuneloven.  

Andre ledd pålegger kommunene en dokumentasjonsplikt når de gjennomfører tilsyn med 

folkehelseloven. Dette forsterkede dokumentasjonskravet er gitt for å sikre ivaretakelse av tilsyn 

overfor både kommunale og private virksomheter.  

5.4.3.2 Vurderinger og forslag  

Internkontrollplikten etter folkehelseloven § 30 første ledd retter seg mot kommuneplikter, og ved 

vedtakelsen av bestemmelsen var det lagt opp til at plikten bygget på det generelle systemet for 

internkontroll etter kommuneloven. Innholdet i bestemmelsen vil i stor grad bli fanget opp av den 

nye internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår 

derfor at bestemmelsen i folkehelseloven erstattes av den nye internkontrollbestemmelsen i 

kommuneloven § 25-1. Selv om kommuneloven fullt og helt da vil regulere kravet til internkontroll 

med kommuneplikter, mener departementet at det er nødvendig med en henvisningsbestemmelse i 

folkehelseloven. En lovbestemmelse som henviser til kommunelovens internkontrollbestemmelse vil 

klargjøre at det er kommunelovens bestemmelse som skal gjelde for folkehelseloven, og ikke Helse- 

og omsorgsdepartementets forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

En henvisningsbestemmelse vil innebære en synliggjøring av kravet til internkontroll, og dermed 

være pedagogisk for brukerne av folkehelseloven slik at man ser helheten i regelverket.  

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre folkehelseloven § 30 første ledd slik at denne 

lyder: 

Kommunen og fylkeskommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven kapittel 25. 

Internkontrollbestemmelsen er blant de lovkravene som fylkesmannen kan føre tilsyn med etter 

folkehelseloven § 31. Ved å beholde § 30 som en henvisningsbestemmelse vil det ikke være behov 

for å endre tilsynsbestemmelsen, selv om kravet til internkontroll følger av kommuneloven. 

Bestemmelsen i folkehelseloven § 30 andre ledd innebærer et forsterket dokumentasjonskrav ved 

tilsyn. Bestemmelsen skal sikre forsvarlig håndtering av kommunens tilsyn gjennom god styring, som 

bidrar til et tilsyn som ivaretar både uavhengighet, likebehandling og faglighet. Innenfor 

folkehelselovens område fører kommunen tilsyn med både kommunale virksomheter og private 

virksomheter. For å sikre tillit til at den kommunale tilsynsmyndigheten behandler private og 

kommunale virksomheter på samme måte, er det stilt krav til at det kommunale tilsynsorganet er 

tilstrekkelig uavhengig av de kommunale virksomhetene som det føres tilsyn med. Det forsterkede 

dokumentasjonskravet kan ses som en del av folkehelselovens internkontrollkrav, men siden 

systemet på folkehelselovens område innebærer at kommunen til tider fører tilsyn med 

virksomheter som kan være kommunale, er det et særlig behov for å sikre tilstrekkelig uavhengighet 

og likebehandling i tilsynet. Helse- og omsorgsdepartementet ser det som nødvendig at et slikt 

forsterket dokumentasjonskrav beholdes. Det foreslås at dokumentasjonsplikten etter § 30 andre 

ledd oppheves og tas inn som nytt andre ledd i folkehelseloven § 9 som blant annet regulerer 

kommunens oppgaver. Nåværende § 9 andre ledd blir etter det nytt tredje ledd. Departementet 

forslår en justering i bestemmelsen slik at ny § 9 andre ledd lyder: 

Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom etter første ledd skal dokumenteres særskilt, 
herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet. 
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5.4.4 Forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften) 

5.4.4.1 Gjeldende rett 

Fastlegeforskriften § 7 Kommunens ansvar for kvalitet i den kommunale allmennlegetjenesten lyder: 

"Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester, hvor 
fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen overholdes, jf. kapittel 4. 

Kommunen skal sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og § 4-2 og at tjenestene er i tråd med 
krav fastsatt i helse- og omsorgslovgivningen og i forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene. 

Kommunens ansvar gjelder uavhengig av om tjenestene ytes av ansatte leger eller det inngås 
avtaler med selvstendig næringsdrivende leger om å yte tjenestene." 

Forskriftsbestemmelsens andre ledd omtaler internkontroll ved at den sier at det skal arbeides 

systematisk med at tjenester er i tråd med helse- og omsorgslovgivningen. Også i omtale av arbeid 

med systematisk kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet ligger internkontrollelementer. 

Disse spørsmålene er imidlertid regulert nærmere i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 og § 4-2 

samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgsektoren (28.10.2018 nr. 1250). 

Dette er således en henvisningsbestemmelse ved at den viser til plikter og/eller krav som følger av 

andre lov- og forskriftsbestemmelser.  

Bestemmelsens første ledd presiserer at kommunen er ansvarlig for å tilby forsvarlige 

allmennlegetjenester til befolkningen, herunder at det tilbys forsvarlige fastlegetjenester. Dette 

sørge for-ansvaret for fastlegeordningen innebærer at kommunen skal legge til rette for og sikre at 

fastlegene i kommunen overholder de fastsatte kvalitets- og funksjonskrav som stilles i forskriftens 

øvrige bestemmelser. Bestemmelsens tredje ledd presiserer overfor kommunen at deres ansvar for 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet gjelder selv om tjenester ytes av blant annet 

privatpraktiserende fastleger på vegne av kommunen. For å oppfylle denne bestemmelsen må 

kommunene vurdere nødvendige tiltak for å sikre at fastlegene er kjent med at de har en rolle i 

kommunens arbeid med å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til kommunens 

innbyggere, og tiltak for å presisere overfor fastlegene at disse også har et selvstendig ansvar for å 

arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, jf. for så vidt forskrift 

28. oktober 2018 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 1 og §§ 

6-9 som pålegger aktørene selvstendige plikter når det gjelder systematisk arbeid med 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukerrsikkerhet.  

5.4.4.2 Vurderinger og forslag 

Bestemmelsene i forskriftens § 7 første og tredje ledd har en viktig funksjon ved at de klargjør 

kommunens ansvar i de situasjoner hvor kommunens plikt til å sørge for lovpålagte tjenester tilbys 

eller ytes av private på vegne av kommunen.  

Forskriftsbestemmelsens andre ledd er en bestemmelse som sier at internkontroll m.m. skal 

gjennomføres i tråd med krav fastsatt i andre lover og forskrifter. Dette inkluderer en henvisning til 

forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Dette   er således en 

henvisningsbestemmelse ved at den viser til plikter og/eller krav som følger av andre lov- og 

forskriftsbestemmelser. Bestemmelsen er likevel viktig fordi den, sammenholdt med første og tredje 

ledd, tydeliggjør at kommunen har ansvar for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet også der hvor tjenester tilbys eller ytes av private på vegne av 

kommunen. Selv om krav om et slikt systematisk arbeid også fremgår av forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er det av pedagogiske grunner viktig at både 
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kommunen, fastlegene og pasienter og brukere i størst mulig grad kan finne en samlet regulering av 

de enkelte aktørenes plikter i en og samme forskrift.  

Helse- og omsorgsdepartementet mener bestemmelsen tydelig viser til internkontrollreguleringen i 

forskrift om kvalitetsforbedring og ledelse, og foreslår ingen endringer som følge av den 

særlovgjennomgang som nå foretas. 

5.4.5 Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 

etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. 

desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften) 

5.4.5.1 Gjeldende rett 

Kvalitetsforskriften § 3 Oppgaver og innhold i tjenestene lyder: 

Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får 

de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell 

plan når slik finnes 

- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet 

i tjenesten 

- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, 

medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis 

medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene. 

 

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte 
prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt 
grunnleggende behov. Med det menes bl.a.: 

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 

- selvstendighet og styring av eget liv 

- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og 

helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat 

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet  

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold 

- mulighet for ro og skjermet privatliv 

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg 

tilpasset den enkeltes tilstand 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov 

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning 

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold 

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter." 
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Forskriftsbestemmelsen inneholder både krav som retter seg mot kommunens systemer for eller 

arbeid med internkontroll og kvalitet, krav til prosedyrer for å sikre ivaretagelse av pasient- og 

brukerrettigheter og mer rene kvalitetskrav knyttet til konkrete tjenesteelementer. 

5.4.5.2 Vurderinger og forslag 

Som nevnt inneholder kvalitetsforskriften § 3 både krav som retter seg mot kommunens systemer 

for eller arbeid med internkontroll og kvalitet, krav til prosedyrer for å sikre ivaretagelse av pasient- 

og brukerrettigheter og mer rene kvalitetskrav knyttet til konkrete tjenestelementer. Helse- og 

omsorgsdepartementet mener bestemmelsen tydelig viser til internkontrollreguleringen i forskrift 

om kvalitetsforbedring og ledelse, og foreslår ingen endringer som følge av den særlovgjennomgang 

som nå foretas. 

I Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet, punkt 8.4, er det uttalt at det skal settes i gang et arbeid 

for å vurdere om dagens sykehjemsforskrift, verdighetsgarantiforskrift og kvalitetsforskrift bør 

endres for å tydeliggjøre reformens hovedtema om sammenheng, helsehjelp, mat, aktivitet og 

fellesskap. Helse- og omsorgsdepartementet legger derfor til grunn at det ikke vil være 

hensiktsmessig eller nødvendig å foreslå endringer i denne forskriftsbestemmelsen i dette arbeidet 

med særlovgjennomgang. Dersom det etter en senere vurdering konkluderes med et behov for å 

endre aktuelle forskrifter, vil de prinsippene som denne særlovgjennomgangen legger til grunn være 

viktige ved vurdering av andre lov- og forskriftsbestemmelser. 

5.4.6 Forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll 

5.4.6.1 Gjeldende rett 

Forskrift om tuberkulosekontroll § 4-1 (Kommunens oppgaver) lyder: 

Kommunen har ansvaret for etablering, tilrettelegging og oppfølging av sitt 
tuberkulosekontrollprogram, jf. § 2-1 til § 2-3. 

Kommunen skal sørge for at tuberkulosekontrollprogrammet utformes, iverksettes og 
vedlikeholdes som en del av kommunens internkontrollsystem. 

Bestemmelsen pålegger kommunen å sørge for at tuberkulosekontrollprogrammet utformes, 

iverksettes og vedlikeholdes som en del av kommunens internkontrollsystem jf. § 4-1 andre ledd. 

Kapittel 4 i forskriften pålegger kommunen, kommunelege, regionale helseforetak, 

Folkehelseinstituttet, fylkesmennene og andre myndigheter ulike oppgaver. Kommunene og 

regionale helseforetak skal ha et tuberkulosekontrollprogram, som beskrevet i forskriftens kapittel 2. 

Formålet med tuberkulosekontrollprogrammet er å bidra til gode rutiner for tidlig diagnostikk, 

oppfølging og behandling. Tuberkulosekontrollprogrammet skal skreddersys den enkelte kommune 

og inneholde rutiner som skal sikre adekvat undersøkelse av blant annet risikogrupper.  

En viktig del av tuberkulosekontrollprogrammet er også en klargjøring og plassering av ansvaret i 

den enkelte kommune.  Tuberkulosekontrollprogrammet skal utgjøre en del av smittevernplanene i 

kommunen, og det regionale helseforetaket er pålagt å ha dette etter smittevernloven, jf. § 2-1 i 

forskriften. 

Gjennomføringen av en effektiv tuberkulosekontroll forutsetter at mange ledd i helsetjenesten 

medvirker og samarbeider. Tuberkulosekontrollprogrammet utgjør i seg selv en del av 

smittevernplanene i kommunen og dette er nærmere beskrevet i § 2-1. Tuberkulosekontroll 

omfatter tuberkuloseundersøkelse og andre tiltak som er nødvendig for å forebygge og motvirke 

tuberkulose.  
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5.4.6.2 Vurdering og forslag 

Helse- og omsorgsdepartementet mener det er hensiktsmessig om bestemmelsen om kommunens 

internkontroll i § 4-1 andre ledd endres slik at det går tydelig frem at internkontrollen for 

tuberkulosekontrollprogrammet skal være i samsvar med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

i helse- og omsorgstjenesten. Dette vil være en bedre og mer pedagogisk måte å regulere 

internkontrollkravet på. Det er forskriftens krav som uansett skal gjelde og da bør dette fremgå 

tydelig. Enkelte av tiltakene under tuberkuloseprogrammet vil kunne være mer omfattende enn 

bare helsehjelp til enkeltpersoner. Helse- og omsorgsdepartementet mener likevel det er mest 

hensiktsmessig med en henvisning til denne forskriften og mener at det er hensiktsmessig å se 

tuberkulosekontrollen samlet under ett internkontrollsystem. Dette vil også ivareta hensynet til en 

helhetlig og felles regulering av internkontrollen i hele helse- og omsorgstjenesten uavhengig av 

hvor tjenesten ytes og bidra til at det er tydelig hvilke regler om interkontroll som gjelder.  

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor følgende ordlyd i § 4-1 andre ledd "Kommunen skal 

sørge for at internkontrollen for tuberkulosekontrollprogrammet er i samsvar med forskrift 28. 

oktober 2016. nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten". 

5.4.7 Forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram 

5.4.7.1 Gjeldende rett 

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 8 Internkontroll lyder:  

Kommunens vaksinasjonstilbud etter denne forskrift skal omfattes av internkontrollsystemet etter 
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 

Bestemmelsen pålegger kommunen å inkludere vaksinasjonstilbudet etter forskriften i 

internkontrollsystemet. Kommunen har plikt til å tilby det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til 

personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Vaksinasjonstilbudet omfatter både 

informasjon og gjennomføring av vaksinasjon. Vaksinasjonsprogrammet inneholder 

barnevaksinasjoner og influensavaksinasjoner, jf. § 3. 

 

5.4.7.2 Vurderinger og forslag 

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert § 8 i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. 

Bestemmelsen inneholder kun en henvisning til at vaksinasjonstilbudet omfattes av 

internkontrollsystemet i helse- og omsorgstjenesten og at den generelle forskriften om 

internkontroll for dette gjelder. Helse- og omsorgsdepartementet mener at det fortsatt er behov for 

en slik bestemmelse som sier eksplisitt at de generelle internkontrollkravene for denne sektoren 

gjelder også her. En slik henvisning er viktigav pedagogiske grunner. Dagens bestemmelse er ved en 

inkurie ikke oppdatert. Henvisningen bør derfor oppdateres slik at den viser til gjeldende forskrift 28. 

oktober 2016. nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår følgende ordlyd: 

" Kommunen skal ha internkontroll med krav fastsatt i denne forskriften i samsvar med 

forskrift 28. oktober 2016. nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten." 
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5.4.8 Bestemmelser som er vurdert og som ikke inngår i særlovgjennomgangen  

I arbeidet med særlovgjennomgangen har departementet også vurdert spørsmålet om å inkludere 

internkontrollbestemmelser innen miljørettet helsevern, for eksempel internkontroll etter forskrift 

1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Disse bestemmelsene er 

hjemlet i folkehelseloven § 8. Som det går frem av Prop. 90 L (2010–2011) Lov om folkehelsearbeid 

(folkehelseloven) er det her tale om aktørplikter. Den nye internkontrollbestemmelsen i 

kommuneloven skal ikke erstatte internkontrollbestemmelser med aktørplikter. Bestemmelsene er 

dermed ikke relevante for denne særlovgjennomgangen. 

5.4.9 Andre prosesser  

Ny forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten) ble fastsatt 22. oktober 

2018, og trådte i kraft 1. november 2018. Forskriften er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett 

og en tydeliggjøring av innholdet i tjenestene. I forskriftens § 3 tredje ledd er det en bestemmelse 

som sier at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres 

og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskrift 28. oktober 

2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Forskriftens § 3 tredje 

ledd viser til hvilke krav til internkontroll som gjelder, nærmere bestemt kravene i forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring som gjelder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er i tråd 

med prinsippene for særlovgjennomgangen. 

5.5 Justis- og beredskapsdepartementet 

5.5.1 Brann- og eksplosjonsvernloven § 10 

5.5.1.1 Gjeldende rett 

I lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og brannvesenets redningsoppgaver 

(brann- og eksplosjonsvernloven) § 10 Dokumentasjon og rapportering gis kommunene en plikt til å 

dokumentere at kravene til etablering og drift av brannvesenet i § 9 første, andre og tredje ledd er 

oppfylt. Dokumentasjonen skal sendes sentral tilsynsmyndighet. De opplysninger som kommunen 

skal dokumentere og rapportere etter brann- og eksplosjonsvernloven § 10 skal relateres til både 

forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, og omfatte organisering og gjennomføring av alle de 

oppgaver og innsatssituasjoner hvor brann- og redningsvesenet inngår. Også de oppgaver som 

kommunen på frivillig grunnlag tillegger brann- og redningsvesenet skal fremgå av 

dokumentasjonen, slik at det kan kontrolleres at utførelsen av disse ikke svekker gjennomføringen 

av de lovpålagte oppgavene. Bestemmelsen gir også krav til at kommunene på forespørsel fra 

sentral tilsynsmyndighet skal rapportere om alle ressurser, hendelser og evalueringer. 

5.5.1.2 Vurderinger 

Justisdepartementet har vurdert i hvilken grad brann- og eksplosjonsvernloven § 10 inneholder 

internkontrollelementer som må oppheves i denne særlovgjennomgangen. 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 10 har visse elementer av internkontroll i seg ved at den har et 

krav om å dokumentere oppfyllelse av krav i brann- og eksplosjonsvernloven § 9. Samtidig er ikke 

dette en ren internkontrollbestemmelse. Dokumentasjonen skal sendes til sentrale 

tilsynsmyndigheter og er således del av et sentralt rapporteringssystem. Dokumentasjonskravet har 

en nær sammenheng med krav knyttet til selve dimensjoneringen av brann- og redningsvesenet. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen som skal inngå i dokumentasjonen er nærmere regulert i § 9 og vil 
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danne grunnlaget for dimensjoneringen av brann- og redningsvesenet. Risiko- og sårbarhetsanalysen 

skal omfatte hele kommunens geografiske område, og er ikke en analyse av avvik i 

kommuneadministrasjonens virksomhet som sådan. Denne analysen er således noe annet og mer 

omfattende enn en ordinær risiko- og sårbarhetsanalyse ved internkontrollarbeid. 

Dokumentasjonen som innhentes med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 10 skal sendes 

og brukes via en elektronisk rapporteringsløsning (BRIS) som ivaretar løpende 

oppdragsrapportering/hendelsesrapportering og en årlig rapportering fra brann- og 

redningsvesenet. Rapporteringsløsningen sørger for at data gjøres tilgjengelig for DSB, brann- og 

redningsvesenet, kommunene og samfunnet for øvrig. Dette bidrar til læring på tvers, og er et viktig 

bidrag til mer målrettet og effektiv brannforebygging. Den informasjonen som hentes inn gjennom 

den årlige rapporteringen fra brann- og redningsvesenet er data som kan belyse utviklingen i 

hvordan brann- og redningsvesenet jobber. Informasjonen benyttes til vurderinger av om 

regelverket fungerer etter hensikten, effektivitet og kvalitet i brann- og redningstjenesten, grunnlag 

for tilsyn, styringsinformasjon til Justis- og beredskapsdepartementet, innspill til analyser og 

utredninger på brannvernområdet og levering av data til KOSTRA som administreres av Statistisk 

sentralbyrå. 

Den dokumentasjonen som innhentes med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 10 er veldig 

viktig for at DSB som nasjonal brannmyndighet kan ha tilstrekkelig oversikt på brann- og 

redningsområdet. Oversikten legger til rette for at beredskapsetatene kan samvirke i 

beredskapsarbeidet. Opplysningene som samles inn danner et kunnskapsbasert grunnlag for 

hvordan kommunenes brann- og redningsvesen skal forebygge hendelser, etablere effektiv 

beredskap og håndtere fremtidige hendelser. Internkontrollbestemmelsene i kommuneloven vil ikke 

kunne erstatte et slikt rapporteringssystem eller ivareta det behovet for opplysninger som i dag 

dekkes gjennom det som skal dokumenteres og rapporteres videre etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 10.  

Justisdepartementet foreslår derfor at brann- og eksplosjonsvernloven § 10 beholdes uendret.  

Kommunelovens krav om internkontroll etter § 25-1 gjelder for øvrig for hele kommunens 

virksomhet og vil således også komme til anvendelse på dette feltet, så sant ikke brann- og 

eksplosjonsloven har bestemmelser som går foran.  

5.6 Kunnskapsdepartementet 

5.6.1 Innledning 

Kunnskapsdepartementet har vurdert hvilke endringer som bør gjøres i barnehageloven, 

opplæringsloven og introduksjonsloven som følge av internkontrollbestemmelsen i den nye 

kommuneloven § 25-1.  

Barnehageloven og forskriftene til loven inneholder ikke krav om internkontroll for verken 

barnehageeier eller kommunen som barnehagemyndighet.  

Opplæringsloven og forskriftene til loven inneholder en del bestemmelser som stiller krav om 

aktiviteter som kan ses på som elementer av en internkontroll for kommunen og fylkeskommunen. 

Det er i tillegg stilt krav til kommunen og fylkeskommunen når det gjelder kompetanseutvikling av 

personalet og kvalitetsarbeid.  
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Opplæringsloven § 13-10 inneholder en overordnet internkontrollbestemmelse og et krav til 

kvalitetsarbeid. Disse kravene gjelder for kommuner, fylkeskommuner og skoleeiere for private 

grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12. Slike private grunnskoler er ikke omfattet av 

kommuneloven, men inkluderes likevel i dette høringsnotatet fordi de reguleres av opplæringsloven 

og dermed er omfattet av de samme lovbestemmelsene som kommuner og fylkeskommuner. 

Friskoler som er godkjent etter friskoleloven er ikke omfattet av verken kommuneloven eller 

opplæringsloven. Friskolene er derfor ikke omhandlet i dette høringsnotatet, men 

Kunnskapsdepartementet vil gjøre en gjennomgang av friskoleloven for å sikre en harmonisering av 

internkontrollkravet. 

Ved gjennomgangen av bestemmelsene i opplæringsloven har departementet tatt hensyn til at det 

er satt ned et eget lovutvalg som skal gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av regelverket på 

grunnopplæringens område. Opplæringslovutvalget ble satt ned av departementet 22. september 

2017 og skal levere sin utredning innen 1. desember 2019. 

Introduksjonsloven inneholder en bestemmelse om at kommunen har plikt til å føre internkontroll 

for å sikre at oppgavene blir utført i samsvar med kravene. Ved gjennomgangen av bestemmelsene i 

introduksjonsloven har departementet tatt hensyn til at det er igangsatt et arbeid med en helhetlig 

gjennomgang av introduksjonsloven.  

5.6.2 Barnehageloven 

5.6.2.1 Gjeldende rett 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 8 første ledd første punktum. 

Oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet regnes som kommuneplikter. Verken 

barnehageloven eller forskriftene til loven inneholder krav om internkontroll for kommunen som 

barnehagemyndighet.  

Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. 

barnehageloven § 8 første ledd andre punktum. Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter 

barnehageloven, jf. barnehageloven § 16 første ledd. Barnehageloven § 16 andre til fjerde ledd 

bestemmer hvilke reaksjoner kommunen kan ilegge virksomheter etter loven, og nærmere regler for 

dette.  

Oppgavene som barnehagene har etter barnehageloven og lovens forskrifter regnes som 

aktørplikter, og ikke kommuneplikter, uavhengig av om barnehagene er kommunale eller private. 

Det er ikke gitt regler om internkontroll med utførelsen av disse oppgavene. 

5.6.2.2 Vurdering og forslag 

Internkontrollplikt for kommunen som barnehagemyndighet 

Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 vil gjelde for kommunens virksomhet som 

barnehagemyndighet. Barnehageloven og forskriftene til loven inneholder ikke særskilte krav om 

internkontroll for kommunen som barnehagemyndighet. Kunnskapsdepartementet legger derfor til 

grunn at det ikke er noen særregler om internkontroll i barnehageloven som det er aktuelt å 

oppheve eller endre.  

Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 vil ikke gjelde for pliktene som i 

barnehageloven er lagt til "barnehagene" siden disse pliktene regnes som aktørplikter, dvs. at de 

gjelder for alle barnehager uavhengig av om barnehagene er kommunalt eller privat eiet.  
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Kunnskapsdepartementet har vurdert om barnehageloven bør vise til kravet om at kommunen skal 

ha internkontroll med virksomheten som barnehagemyndighet, for eksempel ved å henvise til 

kommuneloven § 25-1. Dette vil i så fall være en ren henvisningsbestemmelse som ikke påvirker det 

rettslige kravet til internkontroll. Fra et lovteknisk synspunkt er det ikke ønskelig med slike 

bestemmelser fordi de er unødvendige og medfører et mer omfangsrikt lovverk. 

Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 skal gjelde for alle kommuneplikter uavhengig 

av hvilken sektor eller etat det dreier seg om. Kunnskapsdepartementet legger til grunn at 

internkontrollplikten vil bli kjent for kommunen som barnehagemyndighet, selv om barnehageloven 

ikke henviser til bestemmelsen i kommuneloven. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å ikke ta 

inn en henvisning til kommuneloven § 25-1 i barnehageloven. 

Forskriftshjemmel for internkontrollkrav 

Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre gjeldende rett og ikke innføre nye 

forskriftsbestemmelser for internkontroll i barnehageloven. 

Tilsyn med internkontrollplikten 

Det følger i dag av barnehageloven § 9 første ledd at fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av 

kommunens oppfyllelse av plikter som barnehagemyndighet. Hvis fylkesmannens tilsyn skal omfatte 

kommunens internkontrollplikt etter kommuneloven  

§ 25-1, må dette framgå særskilt av barnehageloven. 

I dag er fylkesmannens tilsyn avgrenset til å se på om kommunen har oppfylt sine plikter som 

barnehagemyndighet i en bestemt sak eller situasjon, eller på tilsynstidspunktet. Dersom 

tilsynshjemmelen utvides til å omfatte kommunens internkontroll etter kommuneloven § 25-1, kan 

fylkesmannen derimot undersøke og vurdere om kommunen arbeider systematisk med å sikre at 

den overholder de pliktene den har som barnehagemyndighet. Ut fra et tilsynsmetodisk perspektiv 

har dette fordeler, blant annet med tanke på informasjonsgrunnlaget som skal innhentes og 

spørsmålet om bevisbyrde. For kommunen som utsettes for tilsyn, vil tilsyn med internkontrollen 

kunne gi større læringsgevinst enn tilsyn med bare enkelttilfeller eller en praksis på 

tilsynstidspunktet. Tilsyn med internkontroll er vanlig innenfor andre deler av kommunens 

virksomhet og dermed kjent for kommunene. Å utvide fylkesmannens tilsynshjemmel overfor 

kommunen som barnehagemyndighet vil også kunne bidra til bedre og mer helhetlig samordning av 

fylkesmannens ulike tilsyn med en kommune. Departementet foreslår derfor å utvide 

tilsynshjemmelen slik at kommunens plikt til å ha internkontroll med virksomheten som 

barnehagemyndighet, kan være gjenstand for tilsyn.   

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at en utvidet tilsynshjemmel ikke vil få økonomiske 

konsekvenser. Formålet med å utvide tilsynshjemmelen er å gjøre tilsynene mer målrettede. Med en 

utvidet tilsynshjemmel kan fylkesmannen velge om han vil bruke tilsynet som et virkemiddel for å 

styrke kommunens systematiske arbeid for selv å kunne sørge for regeletterlevelse, eller om han vil 

gå inn i en bestemt sak eller praksis. Fylkesmannen vil dermed kunne innrette tilsynene ut fra hva 

som vil gi best mulig effekt i det enkelte tilfellet. At fylkesmannen får en utvidet tilsynshjemmel, vil 

ikke i seg selv påvirke omfanget tilsyn ut mot kommunene.  

5.6.3 Opplæringsloven § 13-10 og forskriftsbestemmelser om forsvarlig system  

5.6.3.1 Gjeldende rett 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd bestemmer at kommunen og fylkeskommunen skal ha et 

forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. 
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Videre følger det av bestemmelsen at kommunen og fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system 

for å følge opp resultatene fra disse vurderingene.  

For at systemet skal være forsvarlig, må det være egnet til å avdekke forhold som er i strid med 

opplæringsloven eller forskriftene til loven, og sikre at det blir satt i gang nødvendige og egnede 

tiltak for å oppfylle kravene. Kommunen og fylkeskommunen må innhente og bruke tilstrekkelig og 

oppdatert informasjon om praksisen til skolene, opplæringsstedene, den pedagogisk-psykologisk 

tjenesten og andre som utfører oppgaver etter opplæringsloven og forskriftene til loven. Videre må 

kommunen og fylkeskommunen vurdere om praksisen er i samsvar med regelverket, og eventuelt 

følge opp at den aktuelle virksomheten endrer praksisen slik at den oppfyller kravene. For å kunne 

gjøre dette må kommunen og fylkeskommunen ha kunnskap om hvilke krav opplæringsloven og 

forskriftene til loven stiller til skoler og andre som utfører oppgaver etter loven. Kommunen og 

fylkeskommunen står fritt til å utforme systemet slik at det er tilpasset lokale forhold, men for at det 

skal være forsvarlig er det lagt til grunn at systemet må kunne avdekke og rette opp brudd på 

regelverket innen rimelig tid. Kravet til forsvarlig system inkluderer også oppgaver som utføres av 

kommunens eller fylkeskommunens administrasjon sentralt, for eksempel tilfeller der enkeltvedtak 

om særlige tilpasninger for elever fattes av administrasjonen sentralt, og ikke av den enkelte skole. 

Kravet om å ha et forsvarlig system gjelder tilsvarende for skoleeiere for private grunnskoler etter 

opplæringsloven § 2-12. Det følger av opplæringsloven § 13-10 andre ledd.  

Når det gjelder elevenes rett til læremiddel på sin målform følger det av forskrift til opplæringsloven 

§ 17-3 at kommunen og fylkeskommunen som skoleeier skal ha et forsvarlig system for å sikre at 

retten bli oppfylt. Bestemmelsen inneholder en henvisning til opplæringsloven § 13-10. 

For grunnskolen og videregående opplæring følger det av forskrift til opplæringsloven  

§ 3-39 første ledd at kommunen og fylkeskommunen som skoleeier skal ha et forsvarlig system for 

føring av karakterer og fravær. For grunnopplæring som er særskilt organisert for voksne følger det 

av forskrift til opplæringsloven § 4-32 første ledd at kommunen og fylkeskommunen som skoleeier 

skal ha et forsvarlig system for føring av karakterer. Begge bestemmelsene inneholder en henvisning 

til opplæringsloven § 13-10 første ledd. Bestemmelsene inneholder krav om hva som skal føres i 

systemet og regler for dette.  

Lærebedrifter skal ha intern kvalitetssikring, slik at lærlingen, praksisbrevkandidaten, 

lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb får opplæring i samsvar med opplæringsloven 

og forskriften til loven, jf. opplæringsloven § 4-7. Videre følger det av bestemmelsen at en eller flere 

representanter for arbeidstakerne skal sammen med den eller de faglige lederne jevnlig se til at 

lærebedriften følger pliktene etter opplæringsloven med forskrift.  

5.6.3.2 Vurdering og forslag  

 

Kravet om at kommunen og fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system  

Kunnskapsdepartementet har vurdert hvorvidt det fortsatt skal være et krav om at kommunen og 

fylkeskommunen skal ha et "forsvarlig system" for å vurdere om kravene i opplæringsloven og 

tilhørende forskrifter blir oppfylt, og for å følge opp resultatene av disse vurderingene. 

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd bruker ikke begrepet internkontroll og den inneholder ikke alle 

elementer som kan inngå i en internkontroll. Aktivitetene og kravene som følger av bestemmelsen er 

likevel i stor grad sammenfallende med elementer som inngår i interkontrollbestemmelsen i 

kommuneloven § 25-1.  
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Hvis kravet om at kommunen skal ha et forsvarlig system oppheves, vil kommuneloven  

§ 25-1 regulere kravet til internkontroll. Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven omfatter alt 

som er innenfor ansvarsområdet til kommunedirektøren. Alle deler av administrasjonen er inkludert. 

Den folkevalgte delen av kommunen er imidlertid ikke inkludert i internkontrollen. 

Internkontrollplikten omfatter dermed oppgavene som utføres av kommunens og fylkeskommunens 

administrasjon sentralt, pedagogisk-psykologisk tjeneste og alle skoler og opplæringssteder som gir 

opplæring etter opplæringsloven og forskriftene til loven.  

Hensynet til å unngå dobbeltregulering og å sikre at internkontroll i hovedsak er regulert i 

kommuneloven, tilsier at opplæringsloven § 13-10 andre ledd om forsvarlig system for kommunen 

og fylkeskommunen som skoleeier bør oppheves. Kunnskapsdepartementet anser at det ikke er 

noen deler av dagens materielle krav som går tapt ved at § 13-10 andre ledd erstattes av 

kommunelovens internkontrollbestemmelse. Internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 

legger også opp til en mer helhetlig internkontroll enn dagens bestemmelse i opplæringsloven § 13-

10 andre ledd. Bestemmelsen pålegger et internkontrollansvar som både skal forebygge eller hindre 

at brudd på regelverket oppstår, og som skal sikre at eventuelle brudd blir oppdaget og korrigert. 

Kunnskapsdepartementet foreslår å oppheve opplæringsloven § 13-10 andre ledd første punktum 

om at kommunen og fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i 

opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Videre foreslås å oppheve den delen av § 13-10 

andre ledd andre punktum som handler om at kommunen og fylkeskommunen skal ha et forsvarlig 

system for å følge opp resultatene fra vurderingene etter opplæringsloven § 13-10 andre ledd første 

punktum.    

Kunnskapsdepartementet har vurdert om opplæringsloven bør vise til kravet om å ha internkontroll 

etter kommuneloven § 25-1. Dette vil i så fall være en ren henvisningsbestemmelse som ikke 

påvirker det rettslige kravet til internkontroll. Kunnskapsdepartementet foreslår å ikke ta inn en 

henvisning til kommuneloven § 25-1 fordi det er unødvendig og gir et mer omfangsrikt lovverk. 

Internkontrollplikten etter kommuneloven vil gjelde for alle kommuneplikter uavhengig av hvilken 

sektor eller etat det dreier seg om. Kunnskapsdepartementet legger derfor til grunn at plikten vil bli 

kjent for kommunen og fylkeskommunen selv om opplæringsloven ikke henviser til bestemmelsen i 

kommuneloven § 25-1. 

Internkontroll for private aktører som gir opplæring på vegne av en kommune eller  

fylkeskommune 

Opplæring etter opplæringsloven blir i en del tilfeller gitt av private aktører på vegne av kommunen 

eller fylkeskommunen. Eksempler på dette er grunnskole- og videregående opplæring til voksne som 

gis av private aktører og opplæring i private barnevern- og helseinstitusjoner.  

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at kravene som opplæringsloven og forskriftene til loven 

stiller til skolene, er kommuneplikter selv om kommunen eller fylkeskommunen bruker andre 

aktører til å utføre oppgavene. Departementet har vurdert om private aktører som utfører slike 

oppgaver på vegne av en kommune eller fylkeskommune, skal ha samme krav til internkontroll som 

kommunen eller fylkeskommunen selv har.  

På bakgrunn av uttalelsene i Prop. 46 L (2017–2018) legger vi til grunn at kommunen og 

fylkeskommunen skal ha internkontroll med det kommunen selv gjør for å sikre at pliktene i 

opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, og at dette gjelder selv om det er en privat 

aktør som utfører oppgavene. Måten kommunen og fylkeskommunen ivaretar 

internkontrollansvaret på vil være annerledes for oppgaver som utføres av private aktører, enn den 

50



 

Side 40 av 60 

er for oppgaver som utføres av de kommunale og fylkeskommunale virksomhetene. Fordi 

kommunen og fylkeskommunen ikke har ledelsen og styringen av private virksomheter, må 

kommunen og fylkeskommunen velge andre måter å følge opp internkontrollansvaret på i praksis. 

Kommunen kan sette bort utføringen av oppgaven, men ikke ansvaret for den. Kommunen må finne 

en måte å sikre og følge med på at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Dette kan gjøres på 

ulike måter. Det kan for eksempel inngå i avtalen kommunen har med en privat aktør visse rutiner 

for oppfølging. Uansett vil det måtte inngå i kommunens internkontroll, etter ordinær 

risikovurdering osv., å ha rutiner, prosedyrer osv. for å sikre kommunens kontroll med at 

innbyggerne får det de har krav på selv om en privat aktør utfører oppgaven."   

Etter Kunnskapsdepartementets vurdering er det ikke behov for å innføre en regel i opplæringsloven 

om at private aktører som utfører oppgaver på vegne av en kommune eller en fylkeskommune, skal 

ha samme internkontrollkrav som kommunen eller fylkeskommunen selv har. Kravene som 

opplæringsloven og forskriftene til loven stiller til opplæringen er kommuneplikter selv om 

kommunen eller fylkeskommunen bruker private aktører til å utføre oppgavene. 

Kunnskapsdepartementet vil framheve at kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for at elevene 

får den opplæringen de skal ha etter opplæringsloven og forskriftene til loven, og at kommunen og 

fylkeskommunen skal ha internkontroll etter kommuneloven § 25-1. Å plassere en tilsvarende 

internkontrollplikt på den private aktøren vil bryte med dette utgangspunktet, og kan bidra til å 

gjøre kommunedirektørens ansvar etter kommuneloven § 25-1 uklart.  

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å ikke innføre en internkontrollplikt for private aktører som 

utfører oppgaver etter opplæringsloven og forskriftene til loven på vegne av en kommune eller en 

fylkeskommune.  

Kravet om at ledelsen ved private grunnskoler skal ha et forsvarlig system  

Private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12 er i dag omfattet av samme bestemmelse om 

forsvarlig system som kommunen og fylkeskommunen ved at de er omfattet av kravene i 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Pliktene som gjelder for de private grunnskolene etter 

opplæringsloven § 2-12 er ikke kommuneplikter, og disse skolene utfører ikke oppgaver på vegne av 

en kommune eller en fylkeskommune. Kunnskapsdepartementet understreker at dette er private 

grunnskoler som ikke mottar statstilskudd etter friskoleloven.  

Kunnskapsdepartementet ønsker at de private grunnskolene etter opplæringsloven § 2-12 fortsatt 

skal ha en internkontrollplikt som tilsvarer internkontrollplikten til offentlige skoleeiere. 

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å videreføre kravet om at ledelsen ved private grunnskoler 

etter opplæringsloven § 2-12 skal ha internkontroll for å sikre at kravene i opplæringsloven og 

forskriftene til loven blir fulgt. Departementet foreslår at bestemmelsen inneholder krav om 

aktiviteter tilsvarende innholdet i internkontrollkravet i kommuneloven § 25-1. Internkontrollen skal 

være systematisk og tilpasset skolens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dette ivaretar 

etter departementets syn hensynet til at ledelsen ved private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-

12 skal kunne tilpasse internkontrollen til egen skolevirksomhet. 

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste internkontrollplikten for private grunnskoler i en ny 

lovbestemmelse i opplæringsloven § 2-12 A andre til fjerde ledd. Videre foreslår vi å flytte 

bestemmelsen i dagens opplæringslov § 13-10 første ledd om ledelsens ansvar til den nye 

lovbestemmelsen i § 2-12 A første ledd. På denne måten blir ledelsens ansvar for å oppfylle kravene 

i opplæringsloven og forskriftene til loven og plikten til å ha internkontroll, samlet i § 2-12 A. Denne 

bestemmelsen vil bare gjelde private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12, og en unødvendig 

sammenblanding med kommuneplikter unngås.  
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Forsvarlig system for å sikre at elevene får læremiddel på sin målform 

Kunnskapsdepartementet har vurdert om bestemmelsen i forskrift til opplæringsloven § 17-3 første 

ledd siste punktum bør oppheves som følge av internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1. 

I henhold til bestemmelsen skal skoleeier ha et forsvarlig system, jf. opplæringsloven § 13-10, for å 

sikre at retten til læremiddel på elevens målform blir oppfylt.  

Kunnskapsdepartementet mener at kravet til et forsvarlig system for å sikre at elevene får 

læremiddel på sin målform vil bli ivaretatt ved at kommunen og fylkeskommunen får en 

internkontrollplikt etter kommuneloven § 25-1. Etter Kunnskapsdepartementets syn vil ingen 

materielle krav gå tapt ved at kommuneloven § 25-1 i sin helhet regulerer kommunens og 

fylkeskommunens internkontroll for å sikre at elevene får ivaretatt retten til læremiddel på egen 

målform. Kunnskapsdepartementet viser til at opplæringsloven § 13-10 andre ledd om forsvarlig 

system er foreslått opphevet, og bestemmelsen i kommuneloven § 25-1 vil gjelde selv om forskriften 

§ 17-3 ikke henviser til den. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å oppheve forskrift til 

opplæringsloven § 17-3 første ledd siste punktum. 

Kravet om å ha et forsvarlig system for føring av karakterer og fravær  

Internkontrollkravet i kommuneloven som omfatter hele skolevirksomheten, kan tilsi at det ikke er 

like stort behov for forskriftsbestemmelsene om forsvarlig system for føring av karakterer i forskrift 

til opplæringsloven i §§ 3-39 og 4-32 første ledd. Samtidig handler bestemmelsene i forskrift til 

opplæringsloven §§ 3-39 og 4-32 om at kommunen og fylkeskommunen må ha et system for føring 

av karakterer og fravær, og ikke generelle krav til internkontroll. Etter forskriftsbestemmelsene er 

kommunen og fylkeskommunen forpliktet til å ha et slikt system. De kan ikke ut fra en 

risikovurdering beslutte at det ikke er behov for et slikt system. Etter kommuneloven § 25-1 kan 

kommunen og fylkeskommunen derimot dette. I det ligger det en risiko for at enkelte kommuner og 

fylkeskommuner vil unnlate å ha et system for føring av karakterer og fravær slik forskriften krever i 

dag. Departementet anser at dette er en uakseptabel risiko med tanke på hvor viktig det er for 

elevene at karakterer og fravær blir riktig ført.  

Departementet foreslår på bakgrunn av dette at kravene om å ha et system for føring av karakterer 

og fravær fortsatt skal gjelde. Henvisningene til § 13-10 første ledd er imidlertid unødvendig siden 

dette uansett er en kommuneplikt som kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for. 

Departementet foreslår derfor å beholde kravene i forskriften §§ 3-39 og 4-32 første ledd, men å ta 

bort henvisningene til opplæringsloven § 13-10 første ledd.  

For å gjøre det tydelig at bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven §§ 3-39 og 4-32 første ledd 

handler om at kommunen og fylkeskommunen må ha et system for føring av karakterer og fravær, 

og ikke generelle krav til internkontroll, foreslår Kunnskapsdepartementet å fjerne begrepet 

forsvarlig fra ordlyden. De foreslåtte endringene er ikke ment å innebære en endring av kravene i 

forhold til gjeldende rett. 

Internkontroll for lærebedrifter  

Når det gjelder pliktene som opplæringsloven og forskriftene til loven legger på den enkelte 

lærebedriften, regulerer opplæringsloven § 4-7 kravene til internkontroll i den enkelte 

lærebedriften. Denne bestemmelsen stiller imidlertid ikke krav til kommunens internkontroll og blir 

således ikke berørt av særlovgjennomgangen. Kunnskapsdepartementet foreslår ikke endringer i 

opplæringsloven § 4-7. 
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Når det gjelder fylkeskommunens plikter etter opplæringsloven og lovens forskrifter, vil 

fylkeskommunen med de nye reglene få krav om internkontroll i samsvar med kommuneloven § 25-

1.  

Kravene som gjelder for opplæring i bedrift vil etter Kunnskapsdepartementets vurdering være 

tilstrekkelig ivaretatt ved internkontrollkravene i opplæringsloven § 4-7 og kommuneloven § 25-1. 

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor ingen andre lovendringer når det gjelder kravene til 

internkontroll med opplæring i bedrift. 

5.6.4 Opplæringsloven kapittel 9 A om skolemiljø 

5.6.4.1 Gjeldende rett 

Av opplæringsloven § 9 A-3 andre ledd framgår det at skolene skal arbeide kontinuerlig og 

systematisk for å fremme helsen, miljøet og sikkerheten til elevene, slik at kravene i eller i medhold 

av opplæringsloven kapittel 9 A blir oppfylt. Det framgår videre at rektor har ansvaret for at dette 

blir gjort. Bestemmelsen omfatter både krav til å ha internkontroll for å sikre at kravene i 

opplæringsloven kapittel 9 A blir oppfylt ved skolen, og et krav om at skolen skal arbeide 

forebyggende med for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever.   

5.6.4.2 Vurdering og forslag  

Plikten til å arbeide systematisk for å oppfylle kravene om skolemiljø  

Den delen av opplæringsloven § 9A-3 som handler om å arbeide systematisk for å oppfylle kravene i 

kapittel 9 A, er internkontrollkrav som vil bli ivaretatt av internkontrollbestemmelsen i ny 

kommuneloven § 25-1. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å endre § 9 A-3 slik at kravet om å 

arbeide kontinuerlig og systematisk for at krav i eller i medhold av kapittel 9 A blir oppfylt, tas ut. 

Etter dagens opplæringslov § 9 A-3 er det rektor som har ansvaret for internkontrollen, mens 

kommunen eller fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere om, og eventuelt følge 

opp at, skolens praksis er i samsvar med regelverket, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Etter 

den nye kommuneloven § 25-1 er det kommunedirektøren som har ansvaret for internkontrollen. 

Ansvaret etter kommuneloven § 25-1 gjelder hele kommunens og fylkeskommunens virksomhet, 

uavhengig av hvem som har fått delegert de ulike oppgavene. Dette tilsier at det er unødvendig å 

pålegge rektor særskilte krav i loven til systematisk arbeid for å sikre at kravene i opplæringsloven 

kapittel 9 A blir oppfylt. Samtidig ser Kunnskapsdepartementet at det i praksis er store forskjeller 

mellom skolene når det gjelder det systematiske arbeidet for å sikre at de overholder kravene i 

kapittel 9 A, også mellom skoler innad i samme kommune eller fylkeskommune. Dette tyder på at 

rektors systematiske arbeid for å sikre at skolen overholder kravene i opplæringsloven kapittel 9 A, 

kan være avgjørende for hvilken praksis skolen har. Kunnskapsdepartementet ønsker derfor å 

videreføre et selvstendig ansvar for rektor når det gjelder plikten til å ha internkontroll for å sikre at 

kravene i opplæringsloven kapittel 9 A oppfylles. Ved å pålegge rektor et selvstendig ansvar, blir 

rektor gjort ansvarlig for tilfeller der for eksempel kommunedirektøren har bestemt systemer og 

rutiner som rektor ikke følger opp. 

Rektor må forholde seg til føringer som kommunedirektøren gir til skolene. Dette gjelder selv om 

rektor og kommunedirektøren er uenige om hvordan skolen bør jobbe systematisk for å oppfylle 

kravene i opplæringsloven kapittel 9 A. 

Rektors selvstendige ansvar kommer ikke til erstatning for, og begrenser ikke, kommunens eller 

fylkeskommunens ansvar. Kommunedirektøren kan ikke fraskrive seg ansvaret selv om rektor har et 

selvstendig ansvar.  
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 Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre rektors selvstendige ansvar for skolens arbeid i saker 

om skolemiljø, ved å ta inn i opplæringsloven § 9 A-3 en setning om at rektor har et selvstendig 

ansvar for at skolen har internkontroll etter kommuneloven § 25-1 for å sikre at kravene i 

opplæringsloven kapittel 9 A følges. Det nærmere innholdet i dette internkontrollansvaret vil være 

regulert av kommuneloven § 25-1. Departementet presiserer at bestemmelsen om et selvstendig 

ansvar for rektor, ikke skal begrense ansvaret kommunedirektøren har etter kommuneloven § 25-1.  

En tydeligere lovbestemmelse om forebyggende arbeid med skolemiljøet  

Kunnskapsdepartementet mener det er behov for å videreføre og tydeliggjøre kravet om 

forebyggende arbeid med skolemiljøet i stedet for at dette skal utledes av 

internkontrollbestemmelsen slik som tidligere. At samme lovbestemmelse regulerer både 

internkontroll og krav om å jobbe forebyggende med skolemiljøet har vist seg å gjøre pliktene 

unødvendig uklare. Kravene til forebyggende arbeid har en grenseflate mot, og overlapper dels, 

aktivitetsplikten i § 9 A-4 og kravene til internkontroll. Kravene som gjelder for det forebyggende 

arbeidet, har likevel et sentralt innhold som ikke er ivaretatt av de andre lovkravene.  

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre bestemmelsen i opplæringsloven § 9 A-3 andre ledd slik 

at det framgår tydelig at skolen skal arbeide for å skape et skolemiljø som fremmer helsen, miljøet 

og tryggheten til elevene, og for å finne tiltak for å forebygge brudd på retten til et trygt og godt 

skolemiljø. Rektor har et selvstendig ansvar for at dette blir gjort. Rektors ansvar kommer ikke til 

erstatning for, og begrenser ikke, kommunens eller fylkeskommunens ansvar. Arbeidet kan gjøres 

både på skole- og på klasse- eller gruppenivå, og det er viktig at elevene selv får delta i dette 

arbeidet. 

Den første delen av forslaget til den nye ordlyden handler om at skolen skal arbeide for å fremme 

faktorer som gir et positivt skolemiljø for elevene. Skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, 

trivsel og læring, trygghet og sosiale tilhørighet. Arbeidet skal strekke seg lenger enn å hindre 

krenkelser, og må omfatte holdninger, verdier, undervisningspraksis, relasjoner og ledelse. Å 

etablere og opprettholde en god skolekultur er viktig for et trygt og godt skolemiljø, fordi 

holdningene og praksisen til de som jobber på skolen, har betydning for hvordan skolemiljøet blir for 

elevene.  

Den andre delen av ordlyden i lovforslaget handler om at skolen skal arbeide aktivt med å finne tiltak 

som kan forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø. Enkelte grupper er mer utsatt for å 

oppleve utrygghet og krenkelser på skolen, for eksempel elever som mottar spesialundervisning, og 

elever med nedsatt funksjonsevne. Skolen må søke å finne fram til tiltak som kan forebygge at dette 

skjer. For eksempel kan skolen arbeide med inkludering som tiltak for å redusere risikoen for at disse 

elevene føler seg utenfor og ekskludert.  

5.6.5 Opplæringsloven § 10-8 om kompetanse  

6.6.5.1 Gjeldende rett 

Som skoleeier har kommunen og fylkeskommunen ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i 

virksomheten, jf. opplæringsloven § 10-8 første punktum. Videre skal kommunen og 

fylkeskommunen ha et system som gir undervisningspersonale, skoleeiere og personale med 

særoppgaver i skoleverket anledning til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og 

utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og å holde seg orientert om og være på høyde med 

utviklingen i skolen og samfunnet, jf. opplæringsloven § 10-8 andre punktum.  
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5.6.5.1 Vurdering og forslag  

Kommunens og fylkeskommunens ansvar for riktig og nødvendig kompetanse  

Kunnskapsdepartementet har vurdert om dette er bestemmelser som bør endres som følge av ny 

internkontrollbestemmelse i ny kommunelov. Dette er bestemmelser om kompetansekrav som er 

nært knyttet til internkontroll og således skal vurderes i denne gjennomgangen. 

Bestemmelsen i opplæringsloven § 10-8 bygger på tidligere bestemmelser i grunnskoleloven av 1969 

og opplæringsloven av 1998. I 2005 ble bestemmelsen endret noe for å få tydeligere fram det 

ansvaret skoleeieren har for kompetanseutvikling i egne virksomheter. I Ot.prp. nr. 57 (2004–2005) 

ble det vist til at kompetanse og motivasjon hos lærerne er den faktoren som påvirker 

elevprestasjonene mest av alle ressurser i skolen. Det ble vist til at den vesentlige delen av 

kompetanseutviklingen må skje gjennom etter- og videreutdanning. Kompetanse hos lærerne som 

jobber i skolene har vært et av de viktigste nasjonale satsingsområdene de siste årene.  

Opplæringsloven §§ 10-1 og 10-2 regulerer hvilken kompetanse lærerne må ha for å få fast 

ansettelse. Endringer som følge av for eksempel nye læreplaner eller ny pedagogisk eller faglig 

kunnskap, gjør det i tillegg nødvendig å fornye og utvide kompetansen til lærerne og andre i 

skoleverket etter ansettelse. Gode muligheter for kompetanseutvikling er med på å sikre at de har 

den nødvendige kompetansen. Lærerne er skolens viktigste ressurs og er helt avgjørende for elevers 

trivsel og læring. Kravet i opplæringsloven § 10-8 gjenspeiler de forventningene myndighetene har til 

kommunen og fylkeskommunen når det gjelder kompetanseutvikling for lærere, skoleeiere og 

personale med særoppgaver i skoleverket.  

Opplæringslovutvalget skal ta stilling til om det fortsatt skal være rettslige plikter for kommunen og 

fylkeskommunen når det gjelder arbeidet med kompetanseutvikling. Med tanke på hvor avgjørende 

kompetansen er for elevenes læring og mestring, og de forventningene myndighetene har til 

kommunens og fylkeskommunens arbeid på dette området, ønsker kunnskapsdepartementet å 

beholde kravet i opplæringsloven § 10-8. Kunnskapsdepartementet vil også avvente 

Opplæringslovutvalgets vurderinger og anbefalinger, og foreslår derfor foreløpig å videreføre kravet 

om å ha riktig og nødvendig kompetanse i opplæringsloven § 10-8.  Dette blir en ren 

pliktbestemmelse. Når det gjelder kravene til hvilken kompetanseutvikling kommunen og 

fylkeskommunen skal tilby og omfang, innebærer ikke forslaget noen endring i forhold til gjeldende 

rett.    

Begrepet «ha et system» i opplæringsloven § 10-8 indikerer at det er krav til kommunens og 

fylkeskommunens systematiske arbeid, og ikke bare krav om å tilby kompetanseutvikling i tråd med 

bestemmelsen. For at opplæringsloven § 10-8 ikke skal angi internkontrollelementer som følger av 

kommuneloven § 25-1, er det etter departementets syn behov for å endre ordlyden i § 10-8 noe. 

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre ordlyden slik at det ikke er krav om at kommunen og 

fylkeskommunen som skoleeier skal "ha et system", men at kravet blir at skoleeieren skal sørge for 

at undervisningspersonale, skoleeiere og personale med særoppgaver i skoleverket gis anledning til 

nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglige og pedagogiske 

kunnskapen og å holde seg orientert om og være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet. 

På denne måten vil plikten i opplæringsloven § 10-8 være avgrenset til at kommunen og 

fylkeskommunen skal tilby nødvendig kompetanseutvikling.  

At kommunen og fylkeskommunen skal ha internkontroll for å oppfylle kravene i opplæringsloven § 

10-8, vil framgå av kommuneloven § 25-1.  
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5.6.6 Krav til skolebasert vurdering og oppfølging av nasjonale kvalitetsvurderinger i 

opplæringsloven med forskrift 

5.6.6.1 Gjeldende rett 

Skolene skal jevnlig vurdere i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av 

opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. 

forskrift til opplæringsloven § 2-1. Videre følger det av bestemmelsen at elevene skal involveres i 

denne vurderingen. Som skoleeier har kommunen og fylkeskommunen ansvaret for å se til at 

vurderingen, som blir kalt skolebasert vurdering, blir gjennomført etter forutsetningene. Kravene i 

forskrift til opplæringsloven § 2-1 gjelder tilsvarende for private grunnskoler etter opplæringsloven § 

2-12. 

Kommunen og fylkeskommunen skal følge opp resultatene fra nasjonale kvalitetsvurderinger, og 

følge opp resultatene av disse vurderingene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Som en del av 

oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen og 

den videregående opplæringen, knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige 

rapporten, som blir kalt tilstandsrapport, skal drøftes av kommunestyret eller fylkestinget. Kravene i 

opplæringsloven § 13-10 andre ledd gjelder tilsvarende for private grunnskoler etter 

opplæringsloven § 2-12. Her er det den øverste ledelsen ved skolen som skal drøfte den årlige 

rapporten, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd siste punktum. 

5.6.6.2 Vurdering og forslag  

Kunnskapsdepartementet har vurdert om dette er bestemmelser som bør endres som følge av ny 

internkontrollbestemmelse i ny kommunelov. Dette er bestemmelser som gjelder krav til 

kvalitetsarbeid og som derfor er nært knyttet til internkontroll og således skal vurderes i denne 

gjennomgangen. 

Formålet med kravene til kvalitetsarbeid er at skoleeierne og skolene skal bruke det kunnskap om 

læringsmiljøet og læringsresultatene ved skolen til å vurdere hvordan opplæringen for elevene kan 

bli bedre. Kravene til kvalitetsarbeid handler først og fremst om det pedagogiske arbeidet ved 

skolen, mens internkontrollkravet i kommuneloven § 25-1 handler om regelverksetterlevelse.  

Kravet i forskrift til opplæringsloven § 2-1 om at skolene skal gjennomføre en skolebasert vurdering 

ble innført i 1995, og kravet om at kommunen skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene 

fra nasjonale kvalitetsvurderinger ble innført i 2004. Sistnevnte krav ble vedtatt samtidig som 

internkontrollkravet i § 13-10 andre ledd og hadde sammenheng med at det var igangsatt arbeid for 

å etablere et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Se Ot.prp. nr.55 (2003–2004). Dette nasjonale 

kvalitetsvurderingssystemet ga skoler og kommuner og fylkeskommuner økt kunnskap om 

læringsmiljø, ressurstilgang og faglige resultater. Kravet i opplæringsloven § 13-10 andre ledd om å 

utarbeide en årlig tilstandsrapport ble innført i 2009.  

Nasjonale utdanningsmyndigheter har jobbet med å gjøre mål og indikatorer tilgjengelige på 

udir.no/skoleporten, og å utvikle og implementere verktøy for kommunens, fylkeskommunens og 

skolenes arbeid med kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Det er lagt ned en betydelig innsats på 

dette feltet.  

Opplæringslovutvalget skal ta stilling til om det fortsatt skal være pålagt for kommuner, 

fylkeskommuner og skoler å arbeide med kvalitetsutvikling. Hvis utvalget går inn for å beholde krav 

om kvalitetsarbeid, skal utvalget vurdere om kravene skal være mindre detaljerte enn i dag. 

Kunnskapsdepartementet ønsker derfor å avvente Opplæringslovutvalgets vurderinger og 

anbefalinger når det gjelder krav til kvalitetsarbeid. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor ikke 
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endringer i innholdet i kravene til kvalitetsarbeid i opplæringsloven § 13-10 andre ledd og forskrift til 

opplæringsloven § 2-1.  

Kravene til å gjennomføre en skolebasert vurdering, følge opp resultatene fra nasjonale 

kvalitetsvurderinger og utarbeide en årlig tilstandsrapport, henger sammen. Dette tilsier etter 

departementets syn at de bør framgå av samme lovbestemmelse.  

Videre bør ikke denne typen krav stå i sammenheng med krav til internkontroll, som handler om å 

gjennomføre systematiske aktiviteter og tiltak for å sikre at kravene i regelverket blir oppfylt. Den 

årlige tilstandsrapporten skal gi informasjon om kvaliteten i opplæringen på bakgrunn av nasjonale 

kvalitetsvurderinger, mens rapporten etter kommuneloven § 25-2 skal gi informasjon om arbeidet 

med internkontroll for å sikre at kravene i regelverket blir oppfylt. Departementet foreslår å samle 

kravene til arbeid med kvalitetsutvikling i opplæringsloven § 13-10 andre ledd og forskrift til 

opplæringsloven § 2-1 i en ny lovbestemmelse § 13-3 e Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å 

arbeide med kvalitetsutvikling. Det materielle innholdet i kravene foreslås ikke endret.  

Videre foreslår departementet at opplæringsloven § 2-12 tredje ledd skal henvise til den nye 

lovbestemmelsen om plikt til å arbeide med kvalitetsutvikling. Dette for at kravene til å gjennomføre 

en skolebasert vurdering, følge opp resultatene fra nasjonale kvalitetsvurderinger og utarbeide en 

årlig tilstandsrapport, fortsatt skal gjelde for de private grunnskolene etter opplæringsloven § 2-12. 

5.6.7 Tilsyn med internkontrollplikten i opplæringsloven 

6.6.7.1 Gjeldende rett 

Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av blant annet kommunens og fylkeskommunens 

oppfyllelse av plikter i opplæringsloven, jf. opplæringsloven § 14-1.  

6.6.7.2 Vurdering og forslag 

Hvis fylkesmannens tilsyn skal omfatte kommunens og fylkeskommunens internkontrollplikt etter 

kommuneloven § 25-1, må dette framgå av opplæringsloven. Fylkesmannen fører i dag tilsyn med 

lovbestemmelser som inneholder krav til internkontroll, for eksempel kravet om at kommunen og 

fylkeskommunen skal ha et forsvarlig system etter opplæringsloven § 13-10 andre ledd. At kravene 

til internkontroll blir samlet i en egen bestemmelse i kommuneloven § 25-1, bør ikke ha noe å si for 

fylkesmannens tilsynsansvar. Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å innføre en hjemmel for at 

fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med kommunens og fylkeskommunens internkontrollplikt etter 

kommuneloven § 25-1.  

5.6.8 Forskriftshjemmel i opplæringsloven for internkontrollkrav 

Opplæringsloven inneholder ikke egne forskriftsbestemmelser knyttet til internkontroll. 

Departementet foreslår å videreføre gjeldende rett og ikke innføre nye forskriftsbestemmelser i 

opplæringsloven. 

5.6.9 Andre prosesser - opplæringsloven 

På Kunnskapsdepartementets område pågår det andre prosesser der spørsmål om bestemmelser 

om internkontroll eller med internkontrollelementer er aktuelt. 

Kunnskapsdepartementet nedsatte 22. september 2017 et lovutvalg som skal gjøre en helhetlig 

gjennomgang og vurdering av regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget skal 
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levere sin utredning innen 1. desember 2019. Som vurderingene i dette høringsnotatet viser, har 

Kunnskapsdepartementet i særlovgjennomgangen også tatt hensyn til at opplæringslovutvalget skal 

gjøre en helhetlig gjennomgang og vurdering av opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet foreslår 

på denne bakgrunn å videreføre enkelte bestemmelser i dagens opplæringslov, og heller avvente 

opplæringsutvalgets vurderinger og anbefalinger før man vurderer ytterligere endringer i 

bestemmelsene. Dette gjelder kravet i opplæringsloven § 10-8 om kommunens og fylkeskommunens 

plikt til å arbeide med kompetanseutvikling, og kravene til kvalitetsarbeid i opplæringsloven § 13-10 

andre ledd og forskrift til opplæringsloven § 2-1.  

Kunnskapsdepartementet arbeider også med å følge opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å 

utrede regler om psykososialt miljø i barnehageloven. Parallelt arbeider Helse- og 

omsorgsdepartementet med en revisjon av reglene om fysisk barnehage- og skolemiljø med sikte på 

å tydeliggjøre og harmonisere regelverket. Det tas sikte på å sende disse sakene på høring i løpet av 

2019.   

5.6.10 Introduksjonsloven 

 

4.6.4.1 Gjeldende rett 

Introduksjonsloven § 24 regulerer kommunens plikt til å føre internkontroll. Det framgår av 

bestemmelsen at kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter 

kapitlene 2 til 4 A, § 27 a og registrering i personregister etter § 25 a andre ledd av opplysninger om 

deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og opplæring i norsk og 

opplæring i norsk kultur og norske verdier i mottak er i samsvar med kravene i loven. Videre går det 

fram av bestemmelsen at kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten.  

Bestemmelsen om internkontroll dekker det som omtales som kommuneplikter i 

introduksjonsloven. Dette gjelder blant annet plikten til å tilby introduksjonsprogram, opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap og opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier i 

mottak. 

4.6.4.2 Vurderinger og forslag 

Krav om internkontroll  

Kunnskapsdepartementet anser at ingen materielle krav går tapt ved at kommuneloven § 25-1 i sin 

helhet regulerer internkontroll på introduksjonslovens område. Kunnskapsdepartementet foreslår 

derfor å oppheve introduksjonsloven § 24.    

Kunnskapsdepartementet har vurdert om introduksjonsloven bør vise til kravet om å ha 

internkontroll. Dette vil i så fall være en ren henvisningsbestemmelse som ikke påvirker det rettslige 

kravet til internkontroll. Fra et lovteknisk synspunkt er det ikke ønskelig med slike bestemmelser 

fordi de er unødvendige og medfører et mer omfangsrikt lovverk. Internkontrollplikten etter 

kommuneloven § 25-1 vil gjelde for alle kommuneplikter uavhengig av hvilken sektor eller etat det 

dreier seg om. Departementet legger til grunn at plikten vil bli kjent for kommunen selv om 

introduksjonsloven ikke henviser til internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. 

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å ikke ta inn en henvisning til kommuneloven § 25-1. 

Forskriftshjemmel for internkontrollkrav 
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Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre gjeldende rett og ikke innføre nye 

forskriftsbestemmelser i introduksjonsloven. 

Tilsyn etter introduksjonsloven  

Fylkesmannens tilsyn etter introduksjonsloven § 23 omfatter i dag ikke tilsyn med kommunens 

internkontroll. Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med en helhetlig gjennomgang av 

introduksjonsloven. Spørsmålet om det skal innføres en hjemmel for å føre tilsyn med kommunens 

internkontrollplikt etter kommuneloven § 25-1 vil bli vurdert i dette arbeidet.  

5.7 Klima- og miljødepartementet 

5.7.1 Innledning 

Miljølovgivningen gir myndighet og plikter for kommunene på en rekke områder. Regelverket gir 

plikter som omfatter kommunen som aktør og særskilte plikter for kommunene, altså 

kommuneplikter. Det er bestemmelser om internkontroll med kommuneplikter som skal vurderes 

her. 

Det er per i dag ikke lovfestet et generelt krav til internkontroll med kommunenes plikter etter 

forurensningsloven. Det er således kommunelovens generelle krav om betryggende kontroll som 

gjelder. Innføringen av en ny bestemmelse om internkontroll i kommuneloven innebærer en ny, 

tydeliggjort og selvstendig plikt for kommunene på dette området. 

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått forurensningsloven (lov av 13. mars 1981 om vern 

mot forurensninger og om avfall) med tilhørende forskrifter og vurdert om det er bestemmelser som 

må endres eller oppheves i forbindelse med særlovgjennomgangen av bestemmelser om 

internkontroll. Klima- og miljødepartementet har vurdert om det finnes rene 

internkontrollbestemmelser med noen av kommunens plikter, og om det er bestemmelser som 

inneholder elementer av internkontroll. 

Kommunenes plikter fremgår av forurensningsloven, og av forskrifter gitt i medhold av denne loven. 

De sentrale forskriftene er avfallsforskriften og forurensningsforskriften. Kommunens plikter etter 

forurensningsloven knytter seg til drift og vedlikehold av avløpsanlegg (§§ 22, 23, 24, 26), innsamling 

og behandling av avfall (§§ 29, 30, 31, 32a, 33, 34, 35, 37), beredskap og håndtering av akutt 

forurensning (§§ 43, 44, 46 og 47) og tilsyn med forurensning (§ 48).  

5.7.2 Avfallsforskriften § 15-6 

5.7.2.1 Gjeldende rett 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004 nr. 930 (Avfallsforskriften) kapittel 15 

regulerer fastsettelse av avfallsgebyrer. Kapittelet er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 34 om 

avfallsgebyr. Dette er gebyr til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder 

innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kapitel 15 i 

avfallsforskriften skal sikre at avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall fastsettes i 

tråd med reglene om selvkost. Dette innebærer at gebyret ikke skal overstige kommunens kostnader 

forbundet med avfallssektoren. I tillegg er formålet å hindre ulovlig kryssubsidiering mellom 

kommunens lovpålagte håndtering av husholdningsavfall og avfallstjenester som kommunen selger i 

markedet. Det er kommunestyret som fastsetter avfallsgebyret, jf. § 15-3. 
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Det følger av § 15-6 at "kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, 

kontrollutvalget og kommunerevisjonen" skal kontrollere at kravene i kapittelet overholdes. Dette er 

i samsvar med ansvarsfordelingen mellom kommunale og statlige myndigheter, slik den 

fremkommer i kommuneloven og forurensningsloven. Bestemmelsen sier videre at kontrollen skal 

skje "i henhold til gjeldende regler om kontroll av kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 20 

nr. 2, § 23 nr. 2, § 71 nr. 2 og kapittel 12 i kommuneloven".  

5.7.2.2 Vurderinger og forslag 

Kommunelovbestemmelsene det refereres til i avfallsforskriften § 15-6 sier at administrasjonssjef, 

kommunerådet i parlamentarisk styrte kommuner eller daglig leder i et kommunalt foretak skal 

sørge for at administrasjonen eller foretaket "drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll." Dette er krav om å foreta 

internkontroll. Avfallsforskriften § 15-6 presiserer med andre ord at disse kravene i kommuneloven 

får anvendelse for kontroll av kravene i avfallsforskriften kapittel 15. Avfallsforskriften § 15-6 må 

derfor forstås som en bestemmelse om internkontroll med etterlevelse av kravene i kapittel 15. 

I tråd med føringene for særlovarbeidet skal bestemmelser som er gjenstand for 

særlovgjennomgang oppheves i sin helhet. Det kan gjøres unntak fra dette utgangspunktet dersom 

det foreligger "et særskilt og begrunnet behov." Avfallsforskriften § 15-6 inneholder en referanse til 

gjeldende plikter etter kommuneloven. Disse pliktene vil bli videreført i ny kommunelov gjennom 

den generelle interkontrollbestemmelsen der. Klima- og miljødepartementet ser ikke at § 15-6 har 

selvstendig rettslig betydning for plikten til å drive internkontroll med kravene i kapittel 15. Klima- og 

miljødepartementet vurderer ikke at det foreligger grunn for å gjøre unntak for § 15-6. 

Avfallsforskriften § 15-6 refererer også til kommunelovbestemmelsen § 71 nr. 2 og kapittel 12. Dette 

er en henvisning til kommunelovens øvrige regler for egenkontroll, altså den folkevalgte kontrollen. 

Dette er bestemmelser som sier at kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret og om 

kontrollutvalg og revisjon. For å være i samsvar med ny kommunelov må også denne delen av 

avfallsforskriften § 15-6 endres. Den må enten oppdateres til rette paragrafer, eller oppheves. Klima- 

og miljødepartementet vurderer at henvisningen til § 71 nr. 2 og kapittel 12 ikke har selvstendig 

betydning, da dette er bestemmelser som gjelder uavhengig av om forskriften henviser til dem eller 

ikke. Lovteknisk er det også generelt uheldig med henvisninger fra én lov til en annen. Det foreslås 

derfor at også denne delen av avfallsforskriften § 15-6 oppheves. 

Klima- og miljødepartementet foreslår at § 15-6 i avfallsforskriften oppheves. 

5.7.3 Andre bestemmelser som har blitt vurdert, men som ikke foreslås endret 

5.7.3.1 Forurensningsloven § 52b 

Etter forurensningsloven § 52b har forurensningsmyndigheten adgang til å gi forskrifter om 

internkontroll og internkontrollsystemer for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av 

forurensningsloven overholdes. Forurensningsloven § 52b ble vedtatt samtidig med tilsvarende 

bestemmelser i en rekke andre lover, herunder arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, lov om 

brannvern m.fl. Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at den er rettet mot internkontroll i 

virksomheter generelt. Det er ikke fastsatt forskrifter om internkontroll med kommuneplikter etter 

forurensningsloven i medhold av § 52b.  

I føringene for særlovgjennomgangen skal bestemmelser om internkontroll av plikter kommunen har 

som aktør i utgangspunktet ikke endres eller oppheves. Departementet ser ikke at det er grunn til å 

gjøre endring i eller oppheve § 52b. Riktignok vil det strengt tatt være adgang til å fastsette 
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forskrifter med hjemmel i denne bestemmelsen med krav for kommunene om internkontroll med 

kommuneplikter. Dette har imidlertid ikke vært aktuelt til nå og vil neppe blir aktuelt for fremtiden 

heller. Det vises her særlig til at dette nå vil være tilstrekkelig regulert i kommuneloven.  

5.7.3.2 Forurensningsforskriften kapittel 18A 

Forurensningsforskriften kapittel 18A er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 44 om 

kommunale og interkommunale beredskapsplaner mot akutt forurensning. Kapitlet skal sikre 

etablering av effektiv og god kommunal beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning. Det er 

kommunen som er ansvarlig for å etablere beredskap iht. forurensningsforskriften kapittel 18A. 

Kommunene skal blant annet skal foreta miljørisikoanalyse som må oppdateres ved endring i 

miljøsårbarhet, og uansett hvert fjerde år (§ 18A-4), foreta beredskapsanalyse (§ 18A-5), etablere 

beredskap som blant annet må bemannes med personell med relevant kompetanse og erfaring (§ 

18A-6), utarbeide en beredskapsplan (§ 18A-8), og gjennomføre opplæring, beredskapsøvelser og 

testing (§ 18A-9). Noen av disse kravene går ut på en løpende oppdatering/kvalitetssikring som kan 

ligne internkontrollkrav slik det er utformet i annen lovgivning.  

Føringene for særlovarbeidet legger til grunn at også bestemmelser som inneholder elementer av 

internkontroll med kommuneplikter skal revideres. Klima- og miljødepartementet vurderer 

imidlertid at kravene til løpende oppdatering av beredskap, kompetent personell, m.m. i 

forurensningsforskriften kapittel 18A ikke refererer til internkontroll med kommunens plikter. 

Kravene i kapittel 18A er etter departementets vurdering plikter/krav knyttet til innholdet i en 

kommunal beredskap. Disse kan ikke erstattes gjennom den generelle internkontrollbestemmelsen i 

ny kommunelov. 

5.8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

5.8.1 Innledning 

Det er ingen bestemmelser som direkte inngår i særlovgjennomgangen på Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets område. Ut over kommuneloven har Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ikke ansvaret for lover eller forskrifter med særskilte 

internkontrollbestemmelser som knytter seg til kommuneplikter.  

Til orientering skal likevel nevnes enkelte særskilte internkontrollbestemmelser i forskrift til 

kommuneloven som er i ferd med å bli endret i egen prosess. 

5.8.2 Andre prosesser: Krav om finans- og gjeldsforvaltning i kommunelov med forskrifter  

I forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning (av 09.06.2009 nr. 635) er 

det i § 8 et krav om at det skal etableres rutiner for at finans- og gjeldsforvaltningen er gjenstand for 

"betryggende kontroll". Dette er et særskilt og avgrenset internkontrollkrav. Endringer i denne 

forskriften som følge av ny kommunelov er på høring våren 2019. I forarbeidene til ny kommunelov, 

Prop. 46 L (2017–2018) på side 225 sies det at det ikke lenger er behov for noe særskilt 

internkontrollkrav knyttet til finans- og gjeldsforvaltningen på grunn av ny 

internkontrollbestemmelse i kommuneloven. Ny kommunelov § 14-13 gir derfor ikke hjemmel for å 

fastsette regler med krav om internkontroll på finansområdet. Det vil således ikke bli stilt noe 

særskilt internkontrollkrav i ny finansforskrift. Ny kommunelov § 14-13 gir heller ikke hjemmel for at 

forskriften kan ha kompetansekrav. Tilstrekkelig kompetanse er sentralt på finansområdet, men 

departementet sier i proposisjonen at det likevel ikke er nødvendig å regulere slike alminnelige 
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grunnleggende premisser for en forsvarlig forvaltning i lov eller forskrift. Det vil derfor heller ikke bli 

stilt noe særskilt kompetansekrav i ny finansforskrift.   

Ny kommunelov § 14-13 gi hjemmel for å stille forskriftskrav om ekstern kvalitetssikring av 

finansreglement og av rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen. Dette er begrunnet med at 

betydningen av feil eller mangler i finans- og gjeldsforvaltningen kan være betydelig og at ekstern 

faglig kvalitetssikring er et sentralt tiltak for å unngå feil. 

6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Endringene som foreslås i dette høringsnotatet vil kunne medføre noen administrative og 

økonomiske besparelser i og med at regelverket blir enklere å forholde seg til. Dette lar seg 

imidlertid ikke kvantifisere.   

Endringsforslagene vil imidlertid ikke ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser. De 

områdene som i dag har krav om internkontroll, skal fortsatt ha krav om dette gjennom den nye 

bestemmelsen i kommuneloven. Å oppheve og erstatte bestemmelsene om internkontroll i 

særlovgivningen innebærer bare at den allerede vedtatte bestemmelsen i ny kommunelov skal 

gjelde i stedet. Denne har de samme hovedkravene selv om det på noen områder innebærer flere 

detaljkrav og på andre områder færre detaljkrav. All den tid det uansett er snakk om krav om 

internkontroll, vil dette ikke innebære noen vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser.  

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget 

 

Barnehageloven 

Til § 9 første ledd 

Endringen innebærer en utvidelse av fylkesmannens tilsynsmyndighet. Bestemmelsen gir 

fylkesmannen myndighet til å føre tilsyn med kommunens internkontroll etter kommuneloven § 25-

1. Det vil være kommunens oppfyllelse av internkontroll med kommuneplikter i egenskap av å være 

barnehagemyndighet som kan være gjenstand for tilsyn. Tilsyn med internkontroll er vanlig innenfor 

andre deler av kommunens virksomhet og dermed kjent for kommunene. Å utvide fylkesmannens 

tilsynshjemmel overfor kommunen som barnehagemyndighet vil kunne bidra til bedre og mer 

helhetlig samordning av fylkesmannens ulike tilsyn med en kommune. Hensikten med å utvide 

tilsynshjemmelen er å legge til rette for at tilsynene kan være mest mulig målrettede. Med en 

utvidet tilsynshjemmel kan fylkesmannen velge om han vil bruke tilsynet som et virkemiddel for å 

styrke kommunens systematiske arbeid for selv å kunne sørge for regeletterlevelse, eller om han vil 

gå inn i en bestemt sak eller praksis. Fylkesmannen vil kunne innrette tilsynene ut fra hva som vil gi 

best mulig effekt i det enkelte tilfellet. At fylkesmannen får en utvidet tilsynshjemmel er ikke ment å 

påvirke omfanget tilsyn ut mot kommunene. Se for øvrig departementets vurderinger og forslag i 

kapittel 5.6.2.2. 

Opplæringsloven 

Til § 2-12 tredje ledd 
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Endringen innebærer at henvisningen til § 13-10 erstattes av en henvisning til lovforslagets § 12-2 A, 

jf. departementets forslag om å flytte bestemmelsene om ansvar og internkontroll for private 

grunnskoler fra § 13-10 første og andre ledd til en ny § 2-12 A. Videre innebærer endringen at det 

innføres en ny henvisning til lovforslagets § 13-3 e om plikt til å arbeide med kvalitetsutvikling, jf. 

departementets forslag om å samle kravene til å gjennomføre en skolebasert vurdering, følge opp 

resultatene fra nasjonale kvalitetsvurderinger og utarbeide en årlig tilstandsrapport i en ny 

lovbestemmelse. Det er således ingen innholdsmessige endringer. 

Til § 2-12 A 

Første ledd innebærer at regelen i § 13-10 første ledd om at skoleeieren for private grunnskoler etter 

§ 2-12 har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriften til loven blir oppfylt, herunder å 

stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for å kravene skal kunne oppfylles, flyttes fra § 

13-10 første ledd til den nye bestemmelsen i § 2-12 A første ledd. Endringen innebærer videre en 

presisering av ordlyden ved at det går fram at det er den øverste ledelsen ved de private 

grunnskolene etter § 2-12 som har dette ansvaret. Bestemmelsen i første ledd innebærer ingen 

innholdsmessige endringer i forhold til det som har vært gjeldende rett. 

I andre, tredje og fjerde ledd lovfestes det at ledelsen ved private grunnskoler etter § 2-12 skal ha 

internkontroll for å sikre at kravene opplistet i § 2-12 andre og tredje ledd blir oppfylt. Endringen 

innebærer at kravet om internkontroll for de private grunnskolene etter § 2-12 tilsvarer kravet i den 

nye internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 for kommuner og fylkeskommuner. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset skolens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. Ledelsen ved private grunnskoler etter § 2-12 skal kunne tilpasse internkontrollen til 

egen skolevirksomhet.  

Til § 9 A-3 andre ledd 

Endringen innebærer at det er presisert at skolen skal arbeide for å skape et skolemiljø som fremmer 

helsen, miljøet og tryggheten til elevene, og for å finne tiltak for å forebygge brudd på retten til et 

trygt og godt skolemiljø. Bestemmelsen gjelder både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet. 

Elevene skal få delta i arbeidet. Rektor har et selvstendig ansvar for at dette blir gjort. Rektors ansvar 

kommer ikke til erstatning for, og begrenser ikke, kommunens eller fylkeskommunens ansvar. 

Bestemmelsen viderefører det som har vært gjeldende rett, samtidig som det kommer tydeligere 

fram hva som forventes av skolen på dette området. Samtidig er krav om internkontroll tatt ut av 

denne delen av bestemmelsen. Dette, sammen med bestemmelsen i tredje ledd, innebærer at det er 

kommuneloven § 25-1 som regulerer kravene til internkontroll for å sikre at kravene 

opplæringsloven kapittel 9 A oppfylles. 

Til § 9 A-3 tredje ledd 

Bestemmelsen viderefører et selvstendig ansvar for rektor når det gjelder internkontroll for å 

oppfylle kravene i opplæringsloven kapittel 9 A. Det er nytt at bestemmelsen viser til 

kommunelovens internkontrollkrav, og det tydeliggjøres her at rektor har et selvstendig ansvar for at 

skolen har internkontroll etter kommuneloven § 25-1 for å sikre at kravene i opplæringsloven 

kapittel 9A blir fulgt. Rektors ansvar kommer ikke til erstatning for, og begrenser ikke, kommunens 

eller fylkeskommunens ansvar. Det nærmere innholdet i internkontrollansvaret er regulert i 

kommuneloven § 25-1.  

Til § 10-8 første ledd andre punktum 
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Endringen innebærer at skoleeieren nå skal sørge for at undervisningspersonale, skoleeiere og 

personale med særoppgaver i skoleverket gis anledning til nødvendig kompetanseutvikling, med 

sikte på å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og å holde seg orientert om og 

være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet. Tidligere skulle skoleeier ha et system som gir 

disse personene høve til kompetanseutvikling. Internkontrollelementet er således tatt ut. At 

kommunen og fylkeskommunen skal ha internkontroll for å sikre at kravene i opplæringsloven § 10-8 

følges, følger nå av kommuneloven § 25-1. Forslaget endrer ikke gjeldende rett når det gjelder 

kravene til hvilken kompetanseutvikling kommunen og fylkeskommunen skal tilby og omfang.    

Til § 13-3 e 

Endringen innebærer at kravene til å gjennomføre en skolebasert vurdering i forskrift til 

opplæringsloven § 2-1, og kravene til å følge opp resultatene fra nasjonale kvalitetsvurderinger og 

utarbeide en årlig tilstandsrapport i opplæringsloven § 13-10 andre ledd, blir samlet i en ny 

lovbestemmelse. Det er ikke gjort endringer i det materielle innholdet i kravene.  

Til § 13-10 

Endringen i første ledd innebærer at private grunnskoler etter § 2-12 ikke lenger er omfattet av 

bestemmelsen, jf. departementets forslag om å flytte bestemmelsen om ledelsen ved private 

grunnskoler sitt ansvar fra § 13-10 første ledd til nye § 2-12 A.  

Til § 14-1 første ledd 

Endringen innebærer at fylkesmannen gis myndighet til å føre tilsyn med kommunens og 

fylkeskommunens internkontrollplikt etter kommuneloven § 25-1.  

Folkehelseloven  

Til § 9 nytt andre ledd  

Endringen innebærer en videreføring av bestemmelsen i folkehelseloven § 30 andre ledd om  

forsterket dokumentasjonskrav ved tilsyn. Bestemmelsen krever en særskilt dokumentasjon av 

tilsynet etter § 9 første ledd, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet. At bestemmelsen 

er flyttet fra § 30 til § 9 har sammenheng med at § 30 Internkontroll skal oppheves, og dette er ikke 

ment å innebære noen innholdsmessig endring. Det særskilte dokumentasjonskravet etter 

folkehelseloven § 9 andre ledd gjelder i tillegg til internkontrollkravet etter kommuneloven kapittel 

25. 

Til § 30 første ledd 

Endringen innebærer at dagens internkontrollplikt etter folkehelseloven erstattes av den nye 

internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1. Også den gjeldende 

internkontrollbestemmelsen i folkehelseloven bygger på det generelle systemet for internkontroll 

etter kommuneloven. Den nye bestemmelsen er en henvisningsbestemmelse fra folkehelseloven til 

kommuneloven, for å tydeliggjøre at det er kommuneloven som fullt og helt regulerer kravet til 

internkontroll med kommuneplikter.  
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8 Forslag til lov om endringer i diverse lover om internkontroll 

 

Del I. Barnehageloven  

I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) foreslås disse endringene:  

§ 9 første ledd skal lyde:  

Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter som 

barnehagemyndighet etter § 8, kapittel IV, V og V A, og plikten til å ha internkontroll etter 

kommuneloven § 25-1. Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for tilsynsvirksomheten. 

 

Del II. Barnevernloven 

I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) foreslås disse endringene:  

§ 2-1 andre ledd skal lyde:  

Kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven kapittel 25.  

 

 

Del III. Folkehelseloven  

I lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeidet foreslås disse endringer: 

§ 9 nytt andre ledd skal lyde: 

Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom etter første ledd skal dokumenteres 

særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet. 

 

§ 9 andre ledd blir nytt tredje ledd. 

 

§ 30 første ledd skal lyde: 

Kommunen og fylkeskommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven kapittel 

25.  

 

§ 30 andre ledd oppheves.  

 

Del IV. Forurensningsloven 

I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall foreslås disse endringene:  

 § 48 a første ledd skal lyde: 

Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i 

eller i medhold av §§ 9, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32 a, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 81 og 

kommuneloven § 25-1. 
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Del V. Introduksjonsloven  

I lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven) foreslås disse endringene:  

§ 24 oppheves. 

 

Del VII. Krisesenterloven 

I lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod foreslås følgende endringer:  

§ 8 oppheves. 

§ 9 første ledd skal lyde: 

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller pliktene pålagde etter §§ 2, 3, 4 

og kommuneloven § 25-1. 

 

Del VII. Opplæringsloven  

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) foreslås 

disse endringene:  

§ 2-12 tredje ledd skal lyde:  

For private grunnskolar gjeld også §§ 2-2, 2-5 første, andre, tredje og sjette ledd, 2-11, 2-12 

A, 8-2, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, kapittel 9 A, §§ 10-1, 10-2, 10-6, 10-6a, 10-9, 11-1, 11-2, 

11-4, 11-7, 11-10, 13-3b, 13-7a, 13-3e, 14-1, 14-4, 15-3 og 15-4. 

Ny § 2-12 A skal lyde:  

§ 2-12 A Ansvar og internkontroll ved private grunnskolar 

Leiinga ved privat grunnskole godkjend etter § 2-12 har ansvaret for at krava i § 2-12 

andre til fjerde ledd blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er 

nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast. 

Leiinga skal ha internkontroll for å sikre at krava i opplæringslova og forskriftene til 

lova blir følgde.  

Internkontrollen skal vere systematisk og tilpassa skolen sin storleik, eigenart og 

aktivitetar og risikoforhold ved skolen. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal leiinga 

a) utarbeide ei beskriving av skolen sine hovudoppgåver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutinar og prosedyrar 

c) avdekkje og følgje opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den forma og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbetre skriftlege prosedyrar og andre tiltak for 

internkontroll. 
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§ 9 A-3 skal lyde: 

 

§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide for å skape eit skolemiljø som fremjar helsa, trivselen og læringa til elevane, og 

for å finne tiltak for å førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø.. 

Rektor har eit sjølvstendig ansvar for at dette blir gjort. 

Rektor har eit sjølvstendig ansvar for at skolen har internkontroll etter kommunelova § 25-1 

for å sikre at krava i opplæringslova kapittel 9 A blir følgde. 

 

§ 10-8 skal lyde:  

§ 10-8 Kompetanseutvikling 

 Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. 

Skoleeigaren skal sørgje for at undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med 

særoppgåver i skoleverket gis høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og 

utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med 

utviklinga i skolen og samfunnet. 

 

Ny § 13-3 e skal lyde:  

§ 13-3 e Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling 

Kommunen og fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå 

nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del 

av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av kommunestyret og fylkestinget.  

Kommunen og fylkeskommunen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, 

tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elevane skal involverast i denne vurderinga.  

 
§ 13-10 skal lyde:  

§ 13-10 Ansvarsomfang for kommunen og fylkeskommunen 
 Kommunen og fylkeskommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene 

til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at 

krava skal kunne oppfyllast.  

 

§ 14-1 første ledd skal lyde:  

§ 14-1 Statleg tilsyn 
 Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller 

kommunepliktene dei er pålagde i eller i medhald av opplæringslova kapittel 1-16 og plikta til å 

ha internkontroll etter kommunelova § 25-1. Reglane i kommunelova kapittel 30 gjeld for denne 

tilsynsverksemda. 
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Del VIII. Sosialtjenesteloven 

I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

(sosialtjenesteloven) foreslås følgende endringer: 

§ 5 skal lyde:  

Kommunen skal ha internkontroll etter reglene i kommuneloven kapittel 25. 

 

9 Forslag til endringer i forskrifter 

 

Del I. Forskrift til barnevernloven  

Forskrift 14. desember 2005 nr. 1584 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om 

barneverntjenester oppheves. 

 

Del II. Forskrift til opplæringsloven  

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova foreslår departementet disse endringene:  

 

§ 2-1 oppheves 

 

§ 3-39 overskriften og første ledd skal lyde:  

 

§ 3-39 System for føring av karakterar og fråvær 

Skoleeigaren skal ha eit system for føring av karakterar og fråvær. 

 

§ 4-32 overskriften og første ledd skal lyde: 

 

§ 4-32 System for føring av karakterar 
 Skoleeigaren skal ha eit system for føring av karakterar. 

 

§ 17-3 skal lyde: 

 

§ 17-3 Ansvaret til skoleeigaren 

 Skoleeigaren har ansvaret for at retten til eleven til læremiddel på si målform blir oppfylt 

etter § 17-1 og § 17-2. Dette gjeld uavhengig av kor mange elevar som brukar bokmål og nynorsk i 

kommunen eller fylkeskommunen. 

 

 

Del III. Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen 

Forskrift 19. november 2010 nr. 1463 om internkontroll for kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen oppheves. 
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Del IV. Forurensningsforskriften 

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 15-6 

oppheves. 
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10 Vedlegg. Oversikt over bestemmelser som foreslås endret slik at 

internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov gjelder   

 

 

Ansvarlig 
departement 

Lov- og forskriftsbestemmelser   Merknad 

ASD Sosialtjenesteloven § 5  
 

 

ASD Forskrift om internkontroll for 
kommunen i arbeids- og 
velferdsforvaltningen 

 

BLD Barnevernloven § 2-1 andre ledd  
 

 

BLD Forskrift om internkontroll for 
kommunens oppgaver etter lov om 
barneverntjenester 
 

 

BLD Krisesenterloven § 8  

HOD Folkehelseloven § 30 første ledd 
 
 

 

KD Introduksjonsloven § 24  

KD Opplæringsloven § 9 A-3 andre ledd Internkontrollkravet oppheves slik at 
kommunelovens internkontrollkrav gjelder. Rektors 
selvstendige ansvar for internkontroll på skolenivå 
videreføres, men slik at innholdet 
internkontrollkravet følger kommuneloven.  

KD Opplæringsloven § 10-8 andre punktum Systemkravet i bestemmelsen tas ut slik at 
kommunelovens internkontrollkrav gjelder. 

KD Opplæringsloven § 13-10 andre ledd  
 

Krav om at kommune/fylkeskommune skal ha et 
forsvarlig system tas ut slik at kommunelovens 
internkontrollkrav gjelder.  

KD Forskrift til opplæringsloven § 17-3 
første ledd siste punktum 
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Ansvarlig 
departement 

Lov- og forskriftsbestemmelser   Merknad 

KD  Forskrift til opplæringsloven   § 3-39 
første ledd 

Systemkravet i bestemmelsen er tatt ut, slik at det er 
tydelig at kommunelovens internkontrollkrav 
gjelder.  

KD Forskrift til opplæringsloven  § 4-32 
første ledd 

Systemkravet i bestemmelsen er tatt ut, slik at det er 
tydelig at kommunelovens internkontrollkrav 
gjelder. 

KLD Avfallsforskriften § 15-6 Henvisningsbestemmelse som viser til plikter i 
kommuneloven tas ut. Kommunelovens 
internkontrollkrav gjelder. 
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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  
Postboks 174 
 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/7185-4 Stian Larsen 243 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
29679/19 77 78 80 00   30.04.2019 
 
 
Avslag på søknad om tilskudd til prosjektet «Forprosjekt regionreformen» 
v/Nordreisa kommune. 
 
Vi viser til Deres søknad datert mottatt 11.07.2018, vedrørende ovenfor nevnte sak. 
 
Fylkesråd for kultur og næring har behandlet Deres søknad om tilskudd, og følgende 
vedtak ble fattet:  
 

1. Fylkesråd for kultur og næring har behandlet søknad fra Nordreisa kommune, 
datert 24.08.2018 om støtte til prosjektet «Forprosjekt regionreformen».  
 
Fylkesråd for kultur og næring avslår søknaden med begrunnelse i at dette er 
et prosjekt Troms fylkeskommune ikke prioriterer å bruke utviklingsmidler til.  
Kommunen oppfordres på lik linje med andre kommuner til å finansiere dette 
arbeidet selv, da at aktiviteter, mål og effekter i prosjektet er oppgaver som 
inngår i kommunens drift/utviklingsarbeid.  

 
KLAGEADGANG  
Vedtaket i denne saken er å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 
regler. Etter lovens § 28, kan enkeltvedtak påklages av den som er part i saken, eller 
annen med rettslig klageinteresse. Klagen behandles av fylkesrådet. Dersom ikke 
vedtaket omgjøres, blir klagen sluttbehandlet av fylkestingets klagenemnd.  
 
I forbindelse med klageadgangen orienteres De om følgende:  
 
KLAGEFRIST  
Klagefristen er 3 uker fra mottaksdato for avslaget. Skriftlig klage til næringsetaten må 
være postlagt innen fristens utløp. De bes her oppgi når melding om enkeltvedtak ble 
mottatt. De kan søke om å få forlenget klagefristen. Klages det for sent, avvises 
klagen.  
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Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over og den eller de 
endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes og nye opplysninger med betydning 
for klagen oppgis.  
 
Næringssjefen gjør avslutningsvis oppmerksom på at klagen sendes Troms 
fylkeskommune, v/næringsetaten. 
 
Prosjektet omfattes ikke av forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Det 
gis derfor ikke klageadgang. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Anne Hjortdahl    
ass. næringssjef Stian Larsen 
   rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Fra: Doris Gressmyr (doris.gressmyr@komrevnord.no)
Sendt: 26.04.2019 10.14.19
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Bjørn Halvor Wikasteen; Anne-Marie Gaino

Emne: Negativ revisjonsberetning 2018
Vedlegg: Negativ revisjonsberetning 2018.pdf
Nordreisa kommune v/ ordfører
 
Vedlagt følger negativ revisjonsberetning vedrørende Nordreisa kommunes regnskap for 2018.
I henhold til lov og forskrift er vi pålagt å utstede revisjonsberetning den 15.4. Dette også i de tilfeller kommunen
ikke har avlagt regnskapet eller har avlagt etter fristen 15.2.
Nordreisa kommune avla regnskapet den 21.2.2019 som inneholdt vesentlige feil, noe som medfører at
regnskapet må korrigeres.
 
Denne revisjonsberetningen vil bli trukket tilbake når vi har fått tid til å gjennomføre de revisjonshandlinger vi
finner nødvendige for å bekrefte årsregnskapet.
 
 
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD IKS
Vestregata 33
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268
E‐post: dg@komrevnord.no
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Fylkesrådet 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  
Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Kommunene i Troms  
 
 
   
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/6010-47 Åge Kvilstad 030 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
29726/19 77 78 80 83 16   30.04.2019 
 
 
OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 30/19 «TROMS KRAFT AS   
– STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNER»  
 
1.  Innledning 
 
Fylkestinget i Troms fylkeskommune (TFK) behandlet i desember 2018 og mars 2019 sak    
om «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommuner».  
 
I forbindelse med ovennevnte sak inviterer jeg kommunene i Troms fylke til møte: 
 

 6. mai 2019, kl. 10.30 -12.30, Fylkeshuset i Tromsø, 2. etasje, Fylkestingssalen 
 

Fylkestingets vedtak i mars 2019 innebærer at en andel av aksjene i et fremtidig 
holdingsselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS, skal overdras fra TFK til    
kommunene i Troms fylke (kommunene), med lik eierandel. 
 
Møtet jeg nå inviterer til, representerer starten på et samarbeid mellom TFK og kommunene                
hvor TFKs formål er å få gjennomført overdragelsen av en andel av aksjene i holdings-
selskapet fra TFK til – forhåpentligvis – alle kommunene. 
 
Jeg håper at minst èn representant fra alle kommunene har mulighet til å være tilstede              
i fylkestingssalen under møtet, men tilføyer at møtet også vil kunne følges på TFKs 
hjemmeside og at opptak av møtet i ettertid vil være tilgjengelig på samme sted. 
  
På møtet vil det bli gitt en redegjørelse fra TFKs side. Det vil også bli satt av tid til spørsmål 
fra de møtende representantene fra kommunene etter redegjørelsen. 
 
Formålet med dette brevet er å gi kommunene grunnleggende opplysninger om Fylkestingets 
vedtak i mars 2019, samt opplyse om hvilke temaer som vil bli nærmere omtalt i TFKs 
redegjørelse på møtet.  
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2.  Fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av 
Troms og Finnmark fylkeskommuner» 

 
Fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av       
Troms  og Finnmark fylkeskommuner»1 gjaldt spørsmålet om TFK skal disponere over 
fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen med 
Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte. I saksfremlegget med vedlegg er det 
redegjort for situasjonen dersom TFK ikke disponerer over aksjeposten, samt flere alternative 
måter å disponere over aksjeposten på.  
 
Fylkestingets vedtak innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkes-
kommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver på hvilken måte dette skal skje på. 
Vedtaket lyder: 
 

1. «Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et 
holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.  

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til 
kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. 
Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 
kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets 
organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.  

3. Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets 
overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som 
fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.  

 
4. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at 

fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. 
kontakt med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av 
holdingselskap, samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan slutt-
behandle saken i juni 2019.» 

 
I saksfremlegget fremgår følgende overordnede betraktning om dette alternativet: 
 

«Dersom fylkeskommunen ønsker å beholde eierskapet til aksjene i TK, men samtidig 
mener det er riktig at verdiene som aksjene i TK representerer kommer innbyggerne i 
Troms til gode fremfor de andre innbyggerne i den nye fylkeskommunen, fremstår 
«fonds-alternativet» med kommunene som medeiere som det mest egnede alternativet.  
 
På side 7-17 i tilleggsnotatet redegjøres det nærmere for et konkret alternativ, 
herunder for fremgangsmåten ved utdeling av aksjer til kommunene, forslag til 
fordeling av aksjene samt forslag til regulering av formål mv. i vedtekter og aksjonær-
avtale.  
 
Alternativet kan bidra til å bevare det langsiktige perspektivet på eierskapet i TK, som 
kan være aktuelt dels av historiske grunner og dels av hensynene som ligger i 
eierstrategien.  
 
Alternativet vil videre innebære en mekanisme for å sikre at eierskapet til aksjene i TK 
tilfaller «nye Troms fylkeskommune» ved en reversering av fylkessammenslåingen, og 
kan også ivareta problemstillinger knyttet til nedleggelse av fylkeskommunen.» 

 
1 Saksfremlegg med vedlegg, saksprotokoll, opptak av orientering fra Advokatfirmaet Lund & Co DA, samt 
opptak av fylkestingets behandling er tilgjengelig på TFKs hjemmeside 
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I tillegg til dette bemerker jeg, at TFK legger til grunn at alternativet kan gjennomføres på en        
måte som ikke vil påvirke Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og 
at TFKs forhold til Troms Kraft AS – i realiteten – vil kunne videreføres uendret i Troms og 
Finnmark fylkeskommune fra årsskiftet.  
 
Avslutningsvis bemerker jeg at det ikke fremgår uttrykkelig av fylkestingets vedtak at 
overdragelsen av en andel av aksjene i holdingsselskapet fra TFK til kommunene skal være 
vederlagsfri. Jeg påpeker imidlertid at redegjørelsen i tilleggsnotat datert 3. mars 2019 fra 
Advokatfirmaet Lund & Co DA, i pkt. 4.2 «Om overdragelse av aksjer i holdingsselskapet til 
kommunene – gjennomføring» bygger på at overdragelsen skal være vederlagsfri, og at jeg 
ikke oppfattet at det under fylkestingets behandling av saken ble argumentert for at 
overdragelsen bør skje mot vederlag.   
 
3.  Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte 
 
I Fylkestingets vedtak pkt. 1 og pkt. 2, første setning, fremgår formuleringen «før fylkes-
sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune». Som kjent trer sammenslåingen av Troms             
og Finnmark fylkeskommuner i kraft ved årsskiftet.  
 
I tilknytning til dette gjøre jeg oppmerksom på at inndelingslovens § 27 medfører at 
funksjonstiden til det sittende fylkesting i TFK blir forlenget frem til årsskiftet, men at 
kompetanse og ansvar for det sittende fylkesting i TFK – etter at nytt fylkesting er konstituert 
etter fylkestingsvalget – er avgrenset til det som er nødvendig for å avvikle virksomheten        
i TFK.  
 
Dette er hovedgrunnen til at Fylkestingets vedtak pkt. 4 slår fast at fylkestinget skal «treffe de 
nødvendige vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.  
 
At fylkestinget skal «treffe de nødvendige vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni        
2019 innebærer ikke at alternativet må være fullt ut gjennomført før fylkestinget i juni 2019. 
TFK legger imidlertid opp til at det som ikke er gjennomført før fylkestinget i juni skal 
gjennomføres snarest mulig deretter, og fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres                 
i Harstad 28. oktober 2019.  
 
TFK vil legge opp til at kommunestyrene kan ta stilling til om kommunen skal motta en andel 
av aksjene i holdingsselskapet, etter fylkestinget i juni 2019. TFK vil bidra til at kommunene 
har et godt grunnlag for en slik sak til kommunestyret – herunder ved å utferdige et dokument 
med vedlegg og forslag til innstilling som utgangspunkt for en slik sak – dersom kommunene 
ønsker dette. Dersom det er ønskelig kan det også avholdes et nytt møte mellom TFK og 
kommunene i begynnelsen av august 2019.  
 
På denne bakgrunn tillater jeg meg å foreslå at kommunene allerede nå gjør nødvendige tiltak 
slik at kommunestyret kan gjøre alle nødvendige vedtak i høstens første kommunestyremøte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79



4 

4. TFKs redegjørelse på møtet 
 
TFKs redegjørelse på møtet vil i alle fall omfatte; 
 

1) En omtale av Troms Kraft AS og TFKs eierskap i selskapet 
2) En gjennomgang av saksfremlegg med vedlegg til fylkestingets sak 30/19         

«Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 
fylkeskommune» 

3) En gjennomgang av saksprotokollen til fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft AS – 
Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune» 

4) En overordnet gjennomgang av arbeidet som er/skal gjennomføres fortrinnsvis  
5) En gjennomgang av TFKs tidsplan for gjennomføring av dette arbeidet 
6) En omtale av temaer som er/vil bli utredet i perioden mellom fylkestinget i mars og 

fylkestinget i juni 
 
5.  Avslutning 
 
Jeg håper at kommunene ser positivt på muligheten til å få overført en andel av aksjene i et 
fremtidig holdingsselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS.  
 
Jeg håper også at møtet vil være en god start på et samarbeid mellom TFK og kommunene 
som forhåpentligvis vil avsluttes ved en overdragelse av en andel av aksjene i holding-
selskapet til alle kommunene.  
 
Vel møtt! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Willy Ørnebakk 
fylkesrådsleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
Kopi: 
-  Troms Kraft AS 
-  Finnmark fylkeskommune
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Fylkesadvokaten 

 

 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 

Strandveien 13 77788000  47000400064 864870732 
Postadresse  

Pb 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 

postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  

www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Tromsø Kommune 

Postboks 6900  

9299 Tromsø 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

18/6010-48 Åge Kvilstad 030 SAKSARKIV 

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

32211/19    14.05.2019 

 

 

OPPFØLGING AV FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 30/19 «TROMS KRAFT AS   

– STORTINGETS VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV TROMS OG FINNMARK 

FYLKESKOMMUNER»  

 

1. Innledning 

 

På vegne av Troms fylkeskommune (TFK) viser jeg til brev fra fylkesrådsleder Willy 

Ørnebakk til kommunene i Troms (kommunene) datert 30. april 2019 (brevet), samt        

møtet mellom TFK og kommunene i fylkestingssalen 6. mai 2019 (møtet).  

 

I møtet ble vedtaket til fylkestinget i sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om 

sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» (vedtaket) gjennomgått. 

 

I tilknytning til vedtakets pkt. 4 ble det redegjort for at fylkestinget skal «treffe de nødvendige 

vedtak»/«sluttbehandle» saken i fylkestinget i juni 2019.1 

 

TFK ønsker tilbakemelding på om Tromsø kommune deler fylkeskommunens standpunkt om 

at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten 

som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

 

TFK ønsker tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før 

fylkestinget i juni 2019.  

 

I pkt. 2 omtales de mest relevante bestemmelser om forkjøpsrett i aksjeloven. I pkt. 3 omtales 

de mest relevante bestemmelsene i vedtektene til Troms Kraft AS. I pkt. 4 redegjøres det for 

vedtakets pkt. 1 og 2 og forutsetninger som Tromsø kommune kan legge til grunn i sin 

vurdering av saken. I pkt. 5 begrunnes TFKs standpunkt, og pkt. 6 inneholder TFKs 

avsluttende merknader.  

 

                                                 
1 Se også brevets pkt. 3 «Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte» 
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2.  Relevante bestemmer om forkjøpsrett i aksjeloven 

 

Jeg viser til aksjeloven kap. 4. «Aksjeeiere, overgang av aksjer mv, VII. Forkjøpsrett mv.», 

samt til kap. 1 «Innledende bestemmelser, II Definisjoner», hvor det blant annet fremgår: 

 

i § 4-19. «Forkjøpsrett mv», første ledd: 

 

(1) Aksjeeierne har rett til å overta en aksje som har skiftet eier med mindre noe annet 

er fastsatt i vedtektene. Bestemmelsene i §§ 4-20 til 4-23 gjelder med mindre noe 

annet er fastsatt i vedtektene. 

 

i § 4-21. «Når foreligger forkjøpsrett», annet ledd: 

 

(2) Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er 

den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller 

nedstigende linje. 

 

i § 1-5. «Nærstående», annet ledd, nr. 3: 

 

(2) Som noens personlig nærstående menes i denne loven: 

… 

 

3. 
selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 og 2, har slik bestemmende 

innflytelse som nevnt i § 1-3. 

 

i § 1-3. «Konserner», annet ledd: 

 

(2) Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av 

aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap. Et 

aksjeselskap skal alltid anses å ha bestemmende innflytelse hvis selskapet: 

1. 
eier så mange aksjer eller andeler i et annet selskap at de representerer flertallet av 

stemmene i det andre selskapet, eller 

2. har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre selskapets styre. 

 

3.  Relevante bestemmer i vedtektene til Troms Kraft AS 

 

Jeg viser til vedtektene til Troms Kraft AS, hvor det blant annet fremgår: 

 

i § 16 «Forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer», første avsnitt, første setning: 

 

 Ved overdragelse av aksjer har de andre aksjonærene forkjøpsrett.  

 

i § 17 «Forholdet til aksjeloven» 

 

 For øvrig kommer bestemmelser i den til enhver tid gjeldende aksjelov til anvendelse. 
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4.  Vedtakets pkt. 1 og 2  

 

Vedtakets pkt. 1 og 2 lyder: 

 

1. Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et 

holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.  

2. Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til 

kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel. 

Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at 

kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets 

organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.  

 

Vedtakets pkt. 1 innebærer en overdragelse av TFKs aksjer i Troms Kraft AS til et 

holdingsselskap hvor TFK eier alle aksjene.  

 

Vedtakets pkt. 2 innebærer en overdragelse av en andel av aksjene i holdingsselskapet         

fra TFK til 21 kommuner, med lik eierandel. I vedtakets pkt. 2, annen setning, fremgår en 

begrensning av andelen av aksjer som skal overdras. Begrensningen er knyttet til «det        

som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel       

i holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre 

vedtektene.» 

 

Aksjeloven § 5-18 «Vedtektsendring» lyder: 

 

 (1) Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen, hvis ikke noe 

annet er fastsatt i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de 

avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. 

(2) Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av 

eiere av to tredeler av den representerte kapital i denne klassen. Dessuten må minst 

halvdelen av stemmene fra de aksjeeiere som ikke eier aksjer i noen annen klasse, 

være avgitt for forslaget. 

(3) I vedtektene kan det fastsettes strengere flertallskrav enn det som følger av 

paragrafen her. 

 

Skal «kommunene samlet sett» kunne forhindre at TFK/Troms og Finnmark fylkeskommune 

«alene kan endre vedtektene» i holdingsselskapet, må kommunenes eierandel i holdings-

selskapet, i henhold til bestemmelsens første ledd, annen setning, utgjøre 33,4% av aksjene. 

 

Tromsø kommune kan således i sin vurdering av saken forutsette at kommunenes samlede 

eierandel i holdingsselskapet skal være på maksimalt 33,4% av aksjene. TFKs/Troms og 

Finnmark fylkeskommunes eierandel vil således være på 66,6% av aksjene i holdings-

selskapet, eller mer, dersom det i medhold av bestemmelsens tredje ledd fastsettes et   

strengere flertallskrav for beslutning om å endre vedtektene.  

Tromsø kommune kan også forutsette at alle aksjene i holdingsselskapet vil ha stemmerett    

og lik stemmevekt.  
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5.  Begrunnelsen for TFKs standpunkt 

Som nevnt i pkt. 1 er fylkeskommunens standpunkt, at en gjennomføring av vedtaket – når 

også forutsetningene som fremgår i pkt. 4 ovenfor tas i betraktning – ikke utløser forkjøpsrett 

for Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

TFK er av den oppfatning at en gjennomføring av vedtakets pkt. 1, en overdragelse av     

TFKs aksjer i Troms Kraft AS til et holdingsselskap hvor TFK eier alle aksjene, ikke utløser 

forkjøpsrett etter aksjeloven, fordi holdingsselskapet vil være fylkeskommunens «personlige 

nærstående».  

 

TFK er videre av den oppfatning at vedtektene til Troms Kraft – riktig tolket og utfylt – ikke 

fastsetter noe annet, fordi vedtektene skal suppleres av aksjeloven – herunder regelen om 

unntak fra forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer til tidligere eiers «personlige nærstående». 

 

Vedtakets pkt. 2 gjelder en overdragelse av en andel av aksjene i holdingsselskapet fra TFK 

til 21 kommuner. Dette er ikke en overdragelse av aksjer i Troms Kraft AS. TFK er av den 

oppfatning at verken aksjeloven eller vedtektene til Troms Kraft AS utløser en forkjøpsrett for 

Tromsø kommune til aksjer i Troms Kraft AS, når kun aksjer i holdingsselskapet overdras.  

 

TFK er uansett av den oppfatning at en overdragelse av en andel av aksjene i holdings-

selskapet fra TFK til 21 kommuner – på den begrensning som fremgår av vedtakets pkt.        

2, annen setning og på de forutsetninger som fremgår i pkt. 4 ovenfor – ikke endrer 

holdingsselskapets status som fylkeskommunens «personlige nærstående». TFK/Troms og 

Finnmark fylkeskommune vil fremdeles ha «bestemmende innflytelse» i holdingsselskapet, 

og vil gjennom sitt eierskap ha kontroll over holdingsselskapets aksjer i Troms Kraft AS.     

At holdingsselskapets status som fylkeskommunens «personlige nærstående» ikke endres, 

innebærer at aksjelovens unntak fra forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer til tidligere eiers 

«personlige nærstående» kommer til anvendelse. Dersom vedtektene til Troms Kraft AS 

kommer til anvendelse når det er aksjer i holdingsselskapet – ikke aksjer i Troms Kraft AS – 

som overdras, vil unntaket åpenbart være avgjørende også i forhold til vedtektene, fordi det    

i vedtektene § 17 fremgår at «den til enhver tid gjeldende aksjelov» «for øvrig» «kommer» 

«til anvendelse».  

 

TFK er av den oppfatning at TFKs standpunkt underbygges sterkt av Gulating lagmannsretts 

dom avsagt 29 mars 2019 (LG-2018-178353) (dommen) hvor partene er Sogn og Fjordane 

fylkeskommune og BKK AS. For så vidt gjelder aksjeloven vises det dommens pkt. 3 

«Utgangspunktet i aksjeloven» (s. 9 - 10) hvor det blant annet fremgår: 

«Lagmannsretten finner det klart at dersom Fylkeskommunen hadde stiftet selskap 

sammen med primærkommunene etter mønster av den prinsipale pretensjonen, der 

Fylkeskommunen er forbeholdt A-aksjene med 51 % av stemmene på 

generalforsamlingen, og dermed hatt bestemmende innflytelse over selskapet, ville et 

etterfølgende salg av SFE-aksjene til et slikt selskap, ikke utløst forkjøpsrett etter 

loven. 

Slik lagmannsretten ser det, kan ikke rekkefølgen ha noen betydning her, slik at det 

samme må legges til grunn for den situasjonen som denne saken gjelder, nemlig der 

aksjene i SFE først er overdratt til Fylkeskommunens heleide holdingselskap, og 

kommunene deretter kommer inn på eiersiden i holdingselskapet med slik fordeling av 

aksje- og stemmerett som beskrevet ovenfor.» 
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For så vidt gjelder vedtektene til Troms Kraft AS vises det til dommens pkt. 4 «Er «personlig 

nærstående» – unntaket fraveket i Aksjonæravtalen eller vedtektene?» (s. 10 - 11).  

 

TFK er av den oppfatning at dommen gir Tromsø kommune god veiledning i vurderingen av        

saken. Dette gjelder selv om dommen er anket av BKK AS. Ankens prinsipale ankegrunn 

gjelder rettsanvendelsen i tilknytning dommens pkt. 1 «Om saken skal avvises» (s. 6 - 9). 

Ankens subsidiære ankegrunn gjelder rettsanvendelsen i tilknytning til pkt. 2 «Om retten til 

forhåndsavklaring» (s. 9). Selv om anken helt eller delvis skulle bli behandlet av Høyesterett, 

og BKK AS` prinsipale eller subsidiære ankegrunn skulle føre frem, vil dommens pkt. 3 

«Utgangspunktet i aksjeloven» og pkt. 4. «Er «personlig nærstående» – unntaket fraveket       

i Aksjonæravtalen eller vedtektene?» (likevel) gi god veiledning i spørsmålet om en 

gjennomføring av vedtaket utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten          

som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

 

Som kjent er det ikke inngått aksjonæravtale mellom TFK og Tromsø kommune om Troms 

Kraft AS.  

 

6.  Avsluttende bemerkninger 

 

Fylkeskommunens standpunkt er altså, at en gjennomføring av vedtaket – når også 

forutsetningene som fremgår i pkt. 4 ovenfor tas i betraktning – ikke utløser forkjøpsrett for 

Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. 

Om situasjonen dersom Tromsø kommune hadde forkjøpsrett til aksjeposten som TFK i dag 

eier i Troms Kraft AS, fremgår det blant annet følgende i notat fra Advokatfirmaet Lund & 

Co DA datert 15. februar 20192, i pkt. 4.3.2 «Vedtektene» (s. 15): 

 

«Det følger av vedtektsbestemmelsen at forkjøpsretten eventuelt må gjøres gjeldende 

til en kjøpesum som tilsvarer aksjenes markedsverdi. Troms Kraft er et verdifullt 

selskap, men vi har ikke nærmere holdepunkter for en antakelse om hva 

markedsverdien er. Det er imidlertid klart at det dreier seg flere hundre millioner 

kroner, som Tromsø kommune i tilfelle vil måtte betale på meget kort varsel. Det 

følger av kommuneloven § 50 at Tromsø kommune ikke kan lånefinansiere et slikt 

aksjekjøp.» 

 

Det kommer imidlertid i bakgrunnen, ettersom det på bakgrunn av fylkestingets behandling 

av sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark 

fylkeskommuner» ikke finnes holdepunkter for at fylkestinget vil disponere over aksjeposten  

i Troms Kraft AS på en måte som utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune.  

 

Samlet burde dette gi grunnlag for en avklaring fra Tromsø kommune som gir TFK sikkert 

grunnlag for å fortsette arbeidet med gjennomføring av «modellen» i vedtaket. Spørsmålet om 

en gjennomføring av vedtaket utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten som 

TFK i dag eier i Troms Kraft AS er et rent juridisk spørsmål, som bør holdes adskilt fra 

Tromsø kommunes eventuelle innspill i tilknytning til den endelige utformingen av 

«modellen» i vedtaket. Slike innspill står Tromsø kommune – på lik linje med de øvrige 

kommunene – fritt til å gi forut for fylkesrådets/fylkestingets behandling av saken i mai/juni. 

                                                 
2 Notatet er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside i tilknytning til fylkestingets sak 30/19 «Troms Kraft 
AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» 
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Jeg ber om at Tromsø kommune tar kontakt dersom det er ønskelig med et møte, eller dersom 

noe i brevet er uklart.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Åge M. Kvilstad 

fylkesadvokat 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

Kopi: 

-  Troms Kraft AS 

-  Kommunene i Troms 

-  Finnmark fylkeskommune 
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 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

Alle kommunene i Troms og Finnmark 
 

  
 

Orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert 
nasjonalbudsjett 2019 

 
 
Fylkesmannen viser til Prop. 113 S (2018-2019) Kommuneproposisjonen 2020, lagt frem 14. mai 
2019.  
 
Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske 
opplegget for kommunene for 2019 og 2020.  
 
 
Sammendrag 
 
Regjeringen legger i 2020 opp til en vekst i frie inntekter i kommunesektoren på mellom 1,0 
og 2,0 mrd. kr., dette utgjør en realvekst på ca. 0,3 - 0,5 %. Veksten er noe svakere enn 
foregående år, og må sees i sammenheng med at anslåtte demografi- og pensjonskostnader 
er betydelig lavere enn tidligere år.  
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 oppjusteres skatteinntektene med 1,5 mrd. kr., mens det 
anslås en økt kostnadsvekst på 1 mrd. kr. Samlet sett innebærer dette en styrking av 
handlingsrommet for kommunesektoren i 2019 på ca. en halv milliard kroner.  
 
Antallet kommuner i ROBEK i landet er historisk lavt, og vil trolig gå ned til 10 kommuner i 
løpet av 2019. I Troms er kun Torsken i ROBEK, og kommunen vil meldes ut i forbindelse med 
sammenslåingen til nye Senja kommune 01.01.2020. I Finnmark vil Karasjok kommune meldes 
inn etter kommunestyrets vedtak av regnskapet for 2018. 
 
Økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen videreføres. 
Fylkesmannen vil ha en viktig rolle med å utfordre kommunene om behovet for 
strukturendringer og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt 
ligger til rette for dette. 
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1. Revidert nasjonalbudsjett 2019 
  
Hittil i år har den registrerte skatteinngangen vært god. Anslaget på kommunesektorens 
skatteinntekter i 2019 er derfor oppjustert med 1,5 mrd. kr. (om lag 1,35 mrd. av dette gjelder 
kommunene). 
  
Samtidig ser det ut til at kostnadsveksten i kommunesektoren blir noe sterkere enn anslått i 
statsbudsjettet 2019. Dette skyldes sterkere prisvekst på varer og tjenester. Kostnadsdeflatoren for 
kommunesektoren er satt opp fra 2,8 til 3,0 %, som tilsvarer økte kostnader på om lag 1 mrd. kr. for 
sektoren. 
 

 Statsbudsjettet 2019 RNB 2019 
Deflator 2,8 % 3,0 % 
Herav lønnsvekst (2/3) 3,2 % 3,2 % 

 
 
Samlet sett innebærer endringer i skatteinngang og kostnadsvekst en styrking av handlingsrommet 
for kommunesektoren i 2019 på om lag 0,5 mrd. kr.  
 
Veksten i 2020 bygger på det oppjusterte inntektsnivået i 2019. 
 
Etter dette anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 til 0,4 mrd. kr., 
som er 0,2 mrd. kr. høyere enn anslått i saldert budsjett. Det anslås en reell nedgang i de frie 
inntektene på 1,8 mrd. kr. Nedgangen i frie inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra 
skatteinntektene i 2018 i hovedsak ikke videreføres. Som følge av økte skatteinntekter i 2018 går 
kommunesektoren inn i 2019 med et høyt inntektsnivå.  
 
Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntekter i 2018 og anslag for 2019 i nominelle priser. Frie 
inntekter er summen av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene i 2018 er korrigert for 
oppgaveendringer og innlemming av øremerkede tilskudd med videre, slik at inntektsnivået i 2018 
og 2019 er sammenliknbart. 
 

 
 
 
Kompensasjon for eiendomsskatt på maskiner 
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Stortinget har bedt regjeringen kompensere kommunene for avviklingen av eiendomsskatt på 
maskiner med inntil 500 mill. kr. over en sjuårsperiode. I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 71 
mill. kr. til dette. Det tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr. 
  
Departementet anslår at kommunene vil miste om lag 730 mill. kr. av inntektene årlig som følge av 
lovendringen. Anslaget er basert på tall kommunene har rapportert inn. 
  
Samlet kompensasjon skal trappes opp til 500 mill. kr. i løpet av 7 år. Det gir kommunene samlet en 
rimelig kompensasjon for inntektsbortfallet (2/3), og god tid til å tilpasse seg endringene. Ordningen 
er innrettet slik at de kommunene som har størst reduksjon i inntekter prioriteres, og vil få 
kompensert en stor andel av nedgangen. 
  
Kommunene får full kompensasjon ut over en egenandel per innbygger. Egenandelen er lik for alle 
berørte kommuner. Egenandelen er foreløpig beregnet til om lag 16 kr. per innbygger i 2019. Dette 
beløpet er ventet å stige til om lag 110–120 kr. per innbygger etter 7 år. Vi mangler tall for noen 
kommuner, så disse beløpene kan endre seg noe når vi har mottatt rapporteringen fra de siste 
kommunene. 
  
Kompensasjonen for 2019 vil bli utbetalt etter at Stortinget har behandlet revidert nasjonalbudsjett. 
 
Kompensasjon for endringer i AAP-ordningen 
Regelverket for arbeidsavklaringspenger ble endret fra 1. januar 2018. I lovproposisjonen ble det lagt 
til grunn at større merutgifter for kommunene skulle kompenseres. KOSTRA-tall fra 2018 viser at 
endringen har ført til at kommunenes utgifter til sosialhjelp har økt med 90 mill. kr. I revidert 
nasjonalbudsjett foreslås det at dette kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 
mill. kr. 
  
Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser 
På grunn av stor søknadsinngang til investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser foreslås å 
øke bevilgningen i 2019 med 78,4 mill. kr., tilsvarende om lag 900 heldøgns omsorgsplasser i 2019. 
Tilsagnsrammen i 2019 foreslås økt med 1 567, 6 mill. kr. Dette kommer i tillegg til midlene til om lag 
1 500 plasser i 2019 som allerede ligger i budsjettet.  
 
Tilskudd til lokalkjøkken 
Det foreslås opprette et investeringstilskudd til lokalkjøkken på sykehjem og i omsorgsboliger fra 1. 
oktober 2019. Det foreslås en tilsagnsramme på 12,5 mill. kr. og bevilgning på 625 000 kr. over kap. 
761, post 63 til første års utbetaling i 2019. Ordningen gjelder tilskudd til etablering eller 
gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem 
og omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av 
Husbanken.   
 
Bostøtte barnefamilier 
Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander økes med 66 mill. kr. i 2019.  Videre økes 
tilskuddet til etablering med 117,5 mill. kr. i 2019. Dette vil bidra til å hjelpe flere barnefamilier fra 
leie til eie av bolig. Ordningene administreres av Husbanken. 
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2. Det økonomiske opplegget for 2020 

Det legges opp til en vekst i frie inntekter på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. i kommunesektoren. Dette 
tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 0,3 - 0,5 %. Veksten som foreslås er noe svakere enn 
de foregående årene, og må sees i sammenheng med at demografi- og pensjonskostnadene 
betydelig lavere enn de har vært tidligere år.  
 
Kommunesektorens merutgifter til demografi er anslått å øke med 1,3 mill. kr. i 2020, hvorav 0,9 
mill. kr. vil belaste kommunesektorens frie inntekter. Kommunene vil ha merutgifter til demografi på 
1,3 mrd. kr. mens fylkeskommunene vil ha en nedgang i sine demografikostnader, anslått til 400 mill. 
kr. 
  
Regjeringen legger opp til at kommunene får hele den foreslåtte veksten på mellom 1,0-2,0 mrd. kr. i 
frie inntekter i 2020 i kommunesektoren.  
 
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med 
pensjonskostnadene. 
 
Inntektsveksten for 2020 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 
i revidert nasjonalbudsjett. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2019 
endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2020 som nå varsles kunne 
bli endret. 
 
Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 0,2-1,5 mrd. kr. Dette 
tilsvarer en vekst på mellom 0 - 0,3 %. 
 
Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for noe styrking av det kommunale tjenestetilbudet. 
I tillegg vil en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren kunne øke handlingsrommet.  
 
Regjeringen viser til at en effektivisering i sektoren på 0,5 % tilsvarer 1,3 mrd. kr. i frigjorte midler 
som kan brukes til å styrke tjenestene i 2019. 
 
Pensjonskostnader 
KMD anslår en negativ vekst i kommunesektorens samlede pensjonskostnader i størrelsesorden 450 
mill. kr. i 2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med 
betydelig usikkerhet. Departementet vil opplyse nærmere om de økonomiske forutsetningene for 
beregning av pensjonskostnadene i rundskriv til alle kommuner og fylkeskommuner. 
 
Lavt rentenivå har over tid bidratt til veksten i pensjonspremier og pensjonskostnader. 
Kommunesektoren har samtidig betydelig gjeld, og har dermed også fordeler av det lave 
rentenivået. Departementet vil understreke at kommuner og fylkeskommuner har et selvstendig 
ansvar for pensjon, som er en del av lønns- og avtalevilkårene i kommunesektoren. 
 
Skatteinntekter 
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2020 
fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020. Det legges opp til at skattøren fastsettes på 
grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede 
inntekter. 
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3. Skjønnstilskudd 

Det er i proposisjonen foreslått en samlet skjønnsrammen for 2020 på 1 434 mill. kr. Av denne 
rammen fordeles 1 084 mill. kr. til kommunene, og 350 mill. kr. til fylkeskommunene. Den samlede 
skjønnsrammen er justert ned med 185 mill. kr. fra 2019.  
  
Basisrammen til kommunene på 0,950 mrd. kr. reduseres med 50 mill. kr. fra 2019 som overføres til 
innbyggertilskuddet.  
 
Det er fortsatt store forskjeller i størrelsen på skjønnsrammen mellom de ulike 
fylkesmannsembetene, og det tas sikte på en ytterligere utjevning i 2020. Det er derfor grunn til å tro 
at fylkesrammen til Troms og Finnmark vil reduseres ytterligere.  Troms og Finnmark har i 2019 en 
basisramme i pr. innbygger på kr. 542, dette er godt over landsgjennomsnittet på kr. 189. 
 
Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2020 etter behandlingen av 
kommuneproposisjonen i Stortinget. 
 
Fylkesmannen arbeider med utforming av en ny, felles fordelingsmodell for basisskjønn i Troms og 
Finnmark. Departementet har signalisert at de ønsker at Fylkesmannen skal bruke større grad av 
skjønn, og mindre grad av kriteriebaserte systemer, ved fordeling av basisskjønn. 
 
Retningslinjer for skjønnstildeling 2020, og fordelingen pr. kommune, vil bli offentliggjort i 
forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2020 (høsten 2019).  
 
Fylkesmannen skal innenfor basisrammen i 2020 vurdere behovet for å tildele skjønnsmidler til 
kommuner som slår seg sammen, og som får tap på grunn av utilsiktede virkninger av 
inntektssystemet. En kompensasjon for utilsiktede virkninger av en sammenslåing avgjøres og 
fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det enkelte fylkesmannsembetes 
skjønnsramme. 
 
Til sammen 184 mill. kr. av det samlede skjønnstilskuddet holdes tilbake til departementets 
reservepott og prosjektskjønn.  
 
 

 

4. Kommunereform 

Rammer for kommuner som ønsker å slå seg sammen 
Stortinget har vedtatt at eventuelle kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden skal 
baseres på frivillighet. Departementet legger dette til grunn for det videre arbeidet med 
kommunesammenslåinger.  
 
Dette medfører at det er opp til den enkelte kommune å sørge for en hensiktsmessig og 
framtidsrettet kommunestruktur. Fylkesmannen har, på bakgrunn av embetets kontakt med 
kommunene og gode kjennskap til de ulike kommunenes styrker og svakheter, en viktig rolle med å 
utfordre kommunene om behovet for strukturendringer og stimulere til diskusjoner om 
kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette for dette. 
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Forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter 
Finansdepartementet har foreslått endringer i eigedomsskattelova § 13. Forslaget skal legge til rette 
for at sammenslåtte kommuner får mulighet til å harmonisere eiendomsskatten i den nye 
kommunen. Det foreslås at kommunene i en overgangsperiode på tre år, fra tidspunktet for 
iverksettelsen av kommunesammenslåingen, kan øke satsene med inntil 1 promilleenhet på bolig- 
og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom med videre per år. I overgangsperioden 
vil de ulike delene av den nye kommunen kunne ha ulike satser for eiendomsskatt på samme type 
eiendom. Overgangsperioden skal brukes til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen. 
Forslaget gir kommuner som slår seg sammen forutsigbarhet for eiendomsskatteinntekter fra 
næringseiendom med videre og fører samtidig ikke til en brå økning i eiendomsskatten for bolig- og 
fritidseiendom fra et år til et annet. Finansdepartementet tar sikte på å fremme et eventuelt 
lovforslag i statsbudsjettet for 2020. Nye regler vil da kunne tre i kraft fra og med 
eiendomsskatteåret 2020. 
 
Virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen: 
 
Engangskostnader ved kommunesammenslåing 
Det framgår av inndelingsloven § 15 at staten skal gi delvis kompensasjon til kommunene for 
engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen. Dette gjøres gjennom et 
engangstilskudd ved kommunesammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen vil få utbetalt et 
engangstilskudd, etter en standardisert modell basert på antall innbyggere og antall kommuner som 
inngår i sammenslåingen.  
 
Regionsentertilskudd 
Regionsentertilskuddet ble innført som et tilskudd i inntektssystemet fra og med 2017, og går 
til kommuner som slår seg sammen og utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. For å 
opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger 
foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta 
regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet. 
 
Inndelingstilskudd 
Det framgår av inndelingsloven § 15 at kommunene i en overgangsperiode skal bli kompensert for 
bortfall av rammetilskudd som følge av sammenslåingen. Kommunene gis kompensasjon for tap av 
basistilskudd og netto reduksjon i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Den nye 
kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem 
år. Inndelingstilskuddet vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året sammenslåingen trer i 
kraft. 
 
Støtte til utredning 
I arbeidet med kommunereformen er det etablert et bredt kunnskapsgrunnlag både lokalt, regionalt 
og nasjonalt om utfordringer og muligheter ved sammenslåinger. Samtidig kan det være et behov 
lokalt for å fornye og oppdatere kunnskapsgrunnlaget dersom det er ønskelig å sette spørsmålet 
om sammenslåing på dagsordenen i neste kommunestyreperiode. 
 
Departementet vil gi støtte til kommuner som vurderer sammenslåing. Departementet vil etablere 
en enkel og forutsigbar modell, hvor det gis 200 000 kr. i støtte dersom to kommuner ønsker å 
utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner ønsker å utrede sammenslåing, gis det 50 
000 kr. per kommune. Støtten kan kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. 
Tilskuddet dekkes innenfor prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Kriteriet for å få utbetalt støtten er at 
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beslutning om utredning er vedtatt politisk i de aktuelle kommunene, og at det foreligger en plan for 
videre oppfølging etter at utredningsarbeidet er ferdigstilt. 
 
Informasjon og folkehøring 
Inndelingsloven § 10 sier at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på forslag til 
grenseendringer. Dette kan gjøres på ulike måter som folkeavstemning, opinionsundersøkelser, 
folkemøter med videre. Det vil fortsatt gis støtte på inntil 100 000 kr. til hver kommune som 
utarbeider informasjon og gjennomfører folkehøring om kommunesammenslåingen. For at 
departementet kan utbetale støtte, har kommunene ansvaret for å gi god informasjon til sine 
innbyggere i forkant av folkehøringene. Kommunene må lage et faktagrunnlag som innbyggerne 
kan ta stillling til i en høring. Forut for dette skal kommunestyret ha behandlet dette grunnlaget, 
og gjort et klart retningsvalg som de ber om å få innbyggernes synspunkter på. Støtten kan kun 
tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor 
prosjektskjønnet, kap. 571, post 64. Dersom det er ønskelig lokalt er det mulig å søke om støtte til 
utredning og støtte til informasjon og folkehøring samtidig. 
 
 
 

5. Inntektssystemet 

I 2020 foreslås det ikke større endringer i inntektssystemet. 
 
Kostnadsnøkkelen for kommunene– vekting av gradert basiskriterium 
Fra og med 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner, og antallet kommuner 
reduseres fra 422 til 356. Dette vil i seg selv gjøre at verdien av et fullt basistilskudd i 
utgiftsutjevningen øker for alle kommuner, selv om alle andre forhold holdes uendret. Dette er en 
konsekvens av at inntektssystemet fortsatt ikke er helt nøytralt ved sammenslåinger. At noen 
kommuner slår seg sammen påvirker ikke størrelsen på smådriftsulempene for øvrige kommuner, 
og det er derfor ikke rimelig at beløpet som utløses av basiskriteriet skal øke på grunn av dette. 
For å motvirke denne effekten justeres vektingen av gradert basiskriterium i kostnadsnøkkelen 
fra og med 2020. 
 
 
Prosjekt om toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapportering av 
psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet.  
Departementet har satt ut et prosjekt for å få mer kunnskap om mulige insentivvirkninger av disse 
to ordningene. I prosjektet skal det gjennomføres en analyse av om regelverk og utforming av disse 
ordningene påvirker omfanget av tjenester, innretningen av tjenestetilbudet, organiseringen av 
tjenestene og om det er eventuelle andre virkninger av ordningene. Det skal vurderes om det kan 
gjøres endringer i regelverk og utforming av ordningene, for å motvirke eventuelle uheldige 
virkninger, og som legger til rette for at kommunene kan gi tjenester av god kvalitet. 
 
Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019. 
 
Distriktsindeksen og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet 
Distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer i kommunene, og den benyttes blant annet 
ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet for kommunene. På oppdrag fra KMD foretar 
Asplan Viak nå en faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen skal være ferdig i løpet 
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av august 2019. Som omtalt i kommuneproposisjonen for 2019 legger departementet opp til å 
vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene nærmere, primært med fokus på bruken av 
distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. 
 
I 2020 legger vi opp til å benytte den samme indeksen som i 2019 for å fordele de distriktspolitiske 
tilskuddene.  
 
 
Ordningen med regionsentertilskudd opprettholdes for nye kommunesammenslåinger 
For å opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel ved nye sammenslåinger 
foreslår departementet at også kommuner som slår seg sammen framover vil kunne motta 
regionsentertilskudd, hvis kommunene oppfyller kravene i tilskuddet.  
 
Utilsiktede virkninger i inntektssystemet for kommuner som slår seg sammen 
 
Utgiftsutjevningen 
De aller fleste kriteriene i kostnadsnøkkelen er sammenslåingsnøytrale, og vil ikke påvirkes av en 
sammenslåing. For noen kriterier vil imidlertid ikke den nye kommunens verdi på kriteriet være 
lik summen av kommunene hver for seg, og den nye kommunens verdi må beregnes. Dette kan gi 
et negativt utslag i utgiftsutjevningen, sammenliknet med kommunene hver for seg. Kriterier som 
må beregnes for den nye kommunen, og som dermed ikke er sammenslåingsnøytrale, er 
bosettingskriteriene (nabokriteriet og sonekriteriet) og opphopningsindeksen. Etter departementets 
vurdering vil disse effektene trolig være relativt små. For kommuner som isolert sett får en nedgang i 
utgiftsutjevningen som følge av sammenslåingen, må kompensasjon for dette vurderes i det enkelte 
tilfelle. Eventuell kompensasjon avgjøres og fastsettes av fylkesmannen, og finansieres innenfor det 
enkelte fylkesmannsembetes skjønnsramme. 
 
Veksttilskuddet 
Hvis to kommuner slår seg sammen, og den ene har veksttilskudd året før sammenslåingen, vil ikke 
nødvendigvis den nye kommunen motta veksttilskudd etter sammenslåingen. Befolkningsveksten i 
den nye kommunen kan i sum være lavere (prosentvis) enn i den ene kommunen som tidligere 
mottok veksttilskudd. Hvis den nye kommunen samlet har høy nok befolkningsvekst, vil den nye 
kommunen motta veksttilskudd på samme måte som alle andre kommuner. 
 
Departementet legger på bakgrunn av dette opp til at kommuner som får en reduksjon i 
veksttilskuddet som følge av sammenslåingen, blir kompensert for dette gjennom en egen 
kompensasjonsordning innenfor skjønnstilskuddet. 
 
Gjennom kompensasjonen blir kommunene kompensert for den isolerte reduksjonen i veksttilskudd 
som følge av sammenslåingen. Grunnlaget for kompensasjonen beregnes som differansen mellom 
hva kommunene ville fått i veksttilskudd hver for seg i 2020, og hva den nye kommunen får i 
veksttilskudd i 2020. Det legges opp til at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjonen i 
2020, 40 % i 2021 og at kompensasjonen avvikles fra 2022. Grunnlaget for kompensasjonen ligger 
fast, og korrigeres ikke etter 2020. 
 
Av kommunene involvert i kommunesammenslåinger i Troms og Finnmark er det kun Torsken 
kommune som har hatt veksttilskudd i 2019.  
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6. Innlemminger av øremerkede tilskudd 

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker 
det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. 
 
Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2020 foreslå å avvikle og innlemme følgende tilskudd i 
rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene: 
– Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 
– Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
– Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
– Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle behov 
– Tilskudd til karriereveiledning 
– Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 
– Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
– Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 
– Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
– Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
– Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
– Tilskudd til gang- og sykkelveier 
 
Tilskuddene til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, inkluderende og 
vekstkraftige lokalsamfunn, regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
samt skredsikring av fylkesveier vil bli gitt en særskilt fordeling innenfor rammetilskuddet (tabell c).  
 
Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i kapittel 13 i 
Kommuneproposisjonen for 2020. 
 
Regjeringen vil over tid avvikle flere øremerkede tilskudd og redusere det totale omfanget av 
øremerking. Kompensasjonsordningen for renter og avdrag og vertskommunetilskuddet (kap. 761, 
post 64 og kap. 761, post 61, Helse- og omsorgsdepartementet) samt  
rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg (kap. 225, post 65, 
Kunnskapsdepartementet) og for transporttiltak i fylkene (kap. 1320, post 61, 
Samferdselsdepartementet) er alle under gradvis avvikling. Dette vil på sikt bidra til å redusere 
andelen øremerkede midler. 
 
 

----------------------------- 
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Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det 
økonomiske opplegget for kommunene i 2019 og 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Toril Feldt (e.f.) 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sammendrag 
Halti Næringshage as vil koordinere denne festivalen for 18. året på rad i Nord-Troms. Men vi er 
helt avhengige av initiativ og engasjement fra interesserte for å få til aktuelle arrangement i 
perioden 18. september- 29. september 2019. Det kan være alt fra foredrag, seminar, debatter til 
omvisninger og utstillinger m.m.  
 
Årets tema er miljø. Et tema vi alle har et forhold til, og tematikken finnes innen mange 
fagdisipliner. Miljø er i aller høyeste grad også klima. Men miljø er det som omgir oss i hverdagen - 
i nabolaget, på jobb og sosialt. Alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Temaet 
for Forskningsdagene 2019 er relevant for oss alle. Forskningsinstitusjonene bidrar i ulike måter og 
det blir mye variert under Forskningsdagene i 2019. 
 
Planlegging av Forskningsdagene 2019 i Nord-Troms er i gang. Mange gode forslag er lansert og 
jobbes videre med. Målet vårt er å ha minst et arrangement i hver kommune, men det avhenger som 
sagt av interessenter og engasjement.  
 
 
                                                                                                                       

 
 
 
 

          
 
 
 
 
1 Forskningsdagene 
 
1.1 Formål 
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Forskningsdagene er en nasjonal vitenskapsfestival, og en møteplass mellom forskning og samfunn, 
som har blitt arrangert årlig siden 1995. Formålet er å styrke folks interesse og forståelse for hva 
forskning er, hvordan forskning foregår og hva forskningen betyr for både næringslivet og 
hverdagslivet.  
 
1.2 Mål 

• vekke nysgjerrighet, interesse og forståelse for forskning og forskningens resultater hos folk flest 
• formidle hva forskningen betyr for oss i vårt daglige liv 
• vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv 
• vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater 
• bidra til rekruttering av unge til forskning 
• gi folk og forskere en mulighet til å møtes 
• vise allmennheten hvor mye spennende forskning som foregår 

1.3 Målgruppe 
Allmennheten er målgruppe for Forskningsdagene. Hvert enkelt arrangement må definere sin 
målgruppe. 
 
1.5 Bakgrunn 
Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte 
institusjoner, biblioteker, museer, bedrifter og organisasjoner  
inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter. 
Forskningsdagene byr på mer enn tusen forskermøter over hele landet. Arrangementene er 
hovedsaklig gratis og åpne for alle. Det er Norges forskningsråd som står bak festivalen. 
 
 

2 Organisering 
 
2.1 Prosjekteier 
Halti Næringshage as er prosjekteier. 
 
2.2 Samarbeidspartnere 
2.2.1 Nordtromskommunene 
Som tidligere år sender vi invitasjon til rådmenn, ordførerne og næringskonsulentene i Nord-Troms. 
Det er viktig med forankring og å spre informasjonen om Forskningsdagene. Vi ber om innspill på 
ønskede aktiviteter under Forskningsdagene og ber om kontaktpersoner i den enkelte kommune.  
 
2.2.2 Nord-Troms videregående skole 
Nord-Troms videregående skole er en offentlig videregående skole i Troms. Skolen ble opprettet 1. 
august 2011 gjennom en sammenslåing av Skjervøy videregående skole og Nordreisa videregående 
skole. Den betjener deler av Nord-Troms-regionen. Gjennom flere år har det blitt etablert et tett og 
godt samarbeid med Nord-Troms videregående skole.  
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2.2.3 Nord-Troms studiesenter 
Nord-Troms Studiesenter er et samarbeidsprosjekt mellom Nord-Troms kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Målet er å gi befolkningen et fleksibelt og 
tilrettelagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen. Nord-Troms Regionråd står som eier, 
og Troms Fylkeskommune er inne med prosjektmidler. 
 
2.2.4 Nord-Troms museum 
Nord- Troms Museum eies av og har sitt virkefelt innenfor de seks 
kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Det er et 
desentralisert museum med både historiske anlegg og kontorer i hver av disse kommunene. De 
historiske anleggene gir et tverrsnitt av regionens kulturhistorie. Museet ser på det å ta vare på disse 
anleggene som en viktig oppgave. Dette spesielt fordi det i regionen finnes få gamle bygg da store 
deler av bebyggelsen i dette området ble brent av tyskerne under deres tilbaketrekning fra området 
mot slutten av andre verdenskrig. Hovedoppgaven til museet er bevaring, forvaltning, 
dokumentasjon, formidling av og forskning omkring kulturarven i Nord-Troms. På de 
kulturhistoriske anleggene i regionene vises tverrsnitt av kulturhistorien. 
 
2.2.5 Halti kvenkultursenter 
Halti kvenkultursenter eller Haltiin kväänisentteri er et interkommunalt selskap og et senter 
for kvensk språk og kultur i Troms. Senteret er lokalisert på Halti i Nordreisa kommune i Nord-
Troms, en integrasjonsmodell der kvenkultursenteret er samlokalisert med blant andre Halti 
nasjonalparksenter AS, Halti næringshage AS, Nord-Troms Museum og Nordreisa kommune 
(kultur). Kvenkultursenteret arbeider med revitalisering av kvensk språk og formidling av kvensk 
kultur og historie. Et av senterets største tiltak er den årlige festivalen Paaskiviikko (kvenske 
kulturdager i Nord-Troms). 
 
2.2.6 Halti nasjonalparksenter 
Halti nasjonalparksenter AS er et autorisert besøkssenter for Reisa nasjonalpark som gir besøkende 
informasjon om nasjonalparken, kultur og friluftsliv. De driver formidling, undervisning og 
aktiviteter knyttet til disse temaene spesielt og nasjonalparker generelt. 
 
2.2.7 Reisa nasjonalparkstyre 
Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Nordreisa kommune, 
Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har ansvar for forvaltning av Reisa nasjonalpark og 
Ráisdouttarhálti landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret skal gjennom sitt arbeid sørge for 
at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har 
normalt 4-6 møter i året. Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er 
sekreteriat for styret. 
 
2.2.8 Framsenteret 
Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter forskning på klima og miljø. 
Framsenteret er et tverrfaglig kompetansesenter for forskning, miljøovervåkning og rådgivning 
i Barents-, den arktiske regionen og Antarktis. Senteret er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom 
en rekke ulike norske institusjoner. 
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2.2.9 Arktisk Universitet  
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet er det tredje største av Norges åtte 
universiteter og verdens nordligste universitet. Med 15 500 studenter og rundt 3 300 ansatte er 
det Nord-Norges største forsknings- og utdanningsinstitusjon. 
 
2.2.10 Bibliotekene 
Bibliotekene har som oppgave å oppbevare, katalogisere og låne ut bøker og andre medieformer, 
samt svare på spørsmål og veilede sine brukere. Folkebibliotekene eies og drives av kommunene og 
skal gi et tilbud til alle mennesker og dekke alle fagområder og aldersgrupper. Biblioteket skal være 
gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet. 
 
2.2.11 Norges jeger- og fisk, Troms 
NJFF- Troms er fylkeslaget under Norges Jeger - og Fiskerforbund. NJFF- Troms representerer 
våre 29 lokalforeninger i fylket og våre 4300 medlemmer. NJFF- Troms og fylkesstyret er valgt av 
våre lokalforeninger og vi skal være et bindeleddet mellom våre lokalforeninger- fylkeslaget og 
Norges Jeger- og Fiskerforbund. 
NJFF- Troms jobber aktvit med utdanning av instruktører for lokallagene i fylket og vi tilbyr også 
noen kurs og aktivitetet direkte til våre medlemmer. 
 
2.2.12 Lyngshestlandet 
Lyngshestlandet vil være igangsettere og bidragsytere i prosjekter for bevaring og utvikling av 
lyngshesten. Lyngshestlandet vil prioritere prosjekter med utgangspunkt i hesterasens geografiske, 
kulturelle og historiske tilknytning til Troms og spesielt Nord-Troms. 
 
 
2.3 Økonomiske rammer 
Halti Næringshage as søker Troms fylkeskommune om støtte til planlegging og markedsføring av 
festivalen. 

103



 7 

 
2.4 Fremdriftsplan 

 
 
2.5 Forankring 
I år vil Halti Næringshage as arrangere Forskningsdagene for 18. gang på rad. Festivalen har begynt 
å bli en tradisjon. Vi kontakter alle nordtromskommunene og søker samarbeid med regionale 
virksomheter og andre interesserte. 
 
2.6 Avgrensning 
Tidligere år har næringshagen tatt ansvaret for alle arrangementene. Dette har vi ikke hatt 
budsjettdekning for og må derfor redusere aktivitetsnivået vårt ift ressursbruk. De to siste årene har 
vi gjennomført festivalen med å være koordinator og stå for felles markedsføring. Dette vil 
videreføres i år. Dersom det planlegges større arrangement må det lages planskisse og 
kostnadsoverslag på tidlig for å få dette med i budsjettet. 
 
 

3 Aktiviteter 
Årets tema er miljø. Et tema vi alle har et forhold til, og tematikken finnes innen mange 
fagdisipliner. Miljø er det som omgir oss i hverdagen - i nabolaget, på jobb og sosialt. Miljø er i 
aller høyeste grad også klima. Alt foregår i et miljø, og alt miljø inngår i en sammenheng. Temaet 
for Forskningsdagene 2019 er relevant for oss alle. Forskningsinstitusjonene bidrar i ulike måter og 
det blir mye variert under Forskningsdagene i 2019. 
 
Under følger aktiviteter som er under planlegging i ulik grad. 
 
 
3.1 Kyläpeli 
Dette landsbyspelet har vært gjennomført to år tidligere og det er ønskelig at dette blir en tradisjon 
under Forskningsdagene. Selve forestillingen Mun kultani – mitt gull, som Kvenkultursenteret eier 
og ihana er prosjektleder for med mange viktige samarbeidspartnere, går av seg selv. Nå prøver 
man også å utvikle konseptet med «kundereisen» i samarbeid med næringslivet og 
kompetanseheving der man føler det er nødvendig. 

Aktiviteter 
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Møter               
KickOff UiT              Skype 
Søknad              Troms fylkeskommune 
Booking lokaler               
Koordinering              Dialog aktuelle partnere 
Markedsføring              Sos.med., avis, plakater 
Festival               
Rapportering              Evaluering 
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3.2 Seminar og historier og kulturminner 
I tilknytning til landsbyspelet og historiene fra Reisadalen planlegges et seminar om hva vil turisten 
ha, nasjonalparkens besøksstrategi og Reisadalens historier og kulturminner. 
 
3.2 Forskerne kommer 
Framsenteret kommer med 2 forskere. Kultursalen i Nordreisa er booket 23. september. Målgruppa 
for dette arrangementet er 9.-10. klasse og videregående elever samt voksne. Arrangementet varer 
2,5 time. Forskerne kan også ta samme foredrag på Skjervøy. 
 
3.3 Lørdagsuniversitet 
Lørdagsuniversitetet er et åpent populærvitenskapelig tilbud bestående av foredrag fra forskere ved 
UiT, og har som mål å kombinere det nyttige med det behagelige. 
Det er gratis inngang og åpent for alle. Nord-Troms Studiesenter og UiT Campus Alta har tatt opp 
tråden om lørdagsuniversitet på Storslett igjen. Det har vært et arrangement i vår og vi ønsker et 
under Forskningsdagene. 
 
3.4 Markering av Villaksåret 2019 
Nordreisa kommune har igangsatt er forprosjekt villakssenter. Samtidig jobber Nordreisa kommune, 
Nasjonalparksenteret og Norges jeger- og fisk med å få til en markering av Villaksens år. Denne er 
tenkt under Forskningsdagenen. 
 
3.5 Besøksforvaltning 
Reisa nasjonalparkstyre med flere har et Interregprosjekt «aktivitetssområde Halti» som har til 
formål å styrke samarbeidet mellom offentlige og private aktører på norsk og finsk side av fjellet 
Halti, og herigjennom føre til en bedre forvaltning av viktige natur og kulturverdier i dette 
landskapsområdet. Dette skal gi grunnlag for en bærekraftig utvikling av både reiseliv og andre 
næringer i dette området på lengre sikt. Det er grunnlag for å få til et seminar om funnene så langt i 
prosjekt under Forskningsdagene. 
 
3.6 Presentasjon prosjekt IMMKven 
Dette er et av de største finansierte kvenprosjektene. Fokuset er «kvensk kultur i dag» og Nordreisa 
er et av satsningsområdene. I samarbeid med Halti Kvenkultursenter er det under planlegging en 
presentasjon under Forskningsdagene. 
 
3.7 Newtonrommet, Skjervøy 
Det er naturlig å samarbeide med Newtonrommet på Skjervøy med et opplegg under 
Forskningsdagene. 
 
3.8 Researchers night 
Nord-Troms videregående skole har de siste årene gjennomført en kveld med forskjellige 
kjemieksperiment og gratis pizza til de fremmøtte. Dette håper vi på å videreføre. 
 
3.9 Padlekonkurransen 
«Best fremdrift» mellom bruene på Reisaelva har blitt en tradisjon, men veldig få påmeldte i fjor 
pga av sludd. Om det er interesse for videreføring av dette arrangementet, så blir det i år også i 
samarbeid med idrettsklassen. 
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3.10 Truiski OPP 
Bakkeløpet er blitt et populært familiearrangement som idrettsklassen har tatt seg av. Løpet går fra 
Kronebutikken og opp til Truiski. Det er premiering av de 3 beste i konkurransenklassen for dame 
og herre, samt trekning av startnummer i trimklassen. 
 
3.11 Bibilioteket 
Biblioteket i Nordreisa pleier å lage bokutstilling i forhold til tema for Forskningsdagene og har 
lørdagsåpent da. 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 20.05.2019 14:54:13
Til: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Knut Jentoft; Svein Oddvar Leiros; Ørjan
Albrigtsen; Øyvind Evanger
Kopi: Lise Jakobsen; Kristin Vatnelid Johansen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Daniel Vollstad
Johnsen; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no);
nyhet@framtidinord.no; Hanne Braathen; Irene Toresen; Line van Gemert; Ludvig Rognli; Olaug Bergset; Ronald
Jenssen; Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa
Kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Olaug Bergset;
Einar Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen

Emne: Saksdokumenter møte i regionrådet 28.05.19
Vedlegg: Protokoll fra møte NTRR 26.03.19.docx;Protokoll fra skypemøte NTRR 01.04.19.docx;avtale om drift
av nettportal 01.09.14.pdf;fra RUST Uttalelse - Responstid ambulanse.docx;fra UE Videre satsning i Nord Troms på
entreprenørskap i skolen.docx;Melding om vedtak RU - Entreprenørskap grunnskole.docx;Veileder for ungdomsråd i
Nord-Troms.docx;Saksliste og dokumenter RR møte 28.05.19.docx;saksutredning RR møte
28.05.19.doc;Prosjektregnskap infrastruktur.pdf
Hei!
Det vises til vedlagte saksliste og dokumenter til møte i regionrådet 28. mai i Kvænangsbotn.
Det blir også fellesmøte med RUST samme dag.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 4-2019 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 26. mars 2019 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Irene Toresen for Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Ingen merknad til innkalling.  
Det var enighet om å ta opp følgende sak i tillegg til utsendte saksliste: 
  
Under åpen post drøftes: 

 Kommuneblokk-møte Nord-Troms og nabokommuner i Finnmark, Alta 4. 
juni 

 Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 
REFERATSAKER: 

 Fra Nordreisa kommune: Effektivisering av Statens vegvesen – en gylden 
mulighet til flere offentlige kompetansearbeidsplasser i Nord-Troms? 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
Vedtak:  forslag til vedtak ble enstemmig bifalt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 16/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.19   
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Saksdokumenter:  
 Protokoll fra møte 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra skype-møte 26. februar 
2019. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 17/19 Program for representantskapsmøte 30. april i Nordreisa  
Saksdokumenter: 

 Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøte som 
er Nord-Troms Regionråd sitt øverste organ. I representantskapsmøte møter 
formannskapene i deltakerkommunene. Hver kommune har 5 stemmer i 
representantskapet.  
 
I henhold til kommunestyrevedtak i eierkommune gjort høsten 2017 ble 
organiseringen av regionrådet endret med virkning fra 1. mai 2018; 
«Representantskapet skal bestå av formannskapene i eierkommunene. Ordførerne i 
hver kommune utgjør Regionrådet.» 
 
Det avholdes representantskapsmøte årlig innen utgangen av mai måned.  
 
Representantskapsmøte har to hoved-deler: 
DEL 1:  ÅRSMØTESAKER - behandling av regnskap og årsberetning/årsrapport 
DEL 2: POLITISK VERKSTED - I 2018 var følgende tema satt på dagsorden: 
 Regionreformen og oppgavemeldingen – innledning ved fylkesråd for 

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

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

 
Vurderinger: 
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I løpet av det siste året har det vært gjort flere politiske vedtak på nasjonalt nivå 
som har innvirkning på hvordan vi skal «rigge oss» i framtidens Nord-Troms. Blant 
annet; 

 Ny kommunelov - vedtatt i Stortinget juni 2018 
 Meld. St. nr 6 Oppgaver til nye regioner, lagt fram oktober 2019 
 Vedtak i Stortinget - sammenslåing av Troms og Finnmark fylke 
 Sammenslåing av Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1.1.2019 

 
I tillegg er prosessen med endring av regionrådsstruktur startet i Troms. Sør-Troms 
og Ofoten regionråd slås sammen til «Hålogalandsrådet – interkommunalt politisk 
råd» (foreløpig arbeidstittel), med virkning fra 1.1.2020. Salangen kommune har 
sagt opp sitt eierskap i Sør-Troms Regionråd og vil gå inn i Midt-Troms Regionråd 
fra 1.1.2020. I tillegg får vi nye Senja kommune fra 1.1.2020. Det betyr at Troms vil 
bestå av 21 kommuner fra 2020 mot 24 i dag.  
 
I dette bildet er det naturlig at regionrådsstruktur settes på dagsorden i alle deler av 
det nye fylket. Nord-Troms Regionråd har hatt et drøftingsmøte med Tromsø-
områdets regionråd 22. februar for å drøfte regionrådenes rolle og behov for 
endring av regionrådsstruktur i det nye fylket. Det er også avtalt et lignende møte 
med Vest-Finnmark regionråd 3. april. 
 
Det er viktig å forankre dette arbeidet bredt lokalpolitisk i Nord-Troms. Det er 
derfor en god anledning å sette dette tema på dagsorden i representantskapsmøte i 
år, det vil si drøfte regionrådets rolle og behov for endring med ståsted Nord-
Troms.  
 
Som innledning for drøftingene i representantskapet foreslås det å be KS om å 
orientere om ny Kommunelov og hva dette betyr for samarbeidet i Nord-Troms. 
Klipp fra lovteksten vedrørende interkommunalt samarbeid: 
 
Kapittel 17. Interkommunalt samarbeid 
§ 17-1 Interkommunalt samarbeid 
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. Et 
interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 
samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til. 
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige 
anskaffelser. 
 
Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd 
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd 
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To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. 
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og 
fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd. Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet 
til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i 
samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 
 
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd. De øvrige kapitlene i denne loven 
gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske råd. 
 
Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap 
§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap 
for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et 
oppgavefellesskap. 
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel 
gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte 
tilskuddsordninger. 
 
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for oppgavefellesskap. 
 
En annen viktig drivkraft som påvirker regionrådsstrukturen er det nye store fylket 
og det nye fylkesmannsembete. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har uttalt at de 
ønsker å forsterke kommunedialogen. I den sammenhengen har fylkesmannen fått 
utarbeidet rapporter fra NIVI analyse; «Gode grep for Troms» (tilsvarende rapport for 
nabofylket; «Gode grep for Finnmark»). Formålet har vært å kartlegge kommunenes 
hovedutfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og 
rådmenn i utvalgte kommuner. Utvalget dekker et utvalg av fylkets minste og mest 
sårbare kommuner (alle Nord-Troms kommunene har deltatt i utvalget). 
 
Kartleggingen blant 24 ordførere og rådmenn i 14 kommuner i Troms viser at kommunene står overfor 
store utfordringer som foreløpig ikke løst gjennom kommunereformen.  
 
Halvparten av kommunene vil ha under 3000 innbyggere.  Basert på kartleggingen blir det pekt på tre 
underliggende utfordringer i de utvalgte kommunene:   
1.  Negativ demografisk trend med langsiktig stillstand eller fallende folketall, tap av ungdom, 

flere eldre og en mer kostnadskrevende befolkningsprofil   
2.  Ensidig og sårbart næringsliv, med behov for flere kompetansearbeidsplasser og bedre 

tilrettelegging for lokal næringsutvikling   
3.  Svakheter i samfunnets grunnleggende infrastruktur, med flere eksempler på flaksehalser og 

mangler som kan være avgjørende for den lokale næringsutvikling  
 
I tillegg til de underliggende utfordringene, peker informantene på tre andre samfunnsmessige 
utfordringer:   
1.  Svak politisk påvirkningskraft overfor pågående sentraliseringskrefter   
2.  Manglende lokal innovasjonskultur   
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3.  Kommuner uten bærekraft i lys av utfordringsbildet  
 
Manglende bærekraft i kommunene dreier seg om tre typer sårbarhet:  
1.  Mangel på fagkompetanse og kapasitet for å løse lovpålagte velferdsoppgaver og plan- og 

utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, både eksisterende og nye oppgaver (faglig bærekraft)    
2.  Økte kostnader i kombinasjon med strammere økonomiske rammer (økonomisk bærekraft)  
3.  Manglende politisk stabilitet og styringsevne, der rekruttering til lokalpolitikken framstilles 

som stadig vanskeligere, samtidig som lokalpolitikernes styringskompetanse trekkes i tvil 
(politisk bærekraft).   

 
I rapporten redegjøres det for en to-sporet reformstrategi, som kan innebære forsterket innsats for 
både nye kommunesammenslutninger og etablering av en sterkere samarbeidsstruktur i det nye fylket. 
Fra NIVI Analyse foreligger en konkretisering av syv regionale tyngdepunkt og 12 faste 
kommuneblokker i Troms og Finnmark. De regionale tyngdepunktene har som formål å forsterke 
samarbeidet om regionale utviklingsoppgaver, mens kommuneblokkene etableres for å forsterke 
samarbeidet om lovpålagte velferdstjenester. NIVI mener etablering av regionale tyngdepunkt og 
kommuneblokker bør etableres fra senest 1.1.2020 og legges til grunn for den videre 
forvaltningsutvikling.  
 
I tillegg til ny kommunelov gir den nevnte rapporten «gode grep i Troms» et godt 
utgangspunkt for å drøfte kommunens og regionrådets rolle som samfunnsutvikler, 
og gode grep for interkommunalt samarbeid framover. 
 
Forslag til vedtak: 
Program for møte i representantskapet i Nord-Troms Regionråd tirsdag 30. april 
2019 på Storslett, Halti kulturscene 
Kl 1100 Årsmøtesaker 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Ny kommunelov – hva betyr dette for samarbeidet i Nord-Troms? 

Innledning ved representant fra KS 
Kl 1300 Utfordringer og gode grep for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 

Innledning ved Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, fylkesmannen i Troms 
og Finnmark 

Kl 1345 Kaffepause 
Kl 1400 Drøfting: Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i 

Nord-Troms? Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt Nord-
Troms 6?  

kl 1500  Avslutning  
 
Forslag til endringer fremmet i møte: 
Innlegg fra KS om kommunelov tas ut av programmet. Det foreslås å forespørre Moa 
Bjørnson fra Træna om å holde innlegg med fokus på lokalsamfunnsutvikling – Eirik 
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L. Mevik følger opp saken. For å sikre tilstrekkelig med tid utvides repskapsmøte til 
kl 1530. 
 
Vedtak: forslag til vedtak med endringer foreslått i møte ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 18/19  Høring: ny struktur for yrkesfagene i Troms  
Saksdokumenter: 

 Vedtak regionrådet sak 64/18 Ny struktur for yrkesfaga i Troms (27.11.18) 
 Notat fra drøftingsmøte 14.02.19 - ny struktur for yrkesfag i Troms 

 
Saksopplysninger: 
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i videregående skole i 
Norge. Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i 
hovedsak at Norge mangler over 90.000 fagarbeidere i 2035. Næringslivet får ikke 
arbeidstakere med den nødvendige kompetanse og mange bedrifter mangler faglært 
arbeidskraft. Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at 
landet får nok fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet 
trenger. 
 
Prosessen for utarbeidelse av ny tilbudsstruktur for yrkesfag i Troms er under 
planlegging. Høringen starter 15.mars og behandles i Fylkestinget i juni. Strukturen 
innebærer blant annet nye utdanningsprogram med mer spesialisering: 

 Design og tradisjonshandverk 
 IKT og medieproduksjon 
 Salg, service og reiseliv 
 Frisør, blomster og interiørdesign 

 
Med flere nye fagtilbud vil utfordringen for Nord-Troms bli å fylle opp klasser med 
tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre ungdommer i regionen er 
viktig for arbeidslivet. Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, og 
næringslivet opplever vi for tiden stor vekst og et økende behov for fagarbeidere. 
Ved Nord-Troms videregående skole er det gjort erfaringer med vekslingsmodellen 
innen helse- og omsorgsfag med meget gode resultater. I prosessen mot ny 
struktur for yrkesfagene bør det gjøres vurderinger om denne modellen kan ha 
overføringsverdi for andre fag.  
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Nord-Troms Regionråd og RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms inviterte 
næringslivet i Nord-Troms til drøftingsmøte 14. februar 2019 – tema for møtet: 
framtida for videregående utdanning i regionen.  
 
Møtet konkluderte med: Regionrådet og Arena Nord-Troms utarbeider en felles 
høringsuttalelse fra Nord-Troms, når saken legges til høring 15. mars 2019. 
 
Orientering i møte fra saksordfører: 
Denne saken er ikke kommet til høring enda.  
 
Innspill fra rådsordfører: 
Videregående skole i Troms og Finnmark – saken drøftes i fellesnemda og AU. Viktig  
å følge prosessen tett. Ønske om å beholde den desentraliserte modellen for  
videregående skoler i Troms i det nye fylket. Finnmark har fritt skolevalg i dag. Vi  
burde gitt en uttalelse i denne saken. Saken drøftes videre under studietur til  
Sogndal. 
 
Vedtak: Saksordfører Øyvind Evanger følger opp saken videre. 
 
 
Sak 19/19  Havneprosjektet – videreføring fase II 
Saksdokumenter: 

 Rapport fra fase I: «Havnesamarbeidsprosjekt: Mer gods på sjø i Nord-
Troms» 

 
Saksopplysninger: 
I 2018 gjennomførte de seks kommunene tilknyttet Nord-Troms Regionråd første 
fase av et havnesamarbeidsprosjekt støttet av Kystverket.  
 
Bakgrunnen for prosjektet var at kommunene hadde utviklet et godt samarbeid 
gjennom Regionrådet, - på flere områder, men ikke innenfor havneaktiviteter. 
Kommunene hadde en ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport 
og havner, og å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom 
havnene i de respektive kommunene. Det lå også implisitt i søknaden at det i Norge 
finnes mange slike små kommuner der det kan være muligheter for å utvikle 
havnesamarbeid for å bidra til at mer gods kommer over på sjø. 
Overføringseffektene fra dette prosjektet kunne derfor være viktige for utviklingen i 
andre deler av landet.  
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I november 2018 ble det levert sluttrapport til Kystverket for prosjektets fase 1. 
Sluttrapporteringen besto av Kystverkets standardrapport og en Prosjektrapport som 
var mer utfyllende.  
 
Den konkluderte med følgende (Kapittel 11, Anbefalinger og fremdrift): 
«Selv om prosjektperioden har vært kort, har prosjektet gitt et positivt utgangspunkt 
for å vurdere videre samarbeid mellom havnene, -med fokus på økt sjøtransport og 
gode havneløsninger. 
 
Prosjektarbeidet bør videreføres. Det vil være naturlig å søke Kystverket om støtte til 
videre prosjektarbeid, og trekke Kystverket nærmere inn i videreføringen av 
arbeidet. 
 
De fleste havnene er i utgangspunktet relativt små med begrenset sjøtransport. 
Sammen håndterte de imidlertid i 2017 et volum på størrelse med en middels stor 
norsk havn. «Nord-Troms havn» hadde i 2017 større godsmengder over kai enn 
f.eks. mellomstore havner som Harstad, Alta, Stokmarknes, Bergneset, Bodø, 
Lødingen og Svolvær. På sikt kan det være rom for ytterligere økning av 
havneaktiviteten i regionen. Her kan havnesamarbeid være et viktig virkemiddel. 
 
Det videre prosjektarbeidet bør fokusere på å bringe samarbeidet videre. F.eks.: 

 Skape en arena for havnene der de kan møtes og utvikle havnene videre 
 Nærmere vurdering av markedsmulighetene, bl.a. med utgangspunkt i Nord-

Troms regionråds godsstrømsanalyse (januar 2019) 
 Fokus på faglig utvikling 
 Utvikle kaioversikten for et utvalg av kaiene (mest sannsynlig de som 

kommunene selv eier). Kaioversikten bør utvikles slik at den er egnet for 
kommunene og for potensielle brukere av kai, innseiling og tilknyttet 
logistikk. 

 Synliggjøre mulighetene og markedsføre disse, f.eks. gjennom trykt materiell, 
nettsider, media, konferanser mv. 

 Utvikle en strategi og/eller en forretningsplan for havnesamarbeid og videre 
utvikling, og forankre dette i kommunene 

 Nærmere dialog med Kystverket vedrørende havnerelaterte forhold som 
sorterer under etaten 

 Vurdere muligheten for fellesfunksjoner  
 Gjennomføre konkrete samarbeidstiltak. F.eks.: utarbeide en enhetlig struktur 

for regulativer/regelverk. Noe av dette kan løses i en fase 2, mens andre ting 
(f.eks. strategiutvikling) kan kreve ytterligere arbeid.» 
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Videreføringen av prosjektets fase 2 tar utgangspunkt i anbefalingene fra fase 1 og 
den kunnskap og de erfaringer en har opparbeidet gjennom tidligere prosjektarbeid 
støttet av Kystverket. Prosjektet har som målsetting å styrke sjøtransportens 
konkurranseevne gjennom bl.a. økt samarbeid, forbedret transportkvalitet og lavere 
kostnader for brukerne. 
 
Skjervøy kommune vil være prosjektets eier og prosjektleder. De fem andre 
kommunene i Nord-Troms Regionråd vil være involvert i prosjektet. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd støtter anbefalingene gitt i fase I av havneprosjektet, og 
tiltrer forslaget om å søke midler fra Kystverket til gjennomføring av prosjektfase II. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
 
Orientering fra regionrådsleder: 
Finansiering av Nord-Troms Studiesenter, orientering om prosess 

 Møte med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen, 1. mars 2019 
 Møte med rektor Anne Husebekk, UiT, adm UiT, fylkesråd for utdanning og 

fylkesråd for næring og kultur, 15. mars 2019 
 Mål om møte med Statsråden for forskning og utdanning 30. april 2019, sette 

fokus den uavklarte rollen for studiesentrene i utdanningssystemet 
 Stilles nytt spørsmål i Stortinget om Studiesentrenes rolle i 

utdanningssystemet 
 I tillegg bør vi ta med oss det samiske perspektivet – samisk 

kompetanseheving 
 Info fra Øyvind: det arbeides også med omorganisering av dagens KARRI-

struktur, evt endring av oppgaver og fokus. Denne saken sjekkes ut videre i 
forhold til å vurdere koblinger. Ref: Fylkesrådssak 225/18 

Drivkraft Nord-Troms, orientering om oppstart 
 Prosjektleder tilsatt, oppstart 1. juni 
 Konstituerende møte i styringsgruppa 8. april i Tromsø 
 Oppstartsamling Drivkraft Troms i regi av fylkeskommunen 23. mai i Tromsø 
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Samarbeidsavtale med Sametinget 
 Har hatt møte med Aili Keskitalo, etterspurt framdrift. Det er sametingsråd 

Silje Muotka som skal følge opp saken. 

 
Program studietur Sogndal 
Vi har mottatt følgende forslag fra Distriktssenteret ved Roar Werner Vangsnes:  
den 7. mai er planen  

a. at vi brukar litt formell tid på campus Fosshaugane der vi har kontor, og eg tenkjer 2 – 2 ½ 
time med kunnskapslevering begge vegar. I tillegg til kunnskap frå oss, trur eg det kan 
vera OK å høyre litt om Nye Sogndal som formar seg, litt frå politisk leiing i Sogn og 
regionsamarbeidet. Som du vil sjå er det mange aktørar som koplast på. Vi må nok ta eit 
utval på kven vi skal invitere. Dersom fylkeskommunen blir med frå Troms er det aktuelt å 
ha med fylkeskommunen frå Sogn og Fjordane.  

b. Etterpå er mitt forslag pr. i dag at vi køyrer til bygda Fjærland lengst nord i kommunen – 
der det er mykje å bruke tida på nokre timar. 

c. vi avsluttar dagen med formell og samstundes ein sosial og ein uforgløymeleg kveld på 
Henjatunet. Eg tenkjer at det her kan passa at nokre vert invitert av dykk 

 Den 8. mai er mitt forslag at; 
a. vi reiser til det indre fjordbassenget med kommunane Lærdal og Aurland som mål for 

dagen. 
b. Brukar første del av dagen i Lærdal der også regionrådsleiaren held til –  Jan Geri Solheim  
c. så går turen vidare til den vesle bygda Undredal i Aurland kommune, før vi snur nasen 

attende og brukar litt tid i Flåm 
d. Heimturen – dersom vegen er open tenkte eg vi kunne ta over fjellet som er ein av dei 

nasjonale turistvegane 
e. debriefing og oppsummering på Sognefjord Hotel. 

  
Eg blir med som guide og kjentmann begge dagane. Eg vil snakka med reiselivsdirektør Ståle 
Brandshaug om han har tid til å bli med ein tur til Fjærland. Då kan han snakka litt om arbeidet med 
Visit Sognefjord og korleis dei som eit relativt stort reisemålsselskap arbeider på ulike frontar. 
  

 Praktiske avklaringer: det legges opp til samkjøring til Tromsø. Vi leier 
minibuss i Sogndal for felles kjøring. Dan-Håvard sjekker ut gaver – vi må ha 
med til vertskap og de vi skal besøke.  

 
Saker til fellesmøte med Vest-Finnmark regionråd 

 Avtalt møte 3. april i Hammerfest måtte avlyses grunnet flere møtekollisjoner 
 Aktuelt å planlegge møte 19.-20. juni i Lakselv? (neste gang Vest-Finnmark 

har møte) – dette er vanskelig, kolliderer med fylkesting i Troms 
 Enighet i møtet om at rådsordfører kontakter leder av Vest-Finnmark 

regionråd for å finne mulige alternative datoer 
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Orientering fra (saksordfører Ørjan Albrigtsen - forfall) rådsordfører  

 Politisk jobbing med strategier for transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Transportkomite på fylket – bedt om tid til å presentere rapporten – fått lite 

tid 
 Fagdag transportkomiteen i mai – rapporten skal presenteres 

 
Orientering fra saksordfører/leder i styringsgruppa Nord-Troms konferansen Eirik L. 
Mevik: 

o Status i arbeidet. Utfordring med kapasitet hos leder av styringsgruppa 
o Behov for en administrativ kapasitet for å jobbe med saken. Det er avsatt ca 

50.000 på fond i regionrådet til konferansen 
o Tips: koble reiseliv og lokal mat  
o Dan-Håvard og Eirik følger opp saken – finansiering, prosjektskisse – det må 

settes trykk på arbeidet for å komme i mål 
 
 
DRØFTINGSSAKER: 
Hvordan skal vi jobbe med disse sakene? 

o Samerettsutvalget II – kommentarer i møtet: det pågår et arbeid i forhold 
til Fjelloven 

o Særskatt på havbruk – NOU innen 1.11.19 (utvalget ser på tre forslag; 
grunnrenteskatt, produksjonsavgift eller kombinasjon av disse to) – 
kommentarer i møtet: ser ikke ut til å bli flertall for dette forslaget med 
grunnrenteskatt. Vi må likevel følge med den videre prosessen i denne 
saken 

o Særskatt på fiskeriene – Eidesen-utvalget peker på ressursskatt og 
kvotefleksibilitet i en sammenheng. Kommer Stortingsmelding i 2019 – 
kommentarer i møtet: generelt er det viktig at inntektene blir igjen i 
distriktene hvor aktiviteten foregår 

o Ekspertutvalget for beskatning av vannkraft – melding ferdig 1. oktober 
2019 

 
 
ÅPEN POST - AKTUELLE SAKER: 
 
Oppsummering etter møte med Tromsø-områdets regionråd 

 Laga et notat etter møtet; oppsummert: Ordførerne drøfter saken politisk i 
egen kommunen 
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 Kvænangen har drøfta saken i k-styret. Storfjord har satt saken på dagsorden 
i formannskapet begynnelsen av april 

Kommuneblokk-møte Nord-Troms og nabokommuner i Finnmark, Alta 4. juni 
 Det vil komme en invitasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til et slikt 

møte 

 
Møtet hevet kl 1055 
Rett protokollutskrift bevitnes 
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  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 5-2018 
STED: Skype  
TIDSPUNKT: 1.april 2019 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa  
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Det ble innkalt til møte i regionrådet på kort varsel for å avklare hvordan  
regionrådet skal forholde seg til møteinvitasjon fra Fylkesmannen i Troms og  
Finnmark. Møtene er et ledd i fylkesmannens satsing for å utvikle og forsterke  
kommunedialogen. Kommunene i Troms og Finnmark er delt inn i seks regionale  
grupper. 
 
Kommunene i Nord-Troms Regionråd er fordelt på de ulike møter; Storfjord og  
Lyngen er invitert til Tromsø sammen med kommunene i Tromsø-områdets  
regionråd, mens de andre 4 kommunene er invitert til Alta sammen med  
grensekommunene i Finnmark (Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik). 
 
 
Sak 20/19  Regionale kommunemøter i regi av Fylkesmannen i Troms og Finnmark   
Saksdokumenter:  

 Invitasjon til møter for formannskap og administrativ ledelse i kommunene i 
Troms og Finnmark 

 
Følgende enstemmige vedtak ble gjort: 

1. Nord-Troms Regionråd ønsker et eget møte i Nord-Troms for de 6 
kommunene som tilhører regionrådet. Dersom det er ønskelig kan gjerne 
kommunene tilsluttet Tromsø-områdets regionråd inviteres til samme møte. 
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2. Forslag til møtested: Olderdalen. Møtetid (tilpasset fergeruter) kl 1000-1500. 

 
Møtet hevet kl 0930 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf.:91813803 E-post: rust@ntroms.no

 
 

 
 

Til  
Nord-Troms regionråd v/ saksordfører Eirik L. Mevik 
Hardanger ungdomsråd 
                                                                                               24.04.2019 
 
UTTALELSE OM RESPONSTID PÅ AMBULANSE FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 
 
Nord-Troms ungdomsråd har mottatt henvendelse fra Hardanger ungdomsråd i 
saken om responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd mener 
engasjementet fra Hardanger ungdomsråd er svært viktig og ønsker å støtte deres 
uttalelser, og sette fokus på dette i Nord-Troms.  
 
Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er 
avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og 
lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, 
vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 
25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 
innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos 
helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere 
oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt 
økende trafikk på veiene. 
 
Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. 
Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 
26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i 
Skjervøy (https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-1.14023472) 
Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være store 
forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, 
sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. 
 
Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale mynigheter. 
 
Hilsen Nord-Troms ungdomsråd
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Skisse til modell- samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms 
 
Ungt entreprenørskap (UE) Troms er en ideell organisasjon. Vi arbeider for å utvikle barn og unges 
innovasjon og entreprenørskaps kompetanse. UE kurser lærere, følger opp og gjennomfører deler av 
programmene ute i skolen, i samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv.  
 
Vi har et samarbeid med Nord-Troms, gjennom satsinga «Nærings og utviklingsplan for Nord-Troms» 
med HoppIdè del A (grunnskole) der UE sine program for grunnskole har vært benyttet og B 
(videregående) der vi har støttet opp under satsninga på VGS som har vært ledet av Halti 
Næringshage. Denne satsinga er over fra høsten 2019. 
 
Mange skoler på tvers av kommunene i Nord Troms har erfaring med hva våre programmer 
innebærer. Det er skapt et grunnlag for å jobbe regelmessig med entreprenørskap i skolen i Nord 
Troms, som vi er opptatt av å bygge videre på. Vi opplever at Nord Troms gjennom sine satsninger har 
et sterkt og kontinuerlig fokus på entreprenørskap hos de unge. Den nye satsningen Drivkraft Nord-
Troms forsterker dette gjennom sin Drivkraft Ungdom, der man har et overordnet fokus på 
entreprenørskap. På samme tid står vi ovenfor nye lærerplaner. Man skal legge mer til rette for 
tverrfaglig læring, entreprenørskap og dybdelæring, som programmene til Ungt Entreprenørskap er et 
godt eksempel på.  Vi får tilbakemelding på at våre entreprenørielle metoder (SMART, 
Innovasjonscamp, Elevbedrift og Ungdomsbedrift) svarer godt opp ift. fagfornyelsen. De unge blir gitt 
en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Vi 
ønsker å jobbe videre med satsningen slik at den enkelte kommune, rektor, skole og lærer har 
muligheten til å bruke UE sin metodikk i undervisningen for å svare opp til nye lærerplanmål. I stedet 
for, ikke i tillegg til!  
 
 UE Troms ønsker en videre helhetlig satsing i Nord-Troms mellom næring, utdanning og Ungt 
Entreprenørskap. UE har i samarbeid med næringsliv og kommunene egne satsinger Midt-Troms og 
Tromsø-området, og er i ferd med å få på plass en løsning for Sør-Troms. Vi opplever en økende 
etterspørsel etter programmene våre både i Videregående Skole og i grunnskolen ellers i fylket. 
 
Prosjektmedarbeider har vært ansatt i Skjervøy kommune under Hopp Ide. Det har vært en avtale med 
UE Troms om kompetansenettverk og bruk av program. Ved en videreføring av prosjektet bør en 
vurdere en løsning hvor ansettelsesforholdet ligger hos UE Troms, men lokalisert i Nord Troms.  
 
Samarbeidet har en varighet på 2 år, med oppstart august/ september 2019. Prosjektmedarbeider 
ansettes hos Ungt Entreprenørskap Troms etter oppdrag fra Nord-Troms . Det vil være hovedfokus på 
tidlig innsats og grunnskoleelever, i tillegg til utvalgte aktiviteter som gjelder videregående skole. Vi 
ønsker at aktører som sjømatnæringa, energi og andre fremtidsrettede, lokale næringer bidrar til å få 
unge til å tenke nytt og til å skape verdier i egen region. 
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Kommuner og næringsliv er med på å utforme retning for arbeidet i gjennomføring av programmene i 
progresjonsmodellen til Ungt Entreprenørskap Troms, med hovedvekt på programmene 
Innovasjonscamp, SMART og Elevbedrift. 

Våre 
Familier

Vårt lokal- 
samfunn

SMART
Innovasjo
ns- camp

Elev-
bedrift

Økonomi 
ogKarriere
valg

Ungdoms
bedrift

Sjef i Eget 
Liv

Student
-bedrift

 
Som et utgangspunkt til skisse har vi lagt til grunn en 100% stilling. Dette kan endres, og avhenger av 
hvor mye støtte man får fra kommune, fylke og næringsliv.  

Skisse Finansiering per år 
100% 
stilling 

Troms fylkeskommune 600000 
Kommunene 300000 
Næringsliv i Nord-Troms 300000 
Egenandel UE Troms 75000 
Totale prosjektutgifter pr. år. 1275000 
Ønsker kontorplass hos en av VGS i regionen/ annet kompetansemiljø.  
  
Budsjett 2019-2020 100 % 
Lønn og personalkostnader prosjektmedarbeider 100 % stilling 740000 
Administrative kostnader 150000 
Reisekostnader/kurs/samling 190000 
Prosjektledelse, tiltak, materiell UE Troms 195000 
Totale prosjektutgifter pr. år. 1275000 

 
Kostnadsfordeling mellom kommunene: 

Kommuner i Nord-Troms Befolkningstall Fordeling 
Kvænangen 1202 33 682,41kr       
Nordreisa 4909 75 879,34kr       
Skjervøy 2917 53 204,33kr       
Kåfjord 2097 43 870,23kr       
Storfjord 1841 40 956,18kr       
Lyngen 2847 52 407,51kr       
Totalt 15813 300 000,00kr     
Per innbygger (60%) 180 000,00kr    
Fast (40%) 120 000,00kr    20 000,00kr       
Totalt fra kommunene 300 000,00kr     
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Vi ønsker innspill på om stillingen bør deles på to og lokaliseres to steder i Nord-Troms. Et ønske fra 
skolesektoren i regionen om et slikt prosjekt er en nøkkel ift videre satsning. 
 
Prosjektgruppe med involverte partnere, etableres. 2 prosjektgruppemøter årlig. Samarbeidsavtaler 
mellom UE Troms og den enkelte partner i prosjektet. Rapport med aktivitet/måloppnåelse foreligger 
fra UE i desember, samt prosjektrapport som utarbeides årlig i juni. 
 
Aktivitetene er i tråd med UE Troms sin Strategiplan 2019-2021 og inngår som en utvidet del av 
Handlingsplan 2019/2020. 
 
Konkrete aktiviteter og bidrag fra samarbeidspartnere, vil inngå i en årsplan per skoleår. 
Innsalg og gjennomføring hos den enkelte skole vil variere noe, basert på ønske fra rektor og lærer. UE 
Troms vil først legge fokus på våre hovedprogram som er SMART og elevbedrift, i tillegg til 
ungdomsbedrift på VGS. 
 
Prosjektleder ønsker og trenger tett dialog med skoleeier, rektor og lærere underveis i prosjektet. 
 
Ved eventuell sammenslåing av UE Troms og Finnmark anses dette som et regionalt prosjekt som 
driftes videre over samme lest.  
 
 
 
Tromsø 01.04.2019 
 
Liv Brandvoll¨ 
Daglig leder UE Troms 
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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  

Til regionrådet 
 

MELDING OM VEDTAK 
I RÅDMANNSUTVALGET  

 
 
EMNE: Møte nr. 5 – 2019 
STED: Nordreisa 
TIDSPUNKT: 30.4.2019 Kl. 10.00-12.00 

 
 
29/19 HOPPIDE GRUNNSKOLE  
Vedlegg:  

 Videre satsing i Nord-Troms på entreprenørskap i skolen 
 E-post - entreprenørskap   

 
Hoppidè grunnskole er i avslutningsfase – styringsgruppa i prosjektet vil ha fokus 
på gjennomføring av tiltak som gjenstår i prosjektplanen. UE har deltatt på møte 
med oppvekstledere 29. mars– UE ønsker å få til en videreføring. Dette er ikke 
forankret i regionrådet eller rådmannsutvalget. Det er behov for å klargjøre roller, 
hvem skal gjøre hva? Saken må settes på dagsorden i regionrådsmøte 28. 
mai. Drøftes i RU.  
 
Drøfting i møtet: Tilbakemelding fra oppvekstledere i kommunene (Nordreisa har 
ikke svart) er negative til skissert avtale fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til 
nytt prosjekt, men jobbe med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens 
læreplaner. RU tilslutter seg nettverkets vurdering. Saken videresendes til 
Regionrådet, kopi til oppvekstnettverket. 
 
 
02.05.2019  
Lise Jakobsen 
Sekretær RU
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms Hovedveien 2, 9151 Storslett Tlf.:91813803 E-post: rust@ntroms.no

 
Veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 

---------------------------------------------------------------- 
Bakgrunn: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil tre i 
kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Ungdomsråd er et råd som 
representerer ungdoms interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. 
Ungdomsråd er et organ for å fremme saker overfor politikerne og beslutningstakere, og et 
lokalt hørings- og innflytelsesorgan. Ungdomsråd er ikke en arrangørkomite for aktivitet og 
fest for andre ungdommer, men kan være initiativtakere til arrangement som fremmer 
ungdomsmedvirkning og ungdommers synlighet og interesser i kommunene.  
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år og er kjempegode på 
ungdomsmedvirkning. I tillegg til velfungerende kommunale ungdomsråd, har vi et godt 
etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi 
har også et fagråd for de med administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre 
politiske medvirkning og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, 
samt at hvert Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte 
ungdomsrådet i det politiske arbeidet. Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i 
arbeidet med denne felles veilederen. 
 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye kommuneloven, er det 
nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i regionen ytterligere. RUST - 
Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at ungdom være deltakere i 
samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» 
til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe 
mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til ungdommens 
fylkesting. Ungdomsrådenes tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal 
gjøre ungdomsrådet mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større 
innflytelse, kunnskap og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal være 
retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et supplement til 
vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for ungdomsrådet. Det 
vises også til BLDs Veileder i arbeidet med ungdomsråd. En håndbok for sekretærer og 
koordinatorer.   
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LOVVERK OG STRATEGIER FOR UNGDOMSMEDVIRKNING 

Lov om kommuner og fylkeskommuner: 
«§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer 
med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. 

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en 

valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for 
rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom.» 
 
Strategi for unge i Troms for perioden fra 2018 til 2028, vedtatt på Fylkestinget i 
Troms 12.06.2018: 
«Strategien inneholder følgende mål, med tilhørende strategier: 

 Samfunnsdeltakelse: Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal 
forstå og medvirke i demokratiske prosesser. (FN barnekonvensjon, artikkel 
12) 

 Livsmestring: Unge i Troms skal forstå og kunne påvirke faktorer som har 
betydning for mestring av eget liv. 

 Medbestemmelse: Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger 
som tas. 

 Valgfrihet: Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg. 
Til disse målene er det vedtatt tilhørende strategier.» 
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GODE VIRKEMIDLER FOR REELL MEDVIRKNING I NORD-TROMS: 
 
Barne- og unges kommunestyre: En viktig første arena for å bli kjent med det 
politiske systemet, øve seg på talerstol og som rekruttering til ungdomsråd i 6. 
klasse. Erfaringen vår viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad enn 
barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun 
ordfører tilstede.  
 
Temadag om Barnekonvensjonen for 6. klasse: Ungdomsrådet kan arrangere 
temadag med fokus på barn- og unges rettigheter samtidig som de promoterer 
rådet og rekrutterer nye representanter.  
 
Ungdomskonferanse 7. klasse: Aktuelle tema med bidrag fra andre – helsesøster, 
ungdomskontakt, natteravn, politi, frivillige lag og foreninger osv.  
 
Representanter i kommunale ungdomsråd: 7-8 representanter, 3-5 
vararepresentanter. Representanter i ungdomsråd bør ha tett forankring til elevråd 
og skole. Leder av elevråd bør sitte i ungdomsrådet.  
 
Representanter i utvalg: Ungdomsrådet bør være representert i alle politiske utvalg 
og involveres der beslutninger tas. 
 
Valg: Valg gjennomføres på høsten etter skolestart eller på vår før skoleslutt. 
Representanter velges for ett-to år.  
 
Møtestruktur: Ungdomsrådet bør ha minimum 6-7 møter pr. år. Møteplanen må 
tilpasses kommunestyrets møter slik at aktuelle saker kan drøftes i ungdomsrådet 
før politisk behandling.  
 
Sekretær: Ungdomsrådet skal ha fast sekretærressurs. 
 
Politiske rådgiver: Ungdomsrådet skal ha en politisk rådgiver, valgt fra 
Formannskapet, som skal sørge for at ungdomsrådet involveres tidlig i aktuelle 
saker, holder kontinuitet over tid, støtter og knytter sammen ungdomsråd og 
kommunestyre. Politiske rådgiver skal bidra til at ungdomsrådets representant 
møter forberedt til kommunestyremøter.  
 
«Ung-merke» i saksbehandling: RUST lager et merke/logo som skal bevisstgjøre 
saksbehandlere og politikere om å vurdere konsekvenser for barn og unge og 
innhente uttalelser fra ungdomsrådet. Erfaringer viser at saker som har betydning 
for ungdom ofte passerer uten at ungdomsrådene får mulighet til å uttale seg. 
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Ungdomsrådene opplever at de ofte «kommer for sent inn» og blir ikke gitt 
anledning til å drøfte saker i rådet. Ung-merket lages som button som deles ut til 
alle politikere etter valget 2019, og som logo i saksutredninger. 
 
Budsjett: Ungdomsrådet skal være en egen budsjettpost og ungdomsrådet skal få 
opplæring i økonomi. Ungdomsrådet skal tildeles midler til å gjennomføre tiltak i 
egen kommune rette mot ungdom, delta på relevante kurs og konferanser. 
Møtegodtgjørelser skal ikke dekkes av ungdomsrådets eget budsjett, men fra 
samme ordning som andre politiske organ.  
 
Ungdomsmedvirkning som samfunnsfag: Deltakelse i elevråd og ungdomsråd 
integreres i lokale læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag. I dag 
er lærernes holdninger til deltakelse og skolefravær avgjørende for om ungdom 
engasjerer seg. Det må jobbes for å tilrettelegge for at elever kan delta politisk.  
 
OPPLÆRING 
 
Intro-kurs: Sekretær, politisk rådgiver og ordføreren har ansvar for å gjennomføre et 
intro-kurs med ungdomsrådet i samarbeid med RUST. Innholdet i kurset samkjøres 
og tilpasses den regionale opplæringen slik at de to leddene i skoleringen utfyller 
hverandre.  
 
RUST-konferansen: Årlig felles opplæring og skolering av ungdomsrådene i Nord-
Troms. 
 
Hvordan skrive saksfremlegg? 
Saksfremlegget er et beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak og må inneholde nok og 
riktig informasjon. 

 Kort tittel/overskrift 
 Ingress: 1-5 linjer som innledning 
 Bakgrunn for saken 
 Hensyn og krav 
 Alternative løsninger 
 Vurdering og forslag til vedtak 
 Vedlegg til saken 

 
Hvordan skrive høringssvar?  
Departement, kommuner og politikere ønsker best mulig grunnlag for å ta en 
beslutning. Høringsrunder gjennomføres for å gjøre et forslag bedre. Ved å skrive 
høringssvar kan en påvirke utfallet i en sak og samtidig markere ungdomsrådet.  

 Les forslaget grundig og velg ett hovedbudskap og evt. noen underbudskap 
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 Bruk en klargjørende overskrift og vær saklig og løsningsorientert 
 Hvem skriver dere på vegne av? 
 Kan budskapet ha betydning for flere? 
 Støtt det du er enig i 
 Hold svarfristen! 

 
 
15.5.2019
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til regionrådet (ordførere) og RUST som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmenn, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                           Dato: 20.05.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det vises til utsendte innkalling til møte; 
 
Tid: Tirsdag 28. mai kl 1030-1430 

Felles møte og parallelle møter i regionrådet og RUST 
 
Sted:  Grendehuset, Kvænangsbotn 
 
Saksliste og saksdokumenter finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest.  
 
 
 Vel møtt! 
 
        (sign.)                                ___________                                      
Svein O. Leiros   Berit Fjellberg 
rådsordfører   daglig leder 
 
 
 
 
Kopi:  Revisor 
 Media 
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

EMNE: Møte nr 6-2019 
STED: Kvænangen 
TIDSPUNKT: 28. mai 2019 

 
PROGRAM: 
Kl 1030 Fellesmøte RUST og regionrådet inkl lunsj 
  Korte innledninger og drøfting:  
  Ungdomsmedvirkning i Nord-Troms – hvordan kan vi bli enda bedre? 

 Felles struktur for ungdomsråd 
 Gode grep 

Kl 1200 Parallelle møter RUST og regionråd (egne sakslister) 
Kl 1300 Orientering fra Omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning ved 

Kvænangen Kraftverk 
kl 1430  Hjemtur  
 
SAKSLISTE REGIONRÅDSMØTE kl 1200-1300 
VEDTAKSSAKER: Saksutredning  

 
saksutredning RR 
møte 28.05.19.doc

Sak 21/19 Godkjenning av protokoll 26.03. og 1.4.19 

 
Protokoll fra møte 
NTRR 26.03.19.docx

 
Protokoll fra 

skypemøte NTRR 01.04.19.docx

Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no 

 
avtale om drift av 

nettportal 01.09.14.pdf

Sak 23/19 Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet http://www.nordtro
msportalen.no/plan
er-og-
rapporter.393410.n
o.html 

 
Prosjektregnskap 
infrastruktur.pdf

Sak 24/19 Uttalelse responstid på ambulanse (sak 
oversendt fra RUST) 

 
fra RUST Uttalelse - 
Responstid ambulanse.docx

Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt HoppIdè 
grunnskole 

 
fra UE Videre 

satsning i Nord Troms på entreprenørskap i skolen.docx
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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 

 
Melding om vedtak 
RU - Entreprenørskap grunnskole.docx

Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk 
ungdomsmedvirkning i Nord-Troms (behandles 
i fellesmøte med RUST) 
 

 
Veileder for 

ungdomsråd i Nord-Troms.docx

 
ORIENTERINGSSAK: 

 Oppstart Havneprosjektet del II, ved Ørjan Albrigtsen  
o Det er signert avtale med Transportutvikling AS som skal være prosessleder/ 

faglig bistand i prosjektet «Styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms». 
o Oppstartsmøte med Transportutvikling blir i mai-måned. Det planlegges møte i 

prosjektgruppa i juni.  Videre er det aktuelt med studietur i september/ oktober. 
Dette fastsettes nærmere i første møtet med Transportutvikling.  

o Prosjektperioden blir medio mai til medio november.  
o Prosjektet får tilskudd fra Kystverket. 
o Alle kommuner har bekreftet at de skal delta i prosjektet. Det er regionrådet som 

står bak søknaden og som har gjort vedtak om videre deltakelse. Skjervøy 
kommune er ansvarlig vertskommune for prosjektet. 

 
SAKER I ARBEID – ORIENTERING OG DRØFTING: 

 Oppsummering etter representantskapsmøte 30. april, ved Ørjan 
Albrigtsen 

 Finansiering studiesenteret –møte statsråd 30. april, ved Svein Leiros 
 Oppsummering studietur Sogndal 6.-9. mai, ved Svein Leiros 
 Politisk jobbing infrastrukturrapport – møte samferdselskomiteen Troms 

fylke ultimo mai, ved Ørjan Albrigtsen 
 Drivkraft Nord-Troms – oppstart 1. juni. Hvordan jobbe med forankring? 

Ved Svein Leiros 
 Kommunemøte i Alta 4. juni, Fylkesmannens initiativ, ved Svein Leiros 
 Møte med Vest-Finnmark regionråd/nabokommuner? ved Svein Leiros 
 Seminar 14. juni fra kompetanseløft til campus Nord-Troms, ved Berit 

Fjellberg 
 Nord-Troms konferansen 29. august, ved Eirik L. Mevik 
 Samarbeidsavtale Sametinget, ved Svein Leiros 

 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører
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Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                                   møte 28.05.19

 1 

VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 21/19  Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.19 og 1.4.19   
Saksdokumenter:  

 Protokoller fra møter 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra møte 26. mars og 1. april 
2019. 
 
 
Sak 22/19 Drift og layout nordtromsportalen.no  
Saksdokumenter: 

 Avtale om drift av felles nettportal av 1.9.2014 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Som ett av tiltakene i Omdømmeprosjektet ble det etablert en felles nettportal for å 
profilere Nord-Troms – med følgende menyvalg; 
 

 
 
Nettportalen skulle være et supplement til kommunenes egne hjemmesider, og et 
virkemiddel for å skape interesse for regionen. 
 
Det ble inngått en avtale mellom kommune om drift fra 2014 for å sikre vedlikehold, 
oppdatering og videreutvikling av design, tekst og bilder i portalen. 
Rådmannsutvalget (RU) skulle utgjøre styre og Kvænangen kommune skulle ha 
ansvar for drift (vertskommunemodell).  
 
Etter avslutning av Omdømmeprosjektet ble ikke driften av siden fulgt opp. Saken 
har vært på sakskartet gjentatte ganger i rådmannsutvalget.  
 
Vurderinger: 
Det er ressursskrevene og vedlikeholde og utvikle en hjemmeside. Det ble gjort et 
godt arbeid i Omdømmeprosjektet, men når dette arbeidet ikke er blitt fulgt opp, 
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sitter vi igjen med en hjemmeside som er utdatert og kan inneholde feil 
informasjon. Dette er ikke gunstig for profileringen av regionen. 
 
Etter godkjenning fra RU og regionrådet, startet administrasjonen for noen år siden 
å bruke portalen til å legge ut saksprotokoller, rapporter mm. I tillegg ble teksten på 
siden gjennomgått og noen korrigeringer foretatt.  
 
Pr i dag «fungerer siden dårlig», lite hensiktsmessig meny/dårlig oversikt – det er 
også mye informasjon som bør oppdateres. 
 
Regionrådet har behov for en tidsriktig hjemmeside for å legge ut informasjon om 
virksomheten, prosjekter og satsinger som også snakker med sosiale medier. 
I og med at «lite har skjedd» med nordtromsportalen siden prosjektslutt Omdømme, 
ser vi det som hensiktsmessig å bruke denne plattformen for den «nye portalen for 
regionrådet». 
 
Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet overtar drifta av www.nordtromsportalen.no. Det avsettes midler 
til vedlikehold og drift på regionrådets budsjett fra 2020. 

2. Det brukes eksisterende midler på budsjett for inneværende år til ny layout 
(inntil kr 50.000). «Ny hjemmeside» har som mål å ivareta 
informasjonsbehov i regionrådsregi. 

3. Eksisterende info (utarbeidet i Omdømmeprosjektet) på hjemmesiden gjøres 
tilgjengelig for kommunene tidlig høst 2019. 

4. Ny side publiseres på konstituerende møte i regionrådet 5. november 2019. 
 
 
 
Sak 23/19   Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet  
Saksdokumenter: 

 Rapporter på www.nordtromsportalen.no 
o Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur 
o Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

 Prosjektregnskap 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet har avsluttet prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms». 
Målet for prosjektet var: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
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og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan  
Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer: Stig Kjærvik, Lyngen kommune,  
Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif  
Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Rapport: 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere 
og næringsliv har deltatt. 
 
Vedtatte strategier for videre arbeid: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Budsjett/finansieringsplan 
 
Kostnader  

Prosjektledelse/koordinering* 320 000 
Kjøp av tjenester 700 000 
Regnskap / revisjon   30 000 
Reiseutgifter   100 000 
SUM KOSTNADER 1 200 000 

 
Finansiering  %-fordeling 

Regionrådets egeninnsats 320 000 26,7 
Tilskudd fra kommune 300 000 25 
Troms fylkeskommune 300 000 25 
Næringsliv Nord-Troms 280 000 23,3 
SUM 1 200 000 100 
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Vurderinger: 
Regionrådet fikk overlevert rapporten i januar 2019 fra styringsgruppa. Denne ble 
tatt til orientering. Resultatet av arbeidet ble presentert på et eget seminar i 
Olderdalen 14. februar i år med over 50 deltakere. Det er også laget en plan for 
videre politisk jobbing med utgangpunkt i rapportene og de valgte strategier. 
 
Som det går fram av det vedlagte regnskapet er det et lite underforbruk på ca 
10.000 kr i forhold til budsjett. Dette utgjør under 1 % av totalbudsjettet. 
 
Prosjektregnskap: 
 

 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner rapportering og sluttregnskap fra prosjektet 
regionale strategier for infrastruktur i Nord-Troms.  
 

140



Nord-Troms Regionråd DA                                                                                                                   møte 28.05.19

 5 

Sak 24/19    Uttalelse responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST) 
Saksdokumenter: 

 Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd om responstid på ambulanse 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Troms ungdomsråd har mottatt en henvendelse fra Hardanger ungdomsråd 
vedrørende responstid for ambulanser. Nord-Troms ungdomsråd har sendt 
følgende henvendelse til regionrådet: 
«Tiden fra en alvorlig hendelse inntreffer til en pasient får nødvendig helsehjelp er 
avgjørende for unødvendig død, tap av leveår og livskvalitet, funksjonsnivå og 
lidelser. Derfor er kort responstid for ambulansene viktig for alle som bor, arbeider, 
vokser opp og lever i distriktene. Den veiledende responstidene for akuttoppdrag er 
25 minutter i 90 prosent av hendelsene for grisgrendte strøk (færre enn 10 000 
innbyggere). Dette er ikke et forskriftsfestet krav. I tillegg vil innsparinger hos 
helseforetak true antallet ambulanser i distriktene, samtidig som det blir flere 
oppdrag pga. flere hjemmeboende eldre, økt turisme til fjells, på land og vann, samt 
økende trafikk på veiene. 
 
Det er variasjoner mellom fylkene, men ingen fylker oppnår veiledende responstid. 
Tall fra april 2018 viser at responstiden er 24,8 min. i Lyngen, 31 min. i Storfjord, 
26 min. i Kåfjord, 26,4 min. i Nordreisa 24,1 min. i Kvænangen og hele 63,8 min. i 
Skjervøy (https://www.nrk.no/norge/ambulansene-kommer-ikke-raskt-nok-frem-
1.14023472) Tallene er gjennomsnittet for hver kommune og viser ikke at vil være 
store forskjeller på responstid for de som bor langt unna ambulansestasjonen, 
sammenlignet med de som har kort avstand i samme kommune. 
Vi ber regionrådet og ordførerne om å løfte saken til sentrale myndigheter.» 
 
Nord-Troms Regionråd har tidligere gitt uttalelse om ambulanseberedskap; 

«Nord-Troms Regionråd frykter for liv og helse dersom ambulanseberedskapen 
reduseres. Nord-Troms er i en sårbar situasjon med lange avstander og utfordringer 
med ras og vinterstengte veier, og vil være ekstra utsatt om beredskapsnivået 
reduseres. Vi har allerede i dag en situasjon som er skjør ved at beredskapen 
svekkes når én ambulanse kjører fra et distrikt med en pasient til sykehus. Vi har 
behov for en tilstedeværende ambulansetjeneste i hele regionen.» 

Det har også vært flere medieoppslag den siste tiden om responstiden i 
distriktskommuner, hvor man ikke innfrir kravene i henhold til veiledende 
kvalitetsindikator. Saken er også satt på dagsorden i flere politiske parti, og det kan 
være aktuelt å fremme forslag i Stortinget om forskriftsfesting av responstider for 
norske ambulanser. 
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Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd sender en uttalelse vedrørende responstid for ambulanse. 
Saksordfører Øyvind Evanger utarbeider forslag til uttalelse som sendes til 
godkjenning før den oversendes Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.  
 
 
 
Sak 25/19 Forslag til videreføring av prosjekt HoppIdè grunnskole  
Saksdokumenter: 

 Fra UE: skisse til modell-samarbeid med Ungt Entreprenørskap Troms  
 Fra Rådmannsutvalget: melding om vedtak i sak 29/19 fra møte 30.04.19 

Hoppide grunnskole 
Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Forskning viser at entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers 
kjennskap til behov og muligheter i lokalmiljøet og øker sannsynligheten  for at de 
bosetter seg på hjemstedet. Det vises også til at elever som deltar i 
elevbedrifter/ungdomsbedrifter har minst dobbelt så stor sannsynlighet for å 
etablere egen virksomhet enn resten av befolkningen.  
 
Gjennom kartlegginger i Omdømmeprosjektet fikk vi kunnskap om at unge har 
mangelfull kjennskap til eget lokalsamfunn. Satsing på entreprenørskap i skolene er 
et viktig virkemiddel for å øke kunnskap om lokale muligheter og dermed oppnå økt 
stolthet og forsterke regional identitet.  Gjennom entreprenørskap og elevbedrift 
som tema i skolen, kombinert med tett samarbeid med lokalt næringsliv, ønsker vi å 
gi unge gode vilkår for gründersatsing. 
 
Dette var noe av bakteppe for den helhetlige entreprenørskapssatsingen HoppIdè (3 
delprosjekt – grunnskole, videregående skole og unge gründere) som var prioriterte 
tiltak i Nærings- og utviklingsplanen for Nord-Troms 2016-2018. 
 
Målsettinger: 
Hovedmål:  Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se 

mulighter i egen region.  
Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling,  øke bolyst 

og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. Tiltakene 
(opplæringa) skal bidra til tro på egne skapende krefter og evne 
til å se og bruke disse i framtidig gründervirksomhet og i 
arbeidslivet som gode arbeidstakere. 
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Delmål 1:  Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-
Troms for pedagogisk entreprenørskap og elevaktiv læring som 
vedtas av alle kommuner.   

Delmål 2:  Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på 
regionens stedskvaliter som fortrinn i framtidig utvikling og 
entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner  
og implementeres i grunnskolene i regionen 

Delmål 3:  Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og 
gjennom satsing på entreprenørskap,  gi barn og ungdom 
kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 
bedrifter i Nord-Troms 

 
Organisering: 
Prosjekteier:   Nord-Troms Regionråd DA 
Styringsgruppe:  Representanter fra rådmannsutvalget, næringsutviklere, 

skoleledere, nærings- og arbeidsliv. 
Prosjektledelse:  Vertskommuneansvar: Skjervøy. Prosjektansvar: Regionkontoret 

for Nord-Troms ved Ulla Laberg 
Det har vært ansatt egen prosjektleder i 50% stilling med 
kontorsted Kvænangen. 

 
Prosjektet (regionrådet) har hatt en samarbeidsavtale med UE (ungt 
entreprenørskap) Troms gjennom hele prosjektperioden. Dette for å bruke UE sine 
programmer for grunnskolen, kursing av lærere mm. 
 
Hoppidè grunnskole er i avslutningsfasen. Prosjektet er forlenget til sommeren 
2019, grunnet gjenstående midler på budsjettet. Det medfører muligheter for å 
sluttføre prosjektet ved skoleslutt. Styringsgruppa i prosjektet er enige om at 
gjennomføring av tiltak som gjenstår skal fokuseres i siste del av perioden. 
 
Vurderinger: 
UE Troms har  kommet med et forslag om å forlenge prosjektsatsingen med 2 år. 
Forslaget innebærer et samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen, 
næringsliv og UE.  
 
Om en slik videreføring skal være aktuell må arbeidet ha en god forankring hos 
oppvekstlederne i den enkelte kommune, de må være «eiere» i prosjektet.  
 
Forslaget til videreføring har vært drøftet i møte med oppvekstledere i kommunene 
29.03.19 (Nordreisa hadde forfall). Oppvekstlederne er negative til skissert 
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avtaleforslag fra UE. Det er ikke ønskelig å søke midler til nytt prosjekt, men jobbe 
med entreprenørskap slik det ligger til rette for i skolens læreplaner. 
 
Rådmannsutvalget har meldt at de slutter seg til oppvekstledernes vurdering, ref 
møte i rådmannsutvalget 30. april.  
 
Forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i tilrådning fra oppvekstlederne og rådmannsutvalget i Nord-Troms,  
ønsker ikke Nord-Troms Regionråd å delta i en forlengelse av prosjekt HoppIdè  
grunnskole.  
 
 
 
Sak 26/19 Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-

Troms (behandles i fellesmøte med RUST) 
Saksdokumenter: 

 Forslag til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 
Saksbehandler: Lise Jakobsen/Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner 11. juni 2018. Loven vil 
tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og 
fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Kommunene i Nord-Troms har hatt ungdomsråd i 20 år. I tillegg til velfungerende 
kommunale ungdomsråd, har vi et godt etablert regionalt ungdomsråd (RUST) som 
eies og organiseres av Nord-Troms regionråd. Vi har også et fagråd for de med 
administrativt ansvar for kommunale ungdomsråd. For å sikre politiske medvirkning 
og innflytelse har ordførerne et spesielt ansvar for ungdomsrådene, samt at hvert 
Formannskap har utpekt en politisk rådgiver skal involvere og støtte ungdomsrådet i 
det politiske arbeidet.  
 
Vurderinger: 
Selv om alle seks kommuner i Nord-Troms oppfyller kravet i den nye 
kommuneloven, er det nå en gylden anledningen til å utvikle ungdomsdemokratiet i 
regionen ytterligere. RUST - Regional ungdomssatsing i Nord-Troms ønsker at 
ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. 
 
Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår 
ungdom og framtida. Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å 
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fremme saker til kommunestyret og til ungdommens fylkesting. Ungdomsrådenes 
tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre ungdomsrådet 
mer attraktivt. Økt involvering av ungdom skal bidra til større innflytelse, kunnskap 
og deltakelse i politikk og til utvikling av demokratiet. 
 
RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms har utarbeidet en veileder som skal 
være retningsgivende for politisk ungdomsmedvirkning i kommunene. Den er et 
supplement til vedtekter, retningslinjer og organisering som hver kommune har for 
ungdomsrådet. 
 
Fagrådet og de politiske rådgiverne har deltatt i arbeidet med denne felles 
veilederen. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd godkjenner det 
fremlagte forslaget til veileder for politisk ungdomsmedvirkning i 
Nord-Troms.  

2. Veilederen for politisk ungdomsmedvirkning oversendes 
kommunestyrene i eierkommunene til behandling. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.05.2019  2019/7304 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  01.04.2019  19-19-0030 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gøril Toresen, 77642088 
  
 
 
  

Barneverntjenesten i Nordreisa og Kvænangen 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Tildeling av prosjektskjønnsmidler - Etablering barnevernsamarbeid 

Vi viser til kommunens søknad om kr. 300.000 til prosjektet «Etablering barnevernsamarbeid». 
  
 
Fylkesmannen utlyste 27.02.2019 prosjektskjønnsmidler innen satsningsområdene: 

 Barn og unge (0-24 samarbeid) 
 Digitalisering 
 Interkommunalt samarbeid (spesielt innenfor områdene barnevern, plan og beredskap).  

 
Kommunene ble oppfordret til å gå sammen om å utvikle større prosjekter innen 
satsningsområdene.  
 
Fylkesmannen har mottatt i alt 58 søknader med en samlet søknadsramme på 46,1 mill. kr. Av disse 
gjaldt 13 prosjekter videreføring fra 2018. Fylkesmannen har måttet foreta en streng prioritering av 
søknadene da rammen til fordeling kun var ca. 17,0 mill. kr. 
 
Fylkesmannen har tildelt midler til totalt 33 prosjekter, der 29 av disse er samarbeidsprosjekter 
mellom flere kommuner.  
 
Fylkesmannen har ut fra overstående besluttet om å støtte Nordreisa kommune med følgende 
tildeling: 
 

 Kr. 200.000 til prosjektet Etablering barnevernsamarbeid 
 
Kommunene skal rapporterer på fremdriften i prosjektene i 2019 evt. skrive en sluttrapport, med 
frist 1. februar 2020. 
 
Dersom prosjektet ikke har fremdrift som opprinnelig forutsatt, slik at det ved utgangen av året 
gjenstår prosjektskjønnsmidler som skulle vært brukt i 2019, kan disse settes av på bundet fond i 
kommuneregnskapet slik at prosjektet kan fortsette i 2020. Det er ikke nødvendig å søke 
Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, men det må fremgå av ovennevnte 
fremdriftsrapportering til Fylkesmannen.  
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  Side: 2/2 

 
Fylkesmannen vil på et senere tidspunkt oversende mer utfyllende informasjon om 
fremdriftsrapporteringen/sluttrapporteringen og hvordan kommunen skal gå frem i forhold til å 
søke om eventuelt videreført støtte i 2020.  
 
Tildelte midler vil bli utbetalt over rammetilskuddet for juni.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Gøril Toresen 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/148-4 

Arkiv:                004  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 06.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
 Nordreisa administrasjonsutvalg  
11/19 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 12.06.2019 
 Nordreisa kommunestyre  
3/19 Nordreisa råd for funksjonshemmede 05.06.2019 
3/19 Nordreisa eldreråd 28.05.2019 
10/19 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 07.06.2019 
   

 

Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2018 - Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2018 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
rådmann utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. Årsmeldingen 
er rådmannens melding til politikerne om virksomheten. 
 
Årsmelding for 2018 er samlet for hele den kommunale virksomheten og består av rådmannens 
kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske resultat, om Nordreisa samfunnet og 
beskrivelser fra sektorer. Rådmann har bestrebet få en helhetlig tråd i årsmeldingen jfr 
organisasjonsmodell. 
 
I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i 
Nordreisa kontrollutvalg og ungdomsrådet. Rådmannens årsmelding behandles i alle utvalg 
foruten sektorutvalgene som får sine egne årsmeldinger med detaljerte opplysninger fra hver 
sektor. 
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Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling. 
 

Vurdering 
Rådmannen foreslår at årsmelding for 2018 slik den foreligger, vedtas 
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  Årsmelding 2018 

 

 

Nordreisa kommune
Sammen for trygghet og trivsel 
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2 Årsmelding 2018 

 

 

Nordreisa  

kommune 

 

Telefon: 775 88000 

postmottak@nordreisa.kommune.no 

Postadresse: postboks 174, 9156 Storslett 

Besøksadresse: Hovedveien 17 

Organisasjonsnummer: 943 350 833 

nnhold  

3 Rådmannens innledning 

6 Reisa mot målene  
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Vi startet året 2018 med en personaldag for alle ansatte 

i kommunen – VI dagen. Formålet med personaldagen 

er å skape samhold mellom alle virksomheter og ansatte 

i kommunen. Tema for dagen var «Vi i Nordreisa kom-

mune».  

E6 over Sørkjosfjellet ble historie 2. februar, da Sørkjos-

tunnelen ble offisielt åpnet. Tunnelen forkorter avstan-

den langs E6 og er et viktig bidrag til trafikksikkerheten. 
 

En annen markering i februar var at vår nest største sko-

le; Moan skole, ble 20 år.  Dette ble behørig feiret på 

skolen 1. februar. 
 

Som følge av svake skoleresultater over tid, søkte Nord-

reisa kommune i 2017 om veiledning fra Veilderkorpset. 

Veilderkorpset er et tilbud til skoleeiere som ønsker å 

forbedre skolen gjennom systemisk kvalitetsutviklings-

arbeid. Skoleeier og skolene hadde oppstartsmøte med 

Veilderkorpset 5. februar og har i løpet av året fått kon-

tinuerlig veiledning. 
 

Arbeidet med skolepolitisk plan, som ble igangsatt i 

2017, ble videreført og fullført med bistand fra ekstern 

konsulent; Noodt & Reiding AS.   
 

Endret pedagognorm i barnehagene fra høsten 2018 

førte til en nedbemanning av assistenter og en tilsvaren-

de økning av barnehagelærere. Prosessen ble gjort uten 

oppsigelser, da kommunen hadde andre passende stil-

linger å tilby overtallige assistenter. 
 

I helse og omsorg ble det i februar igangsatt om omor-

ganiseringsprosess av staben.  Denne ble iverksatt 

01.10.18. Målsettingen med omorganiseringa var bedre 

muligheter for utviklingsarbeid, bedre oppgaveforde-

ling, samt utnytte ressursene og kompetansen slik at vi 

får en effektiv utførelse av arbeidsoppgavene. 
 

 Arbeidet med utarbeidelse av ny helse og omsorgsplan 

var igangsatt høsten 2017, men av kapasitetsårsaker hos 

sektorleder og staben, ble arbeidet stoppet opp våren 

2018. Helse og omsorgsutvalget har vedtatt at planen 

skal ha oppstart i juni 2019 ved hjelp av ekstern bistand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNN styret besluttet i juni at antallet sykestuesenger i 

Nordreisa skal reduseres fra 4 til 2  fra 01.01.19. Totalt 

ble antallet sykestuesenger i Nord Troms redusert fra 9 

til 6. UNN hadde videre foreslått en omorganisering av 

døgntilbudet i områdegeriatrisk tjeneste (OGT) på Dis-

triktsmedisinsk senter Nord Troms (DMS) til dagdrift. 

Nord Troms kommunene fikk stanset saken i påvente av 

en evaluering av DMS. Kommunestyret vedtok i april å 

støtte gjennomføring av en evaluering av OGT, som også 

sees i sammenheng med de andre tjenestene ved DMS.  

Evalueringa er i gang, men grunnet forsinkelser i proses-

sen legges saken ikke frem for UNN-styret før våren 

2019.   
 

Lederutviklingsprogrammet for virksomhets- og sektor-

ledere, som ble igangsatt i 2017, ble avsluttet somme-

ren 2018. KS konsulent var prosessveiledere i program-

met, som var finansiert gjennom OU-midlene. Program-

met var meget nyttig for både sektor- og virksomhetsle-

dere. 
 

I budsjettprosessen høsten 2018 fremkom det behov for 

store omstillinger, da prognosene viser at inntektsram-

mene blir lavere enn utgiftsrammene i årene fremover. 

Formannskapet vedtok derfor i august å igangsette et 

organisasjonsutviklingsprosjekt i helse og omsorg. Form-

ålet er å se på utvikling av tjenestene med status i dag, 

behovet fremover i tid til beste for innbyggerne i kom-

munen. Det er også et formål å se hvor godt ressursene 

blir brukt i forhold til de økonomiske rammene. Prosjek-

tet hadde oppstart i desember og prosessen blir ledet av 

KS konsulent. 
 

Den 1. juli oppsto det brann i avfallsdeponiet på Gal-

somelen. Røykutviklingen førte til at barnehagen på 

Snemyr ble stengt og innbyggere i Snemyr og deler av 

Krakenes ble evakuert. Kommunens kriseledelse var  

å dmånnens innledning 
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operativ i over ett døgn og sørget for kontinuerlig opp-

datering til både befolkningen og samarbeidspartner-

ne.  
 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunal be-

redskapsplikt 5. september. Tilsynet konkluderte med 

at det er avvik i den helhetlige risiko- og sårbarhetsana-

lysen for Nordreisa kommune. Ny helhetlig ROS skal 

ferdigstilles i 2019.  
 

Ny personvernlovgivning ble iverksatt i 2018 og kom-

munene ble blant annet pålagt å etablere et eget per-

sonvernombud.  Personvernombudet skal aktivt bidra 

til at kommunen etterlever alt relevant lovverk knyttet 

til behandling av personopplysninger, og representere 

innbyggere i saker knyttet til personvern. Kommunens 

personvernombud er Torbjørn Sjølstad. 
 

Regnskapet for 2017 ble behandlet på kommunestyre-

møte 20. juni. Fylkesmann Elisabeth Aspaker deltok på 

kommunestyremøtet og kunne med glede melde ut 

Nordreisa kommune fra ROBEK-registeret etter 14 ut-

fordrende år. Det ble kaker til alle ansatte.  
 

Kommunestyret gjennomførte sin årlige temadag 19. 

september. Temadagen handlet om  barnevernet.  
 

Følgende planer/reglement/forskrifter ble i 2018 ved-

tatt av kommunestyret:  

• Revidering av kommunale vedtekter for de kom-

munale barnehagene i Nordreisa kommune 

• Revidering av reglement for folkevalgtes arbeids-

vilkår i Nordreisa kommune – ungdomsrådet 

• Rullering av handlingsprogram - Kommunedel-

plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og byg-

ging av anlegg 2017 – 2020 

• Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond 

• Skolepolitisk plan 
 

Samarbeidsprosjektene i Nord Troms: kompetanseut-

vikling i helse og omsorg i Nord-Troms, interkommunal 

entreprenørsatsing, helseteknologiprosjektet og Digital 

innbygger Nord Troms fortsatte i 2018. 
 

Utredningen om en felles barneverntjeneste i Nord 

Troms ble behandlet av kommunestyrene i 2018. Resul-

tatet ble at Kvænangen kommunestyre vedtok å si opp 

samarbeidet med Nordreisa kommune fra og med 

01.01.20, mens Kåfjord kommunestyre vedtok å inngå 

samarbeid med Nordreisa kommune om felles barne-

vern fra 01.01.20 og akuttberedskap fra 01.01.19.  

Skjervøy kommunestyre vedtok samarbeid om akuttbe-

redskap fra og med 01.01.19. 
 

Organisering av den interkommunale IT-tjenesten skul-

le etter planene legges frem for politisk behandling i 

2018, men prosessen er forsinket og politisk behand-

ling forventes gjort våren 2019.  
 

Utredning om felles beredskap innen brannvern i Nord 

Troms ble gjennomført og samarbeidet ble utvidet med 

en felles beredskapsleder. Det lokale brannkorpset er 

fortsatt organisert under den enkelte kommune. 

Brannsamarbeidet ble også utvidet med at Lyngen 

kommune tiltrer samarbeidet fra 01.01.19. 
 

Det ble også inngått et nytt interkommunalt vertskom-

munesamarbeid innen arbeidsgiverkontroller for kom-

munene Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Stor-

fjord kommuner.  Kåfjord kommune er vertskommune 

for samarbeidet. 

 

Nord Troms kommunene igangsatte gjennom regionrå-

det et nytt samarbeid i 2018: «DRIVKRAFT- et strategisk 

næringsrettet kommunesamarbeid». «Drivkraft Nord-

Troms» er en videreføring av satsinger i «Nærings- og 

utviklingsplan for Nord-Troms 2014-2018». Prosjektet 

består av fire delprosjekter: 

• Drivkraft Campus Nord-Troms 

• Drivkraft Ungdom 

• Drivkraft Kvenkultur 

• Drivkraft Grensesamarbeid 
 

I tillegg har kommunen igangsatt et eget prosjekt som 

har som formål å kartlegge hvilke offentlige arbeids-

plasser som kan flyttes til Nordreisa som følge av re-

gionreformen og oppgavemeldinga. Oppdraget utføres 

av Halti Næringshage A og Bedriftskompetanse AS og 

skal være ferdigstilt innen utgangen av juni 2019.  
 

Etter å ha kjøpt tjenester fra Visit Lyngenfjord AS siden 

2017, vedtok kommunestyret i juni å gå inn som med-

eier i selskapet.  Selskapet har som formål å drive utvik-

ling, markedsføring og salg av reiselivsbaserte tjenester 

og tilrettelegging for reiselivsaktører ved Lyngenfjorden 

og nærliggende områder. 
 

Nord Troms regionråd fikk en ny organisasjonsmodell i 

2018. I ny modell utgjør ordførerne «regionrådet» og 

formannskapene utgjør «representantskapet». Målet 

for det «nye regionrådet» er en organisasjon som un-

derstøtter og er effektiv i forhold til målene for politisk 

og administrativt samarbeid i Nord Troms. 
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Kontinuerlig jobbing med økonomistyringa har gitt resul-

tater og kommunens regnskap for 2018 ble avlagt med 

et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,2 mill kr.  

Avsetning til disposisjonsfond er gjort i henhold til bud-

sjett (inklusiv avsetning til havbruksfond). 

Investeringsregnskapet ble avlagt med kr 434 000 i mer-
forbruk. 
  
Kommunen har en målsetning om 92 % nærvær. I 2018 
var fraværet 8,36%, som er en liten nedgang i forhold til 
2017.  Nærværsarbeidet har hatt et spesielt fokus de 
siste årene og flere tiltak er iverksatt, bla arbeidsnær-
værsdag og IA-pris. Kommunens IA-pris for 2017 gikk til 
Høgegga omsorgsboliger. I oktober ble de også tildelt IA-
prisen for region Nord Troms for å ha jobbet systematisk 
og helhetlig med IA-arbeid. De er en tydelig og inklude-
rende IA-virksomhet som legger vekt på tett oppfølging, 
på å skape muligheter for nærvær og et godt arbeidsmil-
jø. 
 

Kommunens IA-pris for 2018 ble tildelt Høgegga barne-

hage. De hadde i 2018 et svært lavt sykefravær med 
0,99%. Høgegga barnehage er en arbeidsplass som leg-
ger stor vekt på inkludering, motivasjon og et godt ar-
beidsmiljø. 

Som et ytterligere tiltak for å nå målsettingen om 92% 
nærvær, ble Nordreisa kommune i 2018 med på KS’ og 
NAVs samarbeidsprosjekt: «Ned med sykefraværet». 
Målet er å gi drahjelp til kommunens eget arbeid med å 
redusere sykefraværet. Prosjektet startet med workshop 
24. august for alle ledere innen helse/omsorg og opp-
vekst/kultur. 
 
Rådmannen vil takke politikere, ledere, tillitsvalgte og 
ansatte, som gjennom solidaritet og felles innsats klarer 
å opprettholde gode tjenester til beste for befolkningen 
i Nordreisa kommune. 

  

Storslett, 27.05.19 

Anne-Marie Gaino 

Rådmann Anne-Marie Gaino  

leder an  i dugnadsarbeidet med å pynte på yttersiden av rådhus 
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DEN STORE ATTRAKTIVITETSKONKURRANSEN  

 Konkurransedyktige arbeidsplasser 

 Muligheter for bolig 

 Livskraftig sted 

 Godt bomiljø 

 Utdanning og oppvekst 

 Markedsføring og omdømme 

INKLUDERENDE LOKALSAMFUNN 

—DET A PNE STED 

 Innbyggernes medbestemmelse 

 Åpen stedsidentitet 

 Ta i bruk innflytternes kompetanse 

FOLKEHELSE —PA VIRKNING FORAN BEHAND-

LING 

 Økt arbeidsdeltakelse 

 Flere med fullført utdanning 

 Bolig til alle  

 Sosial tilhørighet 

 Tilrettelegging for positiv helseatferd 

ØKONOMISK HANDLEFRIHET 

 Positiv netto driftsresultat 

 Stram økonomistyring og ledelse 

 Effektiv tjenesteproduksjon og organisering 

 Økt arbeidsnærvær 

NATUR, MILJØ OG KLIMA 

 Klima i endring vil gi utfordringer for det kommu-

nale tjenester 

 Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser er viktige 

i alt arbeid og planlegging 

eiså mot må lene 

Såmmen for trygghet og trivsel 

”Mot et åpent kunnskapssamfunn” 

Kommuneplanens samfunnsdel definerer de vik-
tigste målene for utviklingen av lokalsamfunnet i 
Nordreisa.   
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Driftsresultat  

Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2018 gikk 
med et mindreforbruk på kr 5,2 mill. I 2017 gikk drifts-
regnskapet med et mindreforbruk på kr 3,6 mill.  

Utvikling i netto driftsresultat:  

Likviditet  

 

 

 

 

I løpet av 2018 har arbeidskapitalen svekket seg. Sam-
menlignet med 2017 er omløpsmidlene økt med kr 
5,15mill, mens kortsiktig gjeld har økt med 6,5 mill. Til 
sammen er arbeidskapitalen svekket med kr 1,3 mill.  

Pensjon  

Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er 
KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pen-
sjonskasse. Det er balanseført 746 mill kr i pensjons-
forpliktelser og 666 mill kr i pensjonsmidler. Årets pre-
mieavvik på pensjon ga en «inntekt» på kr 8,6 mill. 
Samlet akkumulert premieavvik er på kr 31,1 mill, noe 
som er en økning på kr 3,3 mill sett mot 2017. Premie-
avviket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperio-
de. 

Fond  

Den samlede fondsbeholdningen er på 66,1 mill kr for-
delt mellom følgende fondstyper:   

In-

vesteringer  

Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler 
er på kr 34,29 mill, mot kr 13,99 mill i 2017. Investe-
ringsregnskapet gikk i 2018 med underdekning på kr 
0,43 mill.  

De største investeringsprosjekter i 2018 var:  
Gatelys     kr  8 566 836 
Leonhard Isaksensvei    kr  5 556 554 
Kjøp av grunn    kr  3 311 830 
IKT utstyr Oppvekstsektor  kr  3 277 812 
VAR hovedplan vann   kr  3 254 583 
Asfaltering     kr  2 321 988 
Samfunnshuset    kr  1 005 428 
 

Gjeld, renter og avdrag  

Den samlede lånegjelda er i 2018 på kr 493,8 mill inkl 
videreformidlingslån, og er redusert med kr 9,57 mill fra 
2017.  

Nordreisa kommune har 32 % av lånemassen på fastr-

ente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innen-
for vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % 
fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investe-
ringer og videreformidlingslån ca 40 %.  

 

 

 

 

 

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld 
ihht Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Hus-
banken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene 
går til videre utlån.  

  2017 2016 2015 2014 2018 
Netto driftsresul-
tat i % 

 2,97 7,6  -0,48  -0,25 2,6 

Likviditetsgrad 1 2,26 2,12 1,44 1,44 2,13 

Korr likviditets-
grad 1 

1,94 1,79 1,06 0,90 1,77 

Tall i mill kr RS 
2017 

RS 
2016 

RS 
2015 

RS 
2014 

RS 
2018 

Disposisjonsfond 31,71 3,30 0,00 0,00 34,04 

Bundne drifts-
fond 

17,14 17,13 15,70 15,87 19,47 

Ubundne inves-
teringsfond 

3,47 3,70 0,27 0,27 3,47 

Bundne investe-
ringsfond 

12,77 17,02 18,68 18,58 9,27 

Sum fond 65,09 41,15 34,65 34,72 66,26 

Tall i 1000 kr RS 2017 RS 2016 RS 2015 RS 2014 RS 2018 

Samlede 
lånegjeld 

503 379 517 103 507 238 493 724 493 809 

Fordelt på:         

Kommunal-
banken 

328 821 333 584 318 502 333 005 335 929 

KLP kom-
munekredi
tt 

78 127 81 449 84 152 55 141 74 805 

DNB 0 0 192 225 0 

Husbanken 
(videreformi

dlingslån) 

96 431 102 069 104 394 105 353 83 07 

konomi og resultåt 

Tall i mill kr RS  
2017 

RS 
2016 

RS 
2015 

RS  
2014 

RS 
2018 

Endring arbeids-
kapital balanse 

12,3 40,1 1,94 10,3 1,3 

Endring arbeids-
kapital resultat 

12,3 40,1 1,94 10,3 1,3 

Avdrag 
Tall i mill kr 

RS 
2017 

RS 
2016 

RS 
2015 

RS 
2014 

RS 
 2018  
 

Betalt avdrag 19 ,0 16,1 17,3  15,6 19,7 

Beregnet minste 
lovlig avdrag 

13,9 13,4 12,8 12,1 14,2 

Differanse 5,0 2,6 4,5 3,5 5,5 
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Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat for 2018 ble 2,6 % mot 2,97 % i 2017.  
Driftsinntektene ble kr 20,79 mill mer enn budsjettert. 
Nedenfor vises de største avvikene: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poster som krever ytterligere forklaring: 
 

Refusjoner fra fylket ble kr 1,7 mill mer enn budsjettet: 
• Refusjoner fra fylket i forbindelse med prosjekter 

ble kr 1,49 mill mer enn budsjettert 
 

Refusjoner fra kommuner ble kr 0,75 mill mer enn bud-
sjettert: 
• Refusjoner til skoler ble kr 0,88 mill mer enn bud-

sjettert 
• Refusjoner til barnevernstjenesten ble kr 0,24 mill 

mer enn budsjettert 
• Refusjoner til vokseopplæringssenteret ble kr 0,31 

mill mindre enn budsjettert, og skyldes manglende 
salg av tjenester til Kåfjord kommune.  

 

Refusjoner fra staten ble kr 3,17 mill mer enn budsjettert 
(utenom UNN og ressurskrevende tjenester) 
• Refusjoner til prosjekter ble kr 2,16 mill mer enn 

budsjettert 
• Refusjoner til skoler ble kr 1,3 mill mer enn bud-

sjettert 
• Refusjoner til forebyggende tjenester ble kr 0,3 

mill mindre enn budsjettert, og skyldes manglende 
ansettelse av psykolog og der av manglende refu-
sjon.  

• Refusjoner til voksenopplæring ble kr 0,59 mill 
mindre enn budsjettert, og gjelder i hovedsak til-
skudd til norskopplæring 

• Refusjon til legetjenesten ble kr 0,37 mill mer enn 
budsjettert 

• NAV har mottatt kr 0,15 mill mer enn budsjettert i 
refusjoner  

 
 
Når det gjelder driftsutgiftene ble de kr 15,1 mill mindre 
enn budsjettert. De største avvikene er: 
 
 
 

Regnskapsoversikt per sektor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd  

Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 6,49 mill og skyl-
des: 

• Skatt og rammetilskudd ga en merinntekt på kr 2,57 mill 

• Inntekter på eiendomsskatt ble 0,89 mill mer enn budsjett 

• Statstilskudd (rentekompensasjon) ga en mindreinntekt 
på kr 0,13 mill sett mot budsjett.  

• Inntekter fra integreringstilskuddet ble kr 3,3 mill merinn-
tekt sett mot budsjett. 

 

Sektor 8 – Renter, avdrag og avsetninger  

Merforbruket på rente, avdrag og avsetninger er på 5,98 mill: 

• Renteutgifter og renteinntekter ble samlet sett kr 0,51 
mill mindre enn budsjettert. 

• Avdrag på lån ble kr 0,18 mer enn budsjettert 

• Pensjon ga en mindreinntekt 1,16 mill på sektor 8 sett 
mot budsjett, mens pensjon gir totalt sett en merutgift på kr 
0,95 mill. 

• Mindreforbruket i 2018 på kr 5,21 mill er bokført som en 
utgift på sektor 8.  

Inntekter Beløp Kommentarer 

Refusjon sykepenger 5 200000  

Oppmåling 277 000  

Billettinntekter 166 000  

Skatt og rammetilskudd 2 632 000  

Kommunale avgifter 502 000 VARinntekter 

Salgsinntekter 185 000  

Ressurskrevende tjenester -2 700 000  

Refusjoner fra UNN 1 712 000  

Refusjoner fra komm./fylke/stat 6 650 000  

Integreringstilskudd 3 300 000  

Eiendomsskatt 897 000  

Samlet 18 821 000  

Sektor Regnskap Reg.budsjett Avvik 

1Sektor for administrasjon  23 365 487 24 710 817 1 345 330 

2Sektor for levekår 139 748 504 138 449 956 -1 298 548 

3Sektor for helse og omsorg 134 469 097 134 795 062 325 965 

5Anleggsdrift 1 845 338 168 720  -1 676 617 

6Bygg og eiendom 41 678 416 41 529 546 -148 869 

7Skatter og rammetilskudd -352 108 120  -345 459 100 6 649 020 

8Renter, avdrag og avsetninger 10 734 567 4 754 998 -5 979 569 

0Prosjekter 266 712 1 050 000 783 288 

 0 0 0 
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Vurdering 

Nordreisa kommune hadde i 2018 et netto driftsresultat 
på 2,6 %. Kommunen har per årsskiftet kr 34 mill på dis-
posisjonsfond. 

Det har de siste årene vært svært krevende for virksom-
hetene med innsparinger i form av vakanser, mindre 
bruk av vikarer, utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. 
Disse innsparingene har pågått i flere år, og det har vært 
vanskelig å finne rom for ytterligere nedskjæringer uten 
å berøre antall ansatte. Det var nødvendig å gjøre grep 
for å ta ned driften. Kommunen foretok i 2016 nedbe-
manning på ca 30 årsverk, på bakgrunn av den negative 
økonomiske trenden kommunen sto overfor. Kommu-
nen har i 2018 et tilfredsstillende resultat økonomisk 
sett, og kommunen har handlingsrom til å møte uforut-
sette hendelser. Likviditeten er også betydelig styrket, 
og kassakreditten ikke benyttet i 2018. 

Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er 
de økonomiske utfordringene ikke over. Allerede i 2019 
vil en reduksjon i inntektene medføre at kommunen må 
gjøre ytterligere grep for å få balanse mellom inntekter 
og utgifter. Nye tiltak må finansieres innenfor eksiste-
rende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom 
hele driften for å finne effektive metoder å levere tje-

nester på. Spesielt innenfor de to største sektorene som 
er sektor for helse og omsorg og sektor for oppvekst og 
kultur. Helsesektoren er trolig den sektoren der presset 
vil være størst i årene fremover. Det økte presset på 
kommunale tjenester i den sektoren er allerede merk-
bart. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av 
den eldre befolkning vil øke, med dertil økte behov for 
kommunale tjenester. Mangelen på sykepleiere er alle-
rede en utfordring, og det er startet en prosess for å se 
på hvordan den ressursen kan brukes på en mer effektiv 
måte.  

Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få 
bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i 
regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for nye virk-
somhetslederne. Det ble i tillegg gitt beskjed at de som 
hadde behov for ytterligere opplæring skulle selv kon-
takte økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjor-
de. De månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere 
til sektorledere og fra sektorledere til Rådmannen fort-
satte. I rapporteringen skal det blant annet komme frem 
om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor 
sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring 
på avvik, samt utvikling og oppfølgning av sykefravær. 
Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og 
budsjett, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.  

  Driftsresultat  

  2,6 % 
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Nordreisa kommune har for første gang på flere år, en 

reduksjon i folketallet, på –0,7%.  Troms fylke en vekst 

på 0,6% og landet øker med 0,6%.  Folketallet i Nord-

Troms4 går ned med 100 personer. Nedgang har vært en 

trend i nabokommunene.  .  

Nordreisa har stadig fødselsunderskudd, i år på 4. Netto-

flytting var 31, slik at man totalt sett reduserte folketallet 

med 35 personer.    

Framskrivingen viser at Nordreisa kommune vil ha et 

folketall på 5 638 i 2040. Det vil bli økning i alle alders-

grupper, men størst økning i gruppene med behov for 

tjenester og mindre endringer i gruppen yrkesaktiv al-

der. Antall eldre over 80 år fordobles mot 2040.  Kom-

munen merker et stadig økende press mot helse– og 

omsorgstjenester, og det vil også bli økt krav innenfor 

gruppene barn i barnehager og grunnskole.  

 

Nordreisa kommune vil i framtiden være avhengig av 

rekruttering av arbeidstakere utenfor kommunen.  

 

 

 

 Folkevekst Innbyggere 

Kåfjord - 35 2 097 

Skjervøy  -8 2917 

Kvænangen  - 22 1 202 

åmfunn og livskvålitet 
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Antall personer pr  08.06.2018, og 

sammenlignet 2017: 

Ingen utdanning: 32 (-6) 

Grunnskolenivå:  1 389 (-19) 

Videregående nivå: 1 508 (+11) 

 

 

 

Univ / høgskole: 783 (+12) 

Univ / høgskole lang: 165 (+9) 

Kommunens folkehelseprofil   
• I åldersgruppen 45 å r og eldre er åndelen som bor ålene høyere enn i låndet.  
• Fråfåll i videregå ende skole er ikke signifikånt forskjellig frå låndsnivå .  
• Andelen bårn 0-17 å r som bor i husholdninger med låv inntekt er høyere enn låndsgjennomsnittet.  
• Andel 5. klåssinger som er på  låveste mestringsnivå  i lesing er høyere enn låndet for øvrig. Mens fråfåll i 

videregå ende skole ikke er forskjellig frå låndssnittet.  
• Andel med overvekt inkludert fedme er høyere enn låndet som helhet vurdert for gutter og jenter 17 å r. 
• Andel i åldersgruppe 15-29 med psykiske symptomer er lik låndet.  
• Antibioktikåbruk i kommunen er låvere enn låndet som helhet, må lt etter åntåll utleveringer pr 1000 
•  innbygger.  
• Drikkevånnsforsyning er bedre enn Troms og låndet på  leveringsståbilitet og kvålitet 
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Boligkontor og aktivitet                   

       

 

 

      

Arbeidsledigheten 2,6% 

Troms     1,7 %  

Menn    59 personer (40) 

Kvinner   30 personer (18) 
Arbeidsledigheten har gått opp fra 1,6 % i 2017. Tall i 

() gjelder 2017.  Arbeidsledigheten er også økt noe i 

Troms.    

Uføre                  13,4 % 

Troms      10,5  %  

Norge                9,8 % 

Uføreprosenten  i Nordreisa har gått opp fra 

12,8% til 13,4%. Det er en økning i Troms også.     

Søkere 
startlån 

Innvilget Avslått Ikke benyttet/ 
forhåndsgod-
kjenning 

 

24 5 8 11 2016 

11 3 6 2 2017 

2018 24 9 14 1 

I 2018 ble det utbetalt kr  8 539 051,- i startlån, mot 3,2 mill i 

2017. Det var en økning i antall søknader og antall utbeta-

linger av startlån. Målgruppen er blitt større og flere søker 

om fullfinansiering.  Grunnen til dette er at private banker 

ikke godtar startlån som egenkapital. Mange har da ikke opp-

sparte midler og forklarer at de ikke har klart å spare opp 

egenkapital fordi leiemarkedet har høye leiepriser.  Bostøtte-

søknader er gått ned, og færre har krav på bostøtte. De fleste 

får avslag på grunn av  for høy inntekt.  

Tilskudd til tilpas-
ning/etablering 

Innvilget Avslått  

3 søknader 2 1 2016 

2017 6 søknader 3 3 

2018 4  søknader 2 2 

Bostøtte 
søknader 

Innvilget/status 
pr.12/2016 

Avslått/flyttet/for 
høy inntekt osv. 

 

242 84 158 2016 

2017 295 75 220 

2018 138 63 75 

I Nordreisa bor 85% av befolkningen i egen eid bolig.  
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Nordreisa kommunestyret er kommunens øverste myndighet og 

har også som organ arbeidsgiveransvar for ansatte i kommunen.  

Kommunestyret har 21 representanter 

olitisk styring og åktivitet 

Nordreisa kommunestyre 2015—2019 

 Øyvind Evanger 

Sigrund Hestdal 

AP 

AP 

Hilde Anita Nyvoll  

Sigleif Pedersen 

Tore Elvestad   

Olaug Bergset    

Olaf Malvin Skogmo  

Siv Elin Hansen 

Helga Jæger Wigdel  

Karl Mattis Nyheim  

Terje Olsen 

Johanne Olaussen 

Herborg Ringstad 

Per Sverre Moan  

Anne Kirstin Korsfur 

Arthur Tørfoss 

John Roald Karlsen  

Tor Arne Isaksen 

Ingvil B. Andersen 

Davida  Olsen 

AP 

AP 

Ap  

SP 

SP  

SV 

SV  

MDG  

H 

H 

H 

H  

FRP 

FRP 

FRP  

KRF 

KRF 

KRF 

Ordfører for valgperioden 2015—2019  

 Øyvind Evanger fra Arbeiderpartiet 
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Råd og utvalg Leder 

Kommunestyret Øyvind Evanger (AP) 

Formannskapet  Øyvind Evanger (AP) 

Administrasjonsutvalget Øyvind Evanger  (AP) 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget Hilde Nyvoll ( AP) 

Næringsutvalget  Øyvind Evanger (AP)  

Helse– og omsorgsutvalget Olaug Bergset (SP) 

Oppvekst– og kulturutvalget Siv-Elin Hansen (SV) 

Kontrollutvalget John Karlsen (FrP) 

Klagenemnd Ole Morten Pedersen (AP) 

Byggekomite Terje Olsen (H) 

Eldreråd Knut  M. Pedersen (AP) 

Rådet for funksjonshemmede Harry Kristiansen (AP) 

Dispensasjonstutvalg, disp. Olav Rokne Erichsen (MPDG) 

(2017) og 2018 Totalt 
antall 
møter 

Totalt 
antall 
politiske 
vedtak 

Kommunestyret (6) 6 (80) 90 

Formannskapet (10) 14  (53) 70  
Valgstyret/Samevalgstyret (4) 1 (11) 3  

Administrasjonsutvalget (3) 7 (16) 22  

Næringsutvalget (5) 6 (25) 28 

Miljø,- plan og utviklingsutvalget (9) 9 (99) 110  

Helse- og omsorgsutvalget (9) 7 (58) 47 

Oppvekst- og kulturutvalget (7) 10 (60) 43 

Dispensasjonsutvalget (11) 9 (36) 29 

Eldrerådet (2) 4 (4) 4 

Rådet for funksjonshemmede (2) 3 (4) 7 

Sakkyndig nemnd for eiendoms-
skatt 

(3) 3 (9) 8 

P.B. Lunds legat (1) 1 (1) 1  
Klagenemnda for eiendomsskatt (1) 3 (1) 8  

Barn- og unges kommunestyre (2) 1 (10) 13  

Byggekomite (6) 6 (8) 11 

Valgnemnda (2) 2  (7) 9 

Sum  (83) 91 (482) 503 

Milepæl 

Varaordfører Olaug Bergset 

foretok den første 

kommunale vielsen i 

Nordreisa 8.8.18 kl 18:00 
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Barnas og unges kommunestyre 

Barn og unges kommunestyre (BUK) skal tale de unges 
sak overfor kommunale myndigheter og skaffe unge inn-
syn og dermed muligheter for medinnflytelse.  BUK kan 
benytte ungdomsrådet representanter til å viderefor-
midle saker til andre politiske råd og utvalg.  
 

Ordfører i BUK: Hermod Bakken.  
Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  
Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.  
 

Antall møter: 2 møter.  
Antall saker: 13 saker.  
Antall deltagere: 20 ungdommer fra 5.klasse – 3 vgs.  
 
Mai: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.  
Plan for BUK 4.juni. Flere ideer kommer frem, enige om 
tema: SØPPEL.  
Juni: BUK- møte, Halti kultursal. 20 ungdommer fra Stor-
slett og Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, Nord-
Troms videregående skole og Nordreisa ungdomsråd 
deltok. Innlegg fra Dag Funderud og Hanne Henriksen. 
Inger Birkelund fra Ihana var leid inn som prosessleder 
for workshop «Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å for-
hindre plast og forurensning av miljøet?»   
 
 

Nordreisa ungdomsråd   
 
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kom-
munale myndigheter, og skaffe ungdom innsyn og der-
med muligheter for medinnflytelse.  
 

Målsetning:  
Kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal 
være en god plass å bo i.  
Gjøre kjent arrangement og aktiviteter  
Høringspart i saker som angår barn og unge  
 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen  
Nestleder: Hermod Bakken.  
Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.   
 
Antall møter: 7 planlagte møter.  4 ekstramøter 
Antall saker: 45 saker.  
Antall deltagere på møter: 78 deltagere på møter totalt.  
 
Februar: Ungdomskontakt startet opp i jobb, skal følge 
opp og være sekretær for Nordreisa ungdomsråd.  
Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet hvor det gjø-
res valg av leder og nestleder. I forkant av dette møte 
hadde leder og nestleder rekruttert medlemmer til ung-
domsrådet, og hatt valg på skolene.  
Arbeidet med Påskelandsbyen, kveldsturnering starter. 
Søker støtte fra RUST til kveldsturneringen.  
Ungdomsrådet ser på planene for den nye ungdoms-
klubben i gamle kinosalen, og utarbeider eget forslag 

som tas med videre i prosjektgruppen.  
Mars: Ungdomsrådet arrangerer gratis 
«Kveldsturnering»: Volleyball og innebandy under 
«Påskelandsbyen». Om lag 60 ungdommer deltok. I til-
legg til spill i hallen var det salg av varm mat og drikke i 
kantina. Vinnerlaget fikk premie. Norsk Folkehjelp stilte 
opp gratis, og hadde sanitetsansvaret under turne-
ringen.   
April: Gjennomgang av arrangementet 
«Kveldsturnering» -  hva var bra og tips til forbedring.  
Jobber med sak på at medlemmer i utvalgene skal ha 
tilgang på ipad.  
juni: Siste møte før sommerferien. Gjennomgang av BUK
-møte, og saker tilsendt til ungdomsrådet for videre job-
bing. Vi har en idémyldring for høsten. Avslutning på 
Bios.  
September: Planlegging av høstens arrangement 
«Zombie-walk» og «Halloween-fest» i samarbeid med 
XLoad.   
Gjennomgang av ulike invitasjoner. Vi hadde påmelding 
til Murmansk-prosjektet, men prosjektet ble avlyst.  
Oktober: Videre jobbing med rusfritt arrangementet 
«Halloween-fest».  
Rekruttering av vara-medlemmer til ungdomsrådet.  
RUST-konferanse, Storslett. Ungdomsrådet deltok med 7 
medlemmer og vara-medlemmer  
November: Rusfri «Halloween-fest» på samfunnshuset, 
Storslett, i samarbeid med XLoad. (Vegard Tvedt og Sam-
my Jeridi.) Også ved dette arrangementet stilte Norsk 
Folkehjelp opp gratis som sanitetsansvarlig.  
Ungdommens fylkesråd, samling i Tromsø. Fire medlem-
mer av ungdomsrådet deltok denne helgen, og Oda 
Fossvoll er valg inn som medlem i ungdommens fylkes-
råd.  
Desember: Årets siste møte avsluttes med middag på 
Bios og sosial sammenkomst på Reisa biljardklubb. 
 
  

Ungdomsrådets leder Anna Elisa Lund 

Henriksen på talerstolen  
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edårbeidere og orgånisåsjon  

Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Nordreisa administrasjonsutvalg bidrar aktivt til en hel-
hetlig personalpolitikk i Nordreisa kommune. I 2018 ble 
det vedtatt flere viktige saker som gav rammer for per-
sonalpolitikken bla nye personalpolitiske retningslinjer, 
nærværsdagen ble evaluert, evaluering av omorganise-
ring fra 2—3 nivå, og utvalget hadde flere tilsettingssa-
ker, og OUprosjekt innenfor helse– og omsorg ble star-
tet opp.  
Nærværsdagen som gir ansatte uten sykefravær i et 
tertial 1 fridag per tertial. Uttak fordeler seg slik:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Lærlinger / vekslingselever 

Å legge til rette for lærlinger og vekslingselever, er et 
viktig samfunnsrettet tiltak  og rekrutteringstiltak. Gjen-
nom rekrutterings- og kompetanseplan for helse- og 
omsorgsområdet har kommunen et forpliktende vedtak 
på fast antall lærlinger, samt å gi påskjønnelse til veile-
dere for lærlingene. Nordreisa kommune har kommu-
nestyrevedtak om å ha 20 lærlinger/vekslingselever in-
ne til enhver tid. Kommunen har per 31. desember 20 
lærlinger/vekslingselever fordelt slik: Barne- og ung-
domsarbeider 7 veksling/1 ordinær, Helsefagarbeider 
10 veksling/1 ordinær, Ikt-fag 1 ordinær lærling.  
 
Kompetansemidler 
En jordmorstudent ble innvilget utdanningspermisjon 
med lønn i 2  år. Midler er også brukt til «Vi-dagen», 
arkivskolen, prosjektledelse ved NTSS, opplæring kvali-

tetssystem for alle ledere, Nedprosjektet, lederutvik-
lingsprogram, legemiddelhåndtering, reumatologisk 
rehabilitering, samlinger hverdagsrehabilitering, e-
læringsprogram helse, saksbehandlerkurs helse, nett-
verk barnehage, kompetanse barnehagemyndighet, KS 
samlinger «Gode skoleeiere», samlinger «Skoleledelse», 
verdiseminar samisk lærer, utvikling av helsestasjon og 
svangerskapsomsorg.  
 
I tillegg er det gitt stipend gjennom kompetanseløftet 
helse og omsorg Fylkesmannen i Troms, kr 592.000:   
12 ansatte for velferdsteknologiens abc 
12 elever som tar helsefagarbeiderutdanning  
1 ansatt fagskole psykisk helsearbeid og rus 
6 ansatte fagskole veiledning 
10 studenter bachelor sykepleie  
3 studenter vernepleier 
2 videreutdanning univ, kreftomsorg og lindrende pleie 
2 helselederutdanning  
 
Gjennom kompetanse for kvalitet, Utdanningsdirektora-
tet har 9 lærere vært i videreutdanning i matematikk, 
engelsk, norsk og grunnleggende norsk, og 1 rektor på 
rektorskolen, med avsluttende eksamen 2018.  
Fra høsten 2018 startet 5 nye lærere på videreutdan-
ning i matematikk, engelsk og norsk og 1 inspektør star-
tet på rektorskolen. I tillegg 1 lærer på fulltids studie 
med stipend.  
 
Utfordringer 
Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i 
Nordreisa kommune, men det er utfordrende å få be 
satt lederstillinger.  Utfordrende er det også å rekrutte-
re til fagarbeiderstillinger og stillinger som krever høye-
re utdanning, særlig innen sektor for helse og omsorg.  
Det samme gjelder fortsatt rekruttering av kvalifiserte 
vikarer ved avvikling av sommerferie.  Som rekrutte-
ringstiltak i 2018 starter nyutdannede sykepleiere star-
ter med 10 års lønnsansiennitet i kommunen.  

 2018 2017 

Administrasjon 25 21 

Oppvekst og kultur 121 91 

Helse og omsorg 63 82 

Drift og utvikling  84 66 

Totalt  293 260 

Nærværsdagen ut-

gjør over 1 årsverk 

(233 dager).  
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Sykefravær  

Sykefraværet for 2018 viser 8,36%, en liten nedgang fra 
2017. I 2018  ga sykefraværet kommunen 10 221 10062 
tapte dagsverk.  Dette er 159 flere tapte dagsverk enn i 
2017, og tilsvarer en økt kostnad på ca 225.000,- i for-
hold til 2017. Færre faste ansatte i jobb er negativt for 
kvaliteten på tjenestene. Utviklingen viser at vedvarende 
fokus på temaet jobbnærvær relatert til fravær bidrar til 
en positiv utvikling. Derfor er det viktig å holde opp-
merksomheten rettet mot arbeidsmiljø- og administra-
sjonsutvalgets vedtak vedrørende tiltak for å bedre ar-
beidsnærværet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA-arbeidet  

IA-avtalens delmål 1 – redusere sykefraværet/oppfølging 
av sykemeldte:  Arbeidet med å øke jobbnærværet pågår 
kontinuerlig.  Resultatet av dette arbeidet gjenspeiles i 
utviklingen av nær-/fraværet. 
 
IA-avtalens delmål 2 – økt sysselsetting av personer med 
redusert funksjonsevne:  Storslett skole, Gulengbyggene, 
Sonjatunbyggene, Leirbukt- og Høgegga barnehage Oks-
fjord skole- og barnehage, Moan skole, Nordreisahallen 
og Halti er universelt utformet og tilrettelagt for ansatte 
med redusert funksjonsevne.  Gamle bygg, som rådhus 
svømmehall/gym.sal er ikke universelt utformet. 
Kommunen tar inn og har også vedtak om inntak av ar-
beidspraksisplasser og IA arbeidsplasser på hver sektor 
og virksomhet. Det tas inn både for arbeidsplassvur-
deriner, språkpraksisplasser mv.  
 
IA-avtalens delmål 3 – å forlenge den yrkesaktive perio-
den:  Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om ansattes 
rett til redusert arbeidstid etter fylte 62 år. 

Nordreisa kommune gir et generelt seniortillegg, kr 
10.000,-, til ansatte fra fylte 62 år. 
 
NEDprosjektet  
Nordreisa kommune ble med i NED-prosjektet våren 
2018.  Dette er et samarbeid mellom KS og NAV. Målet 
er å bidra til varig reduksjon av sykefraværet i kommu-
ner Norge. 24. august-18 ble det arrangert konferanse, 
hvordan ledere bør jobbe med sykefraværet i egen virk-
somhet.  Her deltok til sammen 67 ledere, tillitsvalgte og 
verneombud fra Nordreisa kommune.  Det er utarbeidet 
«dialogduk» til bruk i prosessen med å belyse hvordan 
alle på arbeidsplassen sammen kan jobbe for å få syke-
fraværet ned. Lederne fra 17 virksomheter har bestilt 
dialogduker. IA-rådgiver fra Nav-Arbeidslivsenter, og 
personalkonsulent tilbyr hjelp for gjennomføring av dia-
logduk i virksomhetene.  Arbeidet med NED-prosjektet 
fortsetter i hele 2019.  Målet er at virksomhetene etter 
gjennomføringen skal lage en handlingsplan for hvordan 
man ønsker å ha det på jobb. 
 
Tillitsvalgte 
Nordreisa kommune inngikk i 2007 avtaler med fagfore-
ningene om antall hovedtillitsvalgte med frikjøp.  Til 
sammen er 1,5 stilling frikjøpt til hovedtillitsvalgtfunk-
sjon, med slik fordeling: 
• Fagforbundet:  0,80 % stilling 
• Utdanningsforbundet: 0,40 % stilling 
• Norsk sykepl. forbund: 0,20 % stilling 
• Delta:    0,10 % stilling 
I tillegg er Hovedverneombud frikjøpt med 20%.   
 

Forhandlinger 

Tariffoppgjøret i 2018 var et mellomoppgjør.  Det ble 
derfor kun gjennomført lønnsforhandlinger for ansatte 
tilhørende kap 3 og 5.  Forhandlingene ble gjennomført 
8.10.18.  Alle tillegg ble gitt med virkning fra 1.5.18. 

Det ble brudd med Utdanningsforbundet i kap. 3.4.2.  
Ved behandling i lokal nemnd, fikk kommunen medhold.   

I tillegg foreligger det enighetsprotokoller fra følgende 
forhandlinger: 

• 2 protokoller i henhold til HTA 4.2.2 – særskilte 
forhandlinger* 

• 10 protokoller i henhold til HTA 4.2.3. – rekrutte-
re/beholde 

• 1 protokoll i henhold til HTA 5.2 – annen lønnsre-
gulering 

• 3 protokoller i henhold til HA 7.1 – tvist om en 
tariffavtales forståelse eller gyldighet 

*En bruddprotokoll ble behandlet i lokal nemnd, hvor 
kommunen fikk medhold. 
 
 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

2013 9,8 9,9 

2014 10,56 12,41 

2015 9,62 7,94 

2016 7,94 7,88 

2017 8,48 9,18 

2018 8,36 8,75 

Egen statistikk over 

fravær.  

Egenmeldt og syke-
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Likestilling  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel gjengir inkludering og 

universell utforming jfr krav i diskrimineringsloven og i 

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Videre er det i    

lønnspolitisk plan vedtatt at lønn skal fastsettes på sam-

me måte for kvinner og menn. Kommunen har også ved-

tatt retningslinjer for uønsket deltid. I tilsettingsrutinene 

skal søkere  som står kvalifikasjonsmessig likt, foretrek-

kes det kjønn som er underrepresentert.  
 

Kjønnsbalansen i Nordreisa kommunestyre er pr i dag 

12 menn og 9 kvinner. I rådmannens leder gruppe er der 

4 kvinner inkl rådmann og 4 menn. Øvrig ledelse i Nord-

reisa kommune består av 20 kvinner og 5 menn.   
 

Nordreisa kommune er en av de mest likestilte kommu-

nene  i landet jfr statistikk SSB.   

 
 

Etisk standard  

Nordreisa kommune er ansvarlig for grunnleggende vel-

ferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av 

fellesskapet. Kommunen er gitt stor makt som forvalter 

av en rekke lover og forskrifter.  Et fungerende lokalde-

mokrati forutsetter at innbyggerne har tillit til kommu-

nen.  Nordreisa kommunes etiske retningslinjer har som 

formål å skape et  godt tillitsforhold mellom ansatte, 

folkevalgte og innbyggerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugleprisen 2018 

Bakgrunnen for ugleprisen er, at Nordreisa kommune i 

1989 ble kåret til årets opplæringskommune av Kommu-

nal Opplæring, etter landsomfattende nominasjon.  Pri-

sen, ugle i krystall. Ugleprisen tildeles ansatte som gjen-

nom sitt arbeid, deltakelse og positive støtte har bidratt 

til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder 

kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også 

gis til personer som har satt kommunen i et spesielt po-

sitivet medielys.  Ugleprisen for 2018 gikk til driftstekni-

ker i Kulturvirksomheten Jørn Holm.  

 

 

 

 

Ugleprisvinner 2018 Driftstekniker Jørn Holm, mottar overrekkelse av pins 

og blomster i anledningen av rådmann Anne-Marie Gaino og ordfører 

Øyvind Evanger.  

168



 

19 Årsmelding 2018 

Avvik gruppert på status pr 
31.12.2018: 
 
Alle:   352 
Innmeldt:  318 
Lukket:  341 
Forfalt:   142 
 
 
 
 
Innmeldt avvik gruppert på 
innmeldt alvorlighetsgrad: 

Alvorlig:     165 
Meget alvorlig: 118 
Lite alvorlig:       35 
 
Lukkinger i perioden der avvik 
fikk endret alvorlighetsgrad: 
Økt alvorlighetsgrad:    5 
Senket alvorlighetsgrad:  47 

Internkontroll 

Nordreisa kommune tatt i bruk et elektronisk 

verktøy; KF kvalitetsstyring, som er  til hjelp 

med formalisering og dokumentasjon av ruti-

ner, prosedyrer og avvik. Systemet ble etab-

lert i 2015. Arbeidet er ressurskrevende og en 

stor oppgave. Mål om å få systemet etablert i 

hele organisasjonen er ikke oppnådd men i 

full gang.  
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Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sek-

torovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjo-

nen ligger rådmann, personal, økonomi, servicetorg og 

ikt. Service- og personaltjenester organiseres med 2 fag-

ledere; fagansvarlig sak og arkiv og IT-ansvarlig.  Økono-

misjef og Service- og personalsjef, rapporterer direkte til 

rådmannen 

 

Service– og personaltjenester  

Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som 

forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfast-

settelser, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeids-

utvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere 

og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom 

politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, per-

sonalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, 

valg, pressekontakt, sosiale medier, boligkontor, skjen-

kesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift,  

Service– og personaltjenester hadde i 2018  et stort 

mindre forbruk på kr 980.000-. Innsparingen var hoved-

sakelig på fellesutgifter personaltiltak, godtgjøring politi-

kere, og fellesutgifer IKT.  

Personal fikk en ny medarbeider i 2018, og Iktlæring gikk 
ut av lærlingperioden 31. desember som fagutdannet. 
Service– og personaltjenester består nå av 9,70 hjemler 
pluss 1 ikt læring fordelt på 11 personer.   

Sykefraværet lå under måltall bortsett fra Servicetorg 
som viste et fravær på 8,53%. Ikt hadde et fravær på 
4,18%, personal på 0,16%.      

Det ble utført medarbeidersamtaler med alle.  

Status tjenester  

Det benyttes relativt mye ressurser på å følge opp behov 
ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenestepro-

duksjonen på en mest mulig måte. Det har vær flere for-
handlinger på lønn og det ble gjennomført 7 møter i ad-
ministrasjonsutvalget i 2018 og utvalget behandlet 22 
saker. I AMU ble det gjennomført 4 møter, og AMU be-
handlet 11 saker. Formannskapet ble gjennomført med 
13 møter og behandlet 70 saker. Kommunestyret ble 
gjennomført 7 møter og 90 saker ble behandlet.  

Kommunens sektorovergripene lederutviklingsprogram 
organiseres og planlegges og tilrettelegges for i avde-
lingen. Programmet ble avsluttet i juni.  

Personal behandlet 252 saker (delegerte vedtak), som 
angår ansatte (2017:297 saker, 2016:266 saker, i 
2015:185 saker). De fleste av disse gjelder tilsettingssa-
ker og permisjonssaker, øvrige saker er justering av stil-
lingsstørrelse, endring av arbeidssted, permisjonssaker, 
nedbemanningssaker, søknader om terminalbriller,  til-
deling av fylkesmannens kompetansemidler i helse- og 
omsorgstjenesten og støtte i forbindelse med studieper-
misjon.  Det ble lyst ut 102 annonser, flere med flere 
stillnger. 785 søknader på stillinger kom inn.   

Høsten 2018 ble det gjennomført en innkjøpsprosess 
gjennom interkommunal innkjøpsordning, etter avtale 
på bedriftshelsetjeneste. Ny avtale har oppstart 
01.01.19.   

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunal bed-
reskapsplikt, og kommunen fikk 4 avvik. I juli var det 
storbrann på Galsomenen som iverksatte kommunens 
krisestab og stor mediedekning.   

Rådmannen startet opp i 2015 med elektronisk kvali-
tetssystem. Fra høsten 2018 har dette arbeidet fått stør-
re fokus. Ny personalkonsulent følger opp systemet dag-
lig og har hatt fokus på opplæring ute på virksomhetene.   
HMS systemet vil  være en videre satsing i 2019 med ny 
HMS plan.  
 
 

entrålådministråsjon   
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Ikt har hatt følgende hovedoppgaver i 2018: 
• PPT inn i datasenter 
• Stengte gammel telefonsentral (1/2) 
• Igangsetting Visma Samhandling Arkiv 
• Svar Inn til ePhorte 
• Ny rammeavtale IKT utstyr 
• Oppstart Tidbank 
• Ny lisensavtale Microsoft 
• Office 365 innføring 
• Fagprøve lærling 
 
 
Antall løste saker var 2735, støste antall henvendelser 
til IT  går på tilganger (841 saker).  
 
På Servicetorget er hovedoppgavene :  
• Kundetorg og informasjonsknutepunkt – kommu-

nens hjemmeside - facebookside og intranett 
• Utleie av kommunale bygg 
• Politisk sekretariat inkl. valgadministrasjon 
• Sekretariat kommunale vigsler 
• Sekretariat ansettelsessaker 
• Saksbehandling politikk, startlån, bostøtte, alko-

holsaker 
• Sentralarkiv og postmottak 
• Arkivplan 
• Systemansvar for kommunens sak- og arkivsystem 

og brukersupport, råd og veiledning av denne 
• Arkivplan 
• Informasjonsknutepunkt 
• Boligkontor (startlån, boligtilskudd, bostøtte, vei-

ledning)  
 
Totalt har 28 innsynskrav blitt behandlet. 185 bekreftel-
ser på leie av lokaler er sendt ut. Det er gjennomført to 
2-dagers grunnopplæringskurs i kommunens sak- og 
arkivprogram ephorte for alle ledere/saksbehandlere i 
oppvekst- og kultur og helse- og omsorg. Gjennom hele 
året er det gitt en til en opplæring i ephorte til nye saks-
behandlere og nye utvalgssekretærer.  
 

Sak- og arkivleder har gjennomført kurs Lederskap i pro-
sjekter, og startet på arkivskolen – nettbasert. Konsulent 
på boligkontoret har gjennomført dagskurs i regi av Hus-
banken. 
 
Milepæler i 2018: 
• VismaPROFIL – helse- og omsorgsektorens fagpro-

gram – elektronisk arkiv med elektronisk utsen-
delse av dokumenter til innbygger 

• SvarInn integrert i kommunens sak- og arkivpro-
gram - elektronisk samhandling mellom offentlige 
etater 

• eDialog –elektronisk samhandling mellom innbyg-
ger/bedrifter og kommune  

• Digital medarbeider – barnehageopptak, innmel-
ding grunnskole, motorferdsel i utmark og deling 
av landbrukseiendom, timeadministrasjon helse-
stasjon 

Økonomitjenester  

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi- 
og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskatte-
kontor, regnskapsføring for kommunen og menighetsrå-
det, legat, fakturering og innfordring av kommunale 
krav, kommunekasse, lønnsarbeid, innkjøp og skatte-
oppkreving og arbeidsgiverkontroll.  

Økonomitjenester hadde i 2018 et mindreforbruk på kr 
392.931,-. Innsparingen var hovedsakelig på lønnsområ-
det, da vi ikke tar inn vikarer ved sykefravær.  

Bemanningen var stabil og det jobbes kontinuerlig med 
å styrke fagkunnskapen. 2 nye personer ble ansatt i 
2018. Sykefraværet i 2018 var på 5,11 %, som er under 
måltallet.  

Økonomitjenester i 2018 fortsatt arbeidet med å gjen-
nomføre opplæring i forbindelse med den økonomiske 
rapportering. I 2018 var en felles intern opplæring av 
sektorledere og virksomhetsledere. Det ble i 2018 fore-
tatt oppgradering av økonomisystemet Agresso, og en-
kelte funksjoner ble automatisert. I tillegg ble det mulig 
for kunder å motta faktura per elektronisk postkasse, på 
epost og per Vipps. Innenfor skatt har man startet en 
prosess på å se på muligheten for interkommunalt 
skatteoppkreverkontor. Først med funksjonen arbeidsgi-
verkontroll, og det ble i 2018 ansatt en person som skal 
foreta arbeidsgiverkontroller for kommunene Nordreisa, 
Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Hver tertial har 
det vært rapportert til formannskapet og kommunesty-
ret med en oppsummering av regnskapsstatus. Det ble 
politisk vedtak om rapportering hvert kvartal, men det 
ble på grunn av bemanningssituasjonen ikke gjennom-
ført i 2018. Det ble i starten av 2018 avgitt en rapport på 
lønnsstatus til formannskapet, men etter politisk vedtak 
ble denne rapporteringen avsluttet i 2018 

Det er fokus på internkontroll. Blant annet ved utbeta-
linger fra bank må to personer elektronisk godkjenne 
utbetalingen. Det arbeides kontinuerlig med utarbeidel-
se og oppdatering av rutinebeskrivelser, og dette arbei-
det fortsetter i 2019.  

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 
2017. 
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Ansvarsområde 

Sektor for oppvekst og kultur har ansvar for kultur, bar-
nevern, forebyggende tjeneste, flyktninger, voksenopp-
læring, skolene og barnehagene. Sektoren har en stab 
bestående av 2 konsulenter, Olweus instruktør og en 
spesialpedagog.  Sektorleder har 12 virksomheter under 
seg, med hver sin virksomhetsleder.  
  
Pr 31.12.2017 er det 160,8 årsverk i sektoren.  
 
Sektoren rapporter politisk til Oppvekst– og kulturutval-
get. Utvalget har hatt 1 møter og behandlet 43 saker.  
 

Status økonomi  
Sektoren hadde et merforbruk på 1.29 mill kroner.  
Dette skyldes først og fremst merforbruk på lønn, kost-
nader ut over forventet tilrettelegging i skole og barne-
hage, samt barnevern. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Status medarbeidere  

Det er i 2018  en økning i forhold til 2016 på 1 årsverk. 

Sykefraværet i sektoren har vært på 8,65, noe som er en 

markant nedgang i forhold til 2017.   

Alle virksomhetsledere har i 2018 ferdigstilt et lederopp-

læringskurs gjennom KS-konsulent.  

Skoleeier, skoler og barnehager har deltatt i KS sitt pro-

gram for gode skole og barnehageeiere. 

6 lærere tar videreutdanning inneværende skoleår, en 

inspektør har startet på rektorutdanning, en inspektør 

avslutter rektorutdanningen per utgangen av 2018. To 

barnehagestyrere tar styrerutdanning.   

I 2018 har vi fra 1 august nytilsatte rektorer ved Moan 

og Rotsundelv skoler.  

Sektorleder er med i oppvekstnettverket i Nord Troms. 

Fokus der er kompetanseheving og skoleutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppvekst og kultur  

Sykefravær 2018 8,65% 

Storslett skole 5,97 

Moan skole 11,33 

Moan sfo 9,53 

Oksfjord Oppvekstsenter 15,14 

Rotsundelv skole 15,52 

Rotsundelv sfo 4,91 

Nordreisa barnevern 16,94 

Nordreisa VO og flyktningetjeneste  4,73 

Forebyggende tjeneste 0,81 

Sørkjosen barnehage 7,09 

Storslett barnehage 8,62 

Sonjatun barnehage 9,55 

Høgegga barnehage 0,99 

Leirbukt barnehage 14,71 

Kulturvirksomhet 5,03 

Konto Regnskap Budsjett 

For-

bruk % Avvik 

Lønn 95 566 565 97 862 834 98% -2 296 270 

Øvrige 
utgifter 68 047 234 61 305 927 111% 6 741 307 

Inntekter -23 865 295 -20 718 806 115% -3 146 489 

Totalt 139 748 504 138 449 956   1 298 548 
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Tjenester og resultat 
 
Sektor for oppvekst og kultur har som mål å styrke det 
tverrfaglige arbeidet, og på den måten komme tidlig inn 
for å gi hjelp samt bedre tilbudene for barn og unge i 
Nordreisa kommune. 
  
Barnehager 
 

Visjon: «I Nordreisa kommune står vi sammen for trygg-
het og trivsel». Ut fra visjonen har de kommunale barne-
hage utviklet noe felles målsettinger for å oppnå dette. 
To av disse målsettingene er: 
• Gjenspeile det flerkulturelle samfunnet vi lever i 
• De pedagogiske arbeider bygger også på lokale 

fortrinn som natur, kultur og miljø 
 
Barnehagene er under endring. Kommunestyret har ved-
tatt utbygging av Høgegga barnehage til 4 avdelings bar-
nehage. Den skal stå ferdig til nytt barnehageår 2020-
2021. Sonjatun barnehage ble avviklet per 31 juli 2018, 
Samisk avdeling ble lagt under Storslett barnehage mens 
Selje, den andre avdelingen på Sonjatun, ble flyttet til 
Leirbukt barnehage i ledige lokaler.  
Barnehagesektor har jobbet med forståelse for mange 
ulike trosretninger og ønsker skape respekt og toleranse 
for mangfold. Barna skal også få et større innblikk i lokal 
natur, kultur og miljø – og da med ekstra fokus på det 
samiske.  
I tillegg har barnehagene tema om språk og språkutvik-
ling med fokus på: Stimulere og oppmuntre til generell 
språkutvikling for alle barn, organisere barnehagedagen 
slik at språkstimuleringstiltak er en del av hverdagen.   
Barnehagene er i gang med arbeidet med ny strategisk 
barnehageplan for Nordreisa kommune. 
 
 
Grunnskole 

Skolene i Nordreisa er under omstilling. Ved hjelp av 

veilederkorpset samt innledet et tett samarbeid mellom 

skolene er vi i ferd med å få gjennomarbeidet et tydelig 

og forpliktende samarbeid mellom skolene initiert av 

skoleeier. Etter vedtak i utvalg og kommunestyre er det 

ferdigstilt en skolepolitisk plan som er vedtatt av kom-

munestyret. Planen er skolens viktigste lokale styrings-

dokument.  

«Nordreisaskolen» er innført som uttrykk for utad å vise 

at skolene i kommunen er en enhet,  og  for å vise at 

skolene har samme utfordringer og muligheter. Samar-

beid på tvers av skolene slik at elevene i Nordreisa skal 

oppleve like tilbud og forutsigbarhet er viktig 

I 2018 har skolene hatt fokus på organisasjonsutvikling 

og struktur, både mht organisering av virksomhetene, 

system og struktur fra skoleeier.    

Resultater på nasjonale prøver har det vært fokus på. 

Resultatene er blandet, med gode resultater på ung-

domstrinn og mindre gode på lavere trinn. Her er det 

iverksatt et arbeid med å samkjøre skolene i bedre grad.  

Andel spesialundervisning har de siste årene blitt redu-

sert. Målet om å redusere spesialundervisning og også gi 

mer spesialundervisning på de laveste trinnene ( komme 

tidlig inn) Det er fortsatt en altfor stor andel som brukes 

på spesialundervisning, på mellomtrinn og ungdoms-

trinn. Nedgang ungdomstrinn vil vises ytterligere fra nes-

te skoleår.  

Skolene har fått tilført ressurser til tidlig innsats i 2018. 

Moan skole, Rotsundelv skole og Oksfjord oppvekstsen-

ter er mottakere av disse ressursene som er øremerkede 

formålet.  

Skolene har innført internkontrollsystemet Moave 

13.10.no for at både skoleeier og skoleledere enkelt skal 

kunne følge opp at en driver i henhold til lover og for-

skrifter. 

Alle skolene har hatt fokus på lesing i 2018 og det er ut-

viklet, i samarbeid med veilederkorpset, en felles lese-

progresjonsplan som ble implementert høsten 2018.  

Når det gjelder eksamenskarakterer oppnår Nordreisa 

kommunes skoler målene i alle fag med unntak av eng-

elsk der en ligger noe under måltall.  

Fra høsten 2018 ble opplæringsloven m/forskrifter end-

ret i forhold til at det ble stilt krav om intensivopplæring 

av elever som ikke når minimumsmål i forhold til 

årstrinn. Skolene gir intensivopplæring i korte økter for 

enkeltelever som del av tilpasset opplæring og tidlig inn-

sats. Skolene er i ferd med å innføre et kartleggingssys-

tem (LUS) for å kunne følge enkeltelevens utvikling for å 

kunne gjøre raske tiltak. 

Elevundersøkelsen viser avvik i forhold til tema mobbing 

på et klassetrinn. Tiltak er iverksatt. Her ser en blant an-

net at stabilitet i lærergruppen rundt klassene er en vik-

tig faktor. 

 

 

 

Spes. Underv 

% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totalt 13,5 12,4 13,4 11,6 11,8 9,6 

1-4. trinn 6,5 5,6 7 9,1 12 5,3 

5-7. trinn 17 13,5 14,4 15,3 17,7 14,7 

8. – 10. trinn 20,1 20,7 21 11,2 10,8 10,2 
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7 trinn  
Indikator og 
nøkkeltall 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Læringskultur 3,7 4,0 3,8 4,0 4,1 

Elevdemokrati og 
medvirkning 3,7 3,6 3,6 3,6 3,8 

Faglig utfordring 4,1 4,2 3,7 4,0 4,1 

Felles regler 4,2 4,2 4,0 4,0 4,4 

Trivsel 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3 

Mestring 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

Støtte fra lærer-
ne 4,3 4,3 4,0 4,2 4,5 

Motivasjon 3,8 4,1 3,6 3,8 3,7 
Vurdering for 
læring 3,7 3,6 3,4 3,5 4,0 

Støtte hjemme-
fra 4,2 4,2 3,9 4,1 4,2 

10 trinn 
Indikator og 
nøkkeltall 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Læringskultur 3,9 3,9 4,2 3,7 3,7 

Elevdemokrati og 
medvirkning 3,2 3,3 3,8 3,6 3,2 

Faglig utfordring 4,0 4,3 4,2 4,1 4,4 

Felles regler 4,0 4,0 4,1 4,0 3,9 
Trivsel 4,1 3,9 4,4 4,0 3,9 

Mestring 4,2 3,9 4,1 3,9 4,1 
Utdanning og 
yrkesveiledning 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 

Støtte fra lærer-
ne 3,8 3,9 4,2 3,8 3,9 

Motivasjon 3,6 3,5 3,6 3,5 3,4 
Vurdering for 
læring 3,1 3,3 3,7 3,4 3,3 

Støtte hjemmefra 4,3 3,8 3,8 3,9 4,2 

Elevundersøkelsen Nordreisa kommune 

Alle eieformer  

Sangsamling Moan skole  
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PPT er fra 1.1.18 organisert under forebyggende tjeneste. Har 
eget styre bestående av eierrepresentanter, samt faglig leder, 
virksomhetsleder og tillitsvalgt. 

 

Barnevern 

Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom 

Nordreisa og Kvænangen der Nordreisa er vertskommu-

ne. Sykefraværet i 2018 har derimot vært på 16,94% 

som er svært høyt. En har store etterslep på flere områ-

der. I 2018 har en brukt mye ressurser på utredning og 

arbeid for å etablere et interkommunalt samarbeid om 

barnevernsvakt.  

Det var i 2018 tilsyn fra arbeidstilsynet med fokus på 

trusler og vold mot ansatte samt fysisk arbeidsmiljø.  

Rekruttering og bemanning i alle stillinger har vært 

utfordrende.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturvirksomheten 

Kulturvirksomhetens ansvarsområde er bibliotek, kino, 

kulturscene, kulturskole, kulturvern, idrettsanlegg samt 

øvrig kulturarbeid. De fleste tjenestene er lokalisert til 

Halti. Kulturskolen er under etablering på musikkrom-

met v/Storslett samfunnshus. 

Sykefravær i kulturvirksomheten 2018 var 5,03 %. Samt-

lige ansatte har hatt medarbeidersamtale.  

To avvik er meldt inn, begge er lukket. Det er gjennom-

ført ROS  brann.   

Det er laget plan for arbeid med prosedyrebeskrivelse.  

 

Utfordringer: 

Stor aktivitet er medført økt press på ressurser.  

Kulturskolen har slitt med lokaler.  

Bokbussens fremtid.  

 

 

Status intern kontroll 

Oppfølging av politiske vedtak 

• Ferdigstilling av Ungdomsklubb ble ikke avsluttet, 

beregnet ferdig mai 2019 

• Ferdigstilling av renovering samfunnshus høsten 

2018 

• Ferdigstilling av skolepolitisk plan avsluttet 

• IKT-satsing iverksatt, fullfinansieres i 2019 og vil 

iverksettes for alle elever våren 2019 

 

Avvik og status 

Nordreisa voksenopplæringssenter: 2 avvik, som begge 

er lukket. 

Storslett skole: 1 avvik meldt til fylkesmannen, lukket. 

Rotsundelv skole: 1 avvik meldt , under behandling. Til-

tak iverksatt. 

Kulturvirksomheten: 2 avvik meldt og lukket.  

Barnevernet: Det er meldt inn 2 avvik. Begge er lukket.  

 

Tilsyn og andre undersøkelser 

• Oksfjord oppvekstsenter: Ståstedsanalyse gjen-

nomført.  

• Storslett barnehage: Tilsyn fra Nord-Troms brann-

vesen 13.02.18. 3 avvik og 1 anmerking. Under 

Byggdrift ansvar. Tilsyn etter forskrift om miljø-

rettet helsevern 14.03.18. Ikke mottatt rapport.  

• Høgegga barnehage: Tilsyn av Nord-Troms brann-

vesen 08.02.18, ingen avvik ble konstatert.  

• Barnehagen hadde tilsyn etter barnehageloven 

den 18. juni. Rapport foreligger ikke enda.  

• Leirbukt Barnehage: Tilsyn av Nord-Troms brann-

vesen, tilsynsrapport er besvart og fått tilbake-

melding på at arbeidet var godt utført.  

• Kultur: Tilsyn av Nord-Troms brannvesen, tilsyns-

rapporten er besvart og fått tilbakemelding på at 

arbeidet var godt utført.  

• Moan skole: ståstedsanalyse gjennomført 

 

Utførte ROS-analyser 

• Kulturvirksomheten:  ROS brann i forbindelse 

med Vamp-konsert 

• Sonjatun barnehage: ROS analyse 27.02.18 ift im-

plementering av ny rammeplan. 

• Storslett barnehage: ROS analyse 27.02.18 ift im-

plementering av ny rammeplan.  

• Høgegga Barnehage: ROS analyse gjennomført i 

februar ift implementering av ny rammeplan.  

• Leirbukt Barnehage: Gjennomført HMS og brann-

vern 

 

 

Nordreisa tall 

2018 (1 og 2 halv-

år) 

2016 2017 2018 

Meldinger 77 82 63 

Undersøkelser 

avsluttede 

Fristoversittelser 

36 

30%, 31% 

70 

45%, 71% 

51 

33%, 37% 

Hjelpetiltak 31.12 

(med tiltaksplan) 

36, 42 

(23), (17) 

47, 66 

(20), (27) 

54, 44 

(23), (15) 

Omsorgstiltak 30.6 

og 31.12 

16, 16 16, 18 18, 15 

Barn i fosterhjem i 

kommunen 

(tilsynsansvar) 

17, 20 28 19, 21 
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else og omsorg  

Ansvarsområde 

Helse og omsorg er organisert i en sektor med 9 virk-
somheter og en stabsfunksjon. Herunder 3 sykehjem, to 
omsorgsboliger, rus og psykisk helsetjenester, hjemme-
tjenester, helsetjenester og kjøkkentjeneste. Helse de-
len består av legeseksjonen med dens funksjoner og 
fysioterapien. Frivillighetssentral og aktivitetssentral er 
organisert under helse– og omsorg.  

Helse og omsorg har 182,27 årsverk.   
Prosjektstillinger 3 
Antall ansattte er 262.  
 
Politisks styringsorgan er Helse– og omsorgsutvalget 
som ledes av Olaug Bergset (SP)  
 
Konstituert helse– og omsorgsleder er Guro Boltås 
 

Status økonomi 

Merforbruk på helse gjelder hovedsakelig lønnskostna-
der og mindreinntekter.  Det er utført flere budsjettre-
guleringer i 2018 i sektoren, bl.a. på inntektssiden hvor 

svikt i inntekt medførte 4,8 mill redusert inntekt enn 
opprinnelig budsjett.  
   

Status medarbeidere  
Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor har på ulike vis 
blitt fulgt opp  i virksomhetene. Ny undersøkelse skal 
gjennomføres i 2019.   
 
Medarbeidersamtaler er gjennomført med ulik gjen-
nomføringsprosent i de forskjellige virksomheter.  
 
Arbeidsnærvær  
Samlet sykefravær ligger litt over måltall. Vi ser at syke-
fraværet har gått litt opp fra 2017. De største økningene 
er i helse og omsorgsadministrasjon, og Rus og psykisk 
helsetjeneste. Disse tjenestene har få ansatte, fravær 
hos en eller to personer vil derfor gi stort utslag på sta-
tistikken. 

Konto Regnskap Tot.budsjett For-

bruk i 

% 

Avvik 

Lønn 

inkl. 

Sos.utg. 

105 817 222 105 556 335 100,2 -260 800 

Øvrige 

utgifter 

48 562 215 48 900 943 99,3 338 700 

Inntekter -29 961 873 -31 725 776 94,4 -1 763 900 

  124 417 564 122 731 502 101,3 -1 686 062 

Sykefravær 2018 8,86% 

Helse og omsorgsadministrasjon 14,6 

Sonjatun sykehjem 10,03 

Sonjatun omsorgssenteret 8,78 

Sonjatun bo- og kultursenter 15,81 

Hjemmesykepleie 15,82 

Hjemmehjelpstjenesten 3,61 

Rus- og psykisk helse 26,33 

Fosseng Psykiatri 8,61 

Høgegga hjemmetj psyk utviklingsh 7,65 

Guleng bofellesskap og Guleng 3 7,5 

Kjøkken Sonjatun 0,93 

Legetjenesten 1,13 

Fysioterapitjenesten 2,79 

Nordreisa aktivitets- og frivillighetssentral 0,57 
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Tjenester og resultat 

Virksomhetene for omsorgsboliger og virksomhetene for 

sykehjemmene har fått felles leder med avdelingsledere.   

Sonjatun kjøkken er lagt under ledelse av Sonjatun syke-

hjem.  

Det har vært deltagelse i flere prosjekter gjennom året, 
de fleste videreføres i 2019. Her kan nevnes: velferds-
teknologi, hverdagsrehabilitering, kartlegging av hjem-
meboende fylte 72 år i 2018, det gode pasient forløp, 
legemiddelnettverket, dokumentasjon helsehjelp, ernæ-
ringsscreening.  

Helse har tatt i bruk “ressursstyring Web”, er program 
for å effektivisere administrativt arbeid opp mot ansatte. 
Og velferdsteknologi er mer i bruk, deriblant ipad, GPS, 
medisindispensere og bevegelsessensorer. I hjemmesy-
kepleien har de startet opp med elektroniske kjørelister 
og det er igangsatt nettbestilling av medisiner på syke-
hjemmene. I oktober 2018 ble det nye lavterskel 
«Doktorgården» åpne. Fra høsten ble dagaktivitetstilbud 
åpnet med to dager i uken.  

 

Stabsfunksjoner 
Staben skal bistå virksomhetene innenfor sektoren blant 
annet når det gjelder økonomistyring, dokumentasjon 
og kvalitetssikring av vedtak og tjenester. Det er en mål-
setting at staben skal hjelpe virksomhetene i å kvalitets-
sikre arbeidet og forbedre jobben med dokumentasjon.  
Det er foretatt flere administrative endringer og reduk-
sjoner i stabsfunksjonene i 2018.  
 

Utfordringer: 
Omorganiseringa av staben hadde blant annet som mål-
setting å øke kvaliteten på saksbehandlinga innenfor  
sektoren. Stort arbeidspress og reduksjon i stillinger har 
medført at denne prosessen ikke er fullført. Enkelte 
oppgaver har en klart å overføre i tråd med omorganise-
ringa, men det gjenstår fortsatt en del prosesser. 
Digitalisering av arkiv, og elektronisk post ut ble startet 
opp sammen med de andre Nord-Troms kommunen i 
2018. Arbeidet med dette vil videreføres i 2019.   
Arkivmaterialet på Sonjatun ligger i et lokale som ikke er 
godkjent som arkivrom, i tillegg til å være overfylt. Det 
Dersom man ikke får bukt med skjeggkre, gjør at man 
ikke får sendt arkivet til Arkiv Troms.  
 
 

Sykehjem  
Nordreisa kommune har 51 langtidsplasser og 7 korttids-
plasser i sykehjem. På grunn av økt behov for tilretteleg-
ging for personer med demens er det behov for å kunne 
rullere på plassene. Fra 01.01.2019 vil det bli ytterligere 
2 korttidsplasser i kommunen.   
 
 

Sonjatun bo- og kultursenter og Lillebo 
Sonjatun bo- og kultursenter er et sykehjem med 3 av-
delinger. To avdelinger med 8 enerom hver til langtids-
plasser, totalt 16 plasser, samt ei korttidsavdeling med 5 
plasser, Lillebo. Den ene avdelingen er tilrettelagt for 
personer med demens og den andre avdelingen blir be-
nyttet til ulike pasientgrupper. I oppstarten var det ment 
til slagpasienter og pasienter med nevrologiske sykdom-
mer.  
 
Sonjatun Bo- og kultursenter og Lillebo har 20 årsverk i 
turnus fordelt på 33 ansatte.  
Det er innmeldt 10 avvik i KF-systemet og 20 avvik i pasi-
entjournal.  
Tilsynslege er Remiquiz Paul samt Bjørn T. Linnestad. 
Det går 4 timer pr uke til tilsynsarbeidet.  
 
Utfordringer: 
Det kan være utfordrende å få enkelte pasienter, som er 
innlagt på korttidsplass, utskrevet til hjem etter endt 
opphold. Det er viktig med et godt samarbeid med 
hjemmetjenesten og pårørende.  
Mangel på sykepleiervikarer er en utfordring og det er 
generelt lite tilgang på helsefagpersonell som vikar. 
Opplæring av assistenter går fortløpende.  
 
 
Sonjatun omsorgssenter 
Sonjatun omsorgssenter er et sykehjem på bakkeplan 
med to avdelinger med totalt 16 enkeltrom. Avdelinge-
ne har en spesiell utforming som gjør det tilrettelagt for 
oppegående personer med demens. En plass brukes til 
korttidsopphold, enten som avlastning, vurdering av 
bistandsbehov eller utredning av en demensdiagnose.  
Det er mottatt 6 avviks-meldinger i området 
«voldstilfeller fra pasienter ovenfor ansatte/andre pasi-
enter» som har alvorlighetsgrad, meget alvorlig. Det er 
også 7 meldinger om avvik med alvorlighetsgrad, alvor-
lig, innenfor samme kategori. Det er meldt 14 avvik i 
pasientjournal, hvor to av avvikene var fallulykke, en 
med skade og en uten skade. 
 
Sonjatun omsorgssenter har 16,8 årsverk i turnus fordelt 
på 27 ansatte. Omsorgssenteret har ønsketurnus.  
Tilsynslege er Bjørn Thomas Linnestad. 4 timer per uke.  
 
Utfordringer 
Det er et stadig økende behov for tilrettelagte syke-
hjemsplasser for personer med demenssykdom. Utage-
rende atferd er ofte en følge av sykdommen, noe som er 
en stor utfordring for personalet. 
Generelt er det lite tilgang til faglærte vikarer. Det med-
fører at det ved fravær, som oftest er umulig å erstatte 
arbeidstakeren med kvalifisert personale. 
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Sonjatun sykehjem  

Sonjatun sykehjem har 2 avdelinger med til sammen 21 
enkeltrom. Sykehjemmet er delt i to avdelinger. Syke-
hjemmet har nær tilgang til fysioterapi, sykestue, og 
legehjelp.  

 

Sonjatun sykehjem har 21,48 årsverk og 33 personer i 
turnus.  Det er innarbeidet faghalvtimer i turnus hver 
tirsdag og onsdag for å sikre god oppfølging av pasien-
ter og sikre kontinuerlig faglig oppdatering. Sykehjem-
met har mottak av trygghetsalarm. 

 

Tilsynslege er  Det går 4 timer pr uke til tilsynsarbeidet.  

 

Utfordringer:  

Mottak av trygghetsalarmer til hjemmeboende på Son-
jatun sykehjem er en utfordring og et unødvendig mel-
lomledd som også tar ressurser fra pleiepersonell på 
sykehjemmet.  
Det er utfordrende å dekke fagpersonell med vikarer 
med samme kompetanse, ofte må det tas inn assisten-
ter for å erstatte personell som er fraværende. Opplæ-
ring av assistenter pågår forløpende.  
På grunn av behov for kvalifisert personell og liten til-
gang på kvalifiserte vikarer har det også vært en utford-
ring å holde budsjett for vikarer, overtid og forskyvning. 
 
 
Hjemmetjenesten  
 
Hjemmetjenesten består av 1 sone som er delt opp i 
kjørelister, og gir tjenester til hjemmeboende som har 
behov for helsetjenester.   
Tjenesten omfatter praktisk bistand/hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie. Kreftsykepleier er organisert i hjem-
metjenesten. Hjemmetjenesten har etablert nattevakt 
slik at heldøgnsomsorg kan også gis i hjemmet.   
 
Hjemmetjenesten ar 20,71 årsverk og 28 personer i tur-
nus.  
 
Hjemmesykepleien har startet opp med ipad, slik at 
dem har pasientjournalen med seg ut. På slutten av 
2018 var kjørelistene nesten helelektronisk. Det er fort-
satt ansatte som må ha opplæring og nye rutiner må 
jobbes inn. I 2018 deltok Hjemmesykepleien i flere pro-
sjekt: velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering, medisin 
gjennomgang, dokumentasjon helsehjelp, ernærings-
screening. 
 
Utfordringer:  
Hjemmesykepleien vil fremover få de største endringe-
ne. Økt digitalisering, multidoser, velferdsteknologi og 
hverdagsrehabilitering. I tillegg oppfølging med ernæ-
ring og legemiddelgjennomgang. Økt antall eldre, mer 

sammensatte sykdommer, økt antall personer med de-
mens, og kreftpasienter i hjemmet vil stille krav til både 
kompetanse og fleksibilitet.  
Utfordring med å etablere omsorgsbolig +, Guleng 2 er 
foreslått, med dagtilbud i fellesareal. Alle leilighetene er 
opptatt men må prioriteres til denne pasientgruppen 
ved ledighet.  
Kommunen har mange unge pasienter med demens 
diagnose, tilbudet pr i dag er plass i heldøgns institu-
sjon.  Det har vært utfordring med å etablere et dagtil-
bud for hjemmeboende personer med demensdiagno-
se, dagtilbudet ble startet opp i fellesarealene til Guleng 
2 i sep.18. Det har vært 5 plasser tirs og torsdag.  
Utfordrende å rekruttere kvalifisert personell, i 2018 ble 
Kreftsykepleier stillingen ledig. Det startet opp 1 kreftsy-
kepleier etter en rekruterings avtale. Hun jobber dag 
mandag-torsdag. 
Det har vært vanskelig å drive frem prosjekter og dagli-
ge rutiner på grunn av høyt sykefravær, vikarer som 
kommer inn gjør en god jobb men blir ikke samme fly-
ten som om de faste jobber.   
 
Hjemmehjelp / Praktis bistand 
Hjemmehjelpstjenesten  er del av hjemmetjenesten og 
omfatter praktisk bistand/hjemmehjelp til hjemmebo-
ende.  I 2018 var det 155 personer som mottok tjenes-
ten hjemmehjelp og hjelpen utgjorde 214.20 t pr uke. 
Hjemmehjelpstjenesten samarbeider med hjemmesyke-
pleien, dem hjelper til med dusj og ernæringsoppfølg-
ning når det er ledig resurs. Hjemmehjelpstjenesten har 
jobbet turnus hos en bruker, på grunn av endringer i 
behovet jobber dem nå assistent lister i hjemmesyke-
pleien i helg.  
Hjemmehjelp har 5.75 årsveri i Arena  fordelt på 8 per-
soner.   
 
Det er meldt inn 581 avvik i pasientprogramet Profil og 
30 avvik i KF systemet.  Det er 125 avvik i Profil som ikke 
er ferdig behandlet pr utgangen av året.  
  
Alle avvik i KF kvalitetssystem er lukket. De største kate-
goriene er på HMSrutiner, medikamenthåndtering, per-
sonalmangel, hjemmetjeneste annet.  
 
Rus og psykisk helse tjeneste 
 
Tjenesten er todelt med rus– og psykisk helsetjeneste 
og Fosseng Bofellesskap. Tjenesten har oppfølging av 
brukere i habilitering /rehabiliteringsprosess i forbindel-
se med psykiske og/eller rus utfordringer.  Herunder 
miljøterapautiske tiltak, altså læring og mestringsstrate-
gier for å mestre dagliglivets utfordringer.  
Fosseng bofellesskap har 3-delt turnus.  
 
Tjenesten har 15 ansatte, inkl virksomhetsleder og faglig 
ansvarlig, og 50 % sosionom stilling. 
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Møteplassen «Doktorgården» 

I oktober 2018 ble den nye «doktorgården» åpnet av 

ordføreren og andre aktuelle samarbeidspartnere.   
 

«Doktorgården» er ett lavterskel tilbud til alle kommu-

nens innbyggere, hvor rus og psykisk helsetjeneste er 

ansvarlig for bruk av lokalet.  
 

Tjenesten har jobbet i 2018 med å lukke avvik i forhold 

til vold/ trusler om vold etter internkontroll fra arbeids-

tilsynet i 2017. 
 

Avvik og status: 16 avvik, alle er lukket. 9 avvik betegnes 

som alvorlig, mens 1 avvik er meget alvorlig. 9 avvik er 

på medisiner, resterende er avvik på personalmangel, 

tekniske utstyr, forsinkede besøk, manglende støttekon-

takt oppfølging   

Tjenesten fikk bemerkninger på medisinrom-prosedyrer, 

som følges opp av medisinrom ansvarlig i tjenesten i 

2019.  

 

Utførte ROS-analyser: utført i 2018. Tjenesten fikk avvik 

etter intern kontroll fra arbeidstilsynet i 2017.  

 

Utfordringer: 

Prioritere forbyggende arbeid. Skille mellom forbyggen-

de arbeid og behandlende arbeid. Etter føringer fra hel-

sedirektoratet skal rus og psykisk helsetjeneste jobbe 

forebyggende og prioritere bl.a unge, nysyke. Tjenesten 

utarbeidet virksomhetsplan for 2018. Der er utfordrende 

å fange opp nye, unge brukere i rusmiljøet. Mangler til-

gjengelige arbeidsplasser til arbeidstrening. 

 

Omsorgsboliger  

  

Avdelingene Høgegga, Guleng 3 og Guleng bofellesskap 

og avlastning har siden august 2018 vært under felles 

ledelse.  
 

Høgegga omsorgsboliger 

Døgntjeneste med helsehjelp og praktisk bistand til 11 

brukere med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsettel-

ser og som bor i omsorgsboliger. Flere av brukerne har 

omfattende hjelpebehov, og omfattes av statens til-

skuddsordning for ressurskrevende tjenester. Bruker-

gruppa er voksne og eldre.  
 

Tjenesten har 14,22 årsverk med 22 ansatte i turnus.  

 Avdelingen har hatt stor reduksjon i sykefravær de se-

nere år og fikk kommunens IA pris for 2017 og NAV Nord

-Troms IA pris i 2018.  
 

Sykefravær: 7,65% 
 

Avvik: 4 alvorlige avvik, 17 middels alvorlige avvik og 140 

avvik med liten alvorlighetsgrad. Avvikene dreier seg om 

alt fra svikt i teknisk utstyr, medikamenthåndtering, ruti-

nesvikt m.m. De fleste avvikene gjelder mangelfull kom-

petanse i kap.9 vedtak. Avvik tas opp og gjennomgås på 

personalmøter. 

 

Utfordringer:  

Brukerne blir eldre og får økt hjelpebehov. Flere er godt 

over 70 år.  Spesielle utfordringer er at brukerne, som er 

psykisk utviklingshemmet ofte ikke forstår kroppens na-

turlige endringer.  

 

Guleng bofellesskap og avlastning  

Døgntjeneste hvor det gis helsehjelp og praktisk bistand 

til 5 brukere med sammensatte hjelpebehov (multi-

funksjonshemming) Avdelingen drifter også et dagtilbud.  
 

Avdelingen har 15,18 årsverk med 25 personer i turnus. 

Bemanningsbehovet er 1:1.  
 

Sykefravær: 7,5%  
 

Avvik: 4 alvorlige avvik, 24 middels alvorlige avvik og 59 

avvik med liten alvorlighetsgrad. De fleste avvik gjelder 

fallulykke uten skade, men også fallulykker med skade, 

prosedyreavvik og medikamenthåndtering. Avvik tas opp 

og gjennomgås på personalmøter med jevne mellom-

rom. 
 

Utfordringer: 

Bemanningsbehovet har økt med 2:1 bemanning i 

mange situasjoner. Utfordring med å ha tilstrekkelig 

kompetanse i avdelingen. Økt behov for sykepleie – og 

vernepleiekompetanse i tilknytning til avlastningsenhe-

ten.  

 

Guleng 3 

Døgntjeneste hvor det gis helsehjelp og praktisk bistand 

til 8 brukere med fysisk og/eller psykisk funksjonsned-

settelse. Brukergruppa er unge voksne. Avdelingen har 

kombinasjon av langturnus og ordinær turnus. Langtur-

nus gir stabilitet og kontinuitet i oppfølging av de 3 bru-

kerne som omfattes av ordningen pr. i dag. Langturnus 

har motvirket sykefravær og har en positiv virkning med 

hensyn til rekruttering. 
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Avdelingen har 25,81 årsverk fordelt på 32 ansatte i tur-
nus.  
 

Sykefravær: 7,5%  
 

Avvik: 14 alvorlige avvik, 27 middels alvorlige avvik og 58 
avvik med liten alvorlighetsgrad. Avvik gjelder prosedy-
reavvik, medikamenthåndtering, fall ulykker og annet. 
Avvik tas opp og gjennomgås på personalmøter med 
jevne mellomrom. 
 
Utfordringer:  
Tilstrekkelig ressurser til individuell oppfølging av bruke-
re som ikke har personale som går langturnus, spesielt i 
helger. Tettere samarbeidsrutiner i avdelingen som hel-
het; langturnus og ordinær turnus.  
 
 
Helsetjenester  
 
Virksomhet for helsetjenester omfatter legetjeneste 
med laboratorietjenester, fysikalsk avdeling samt kom-
mueoverlege.  
 
Legetjenesten  
Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal 
praksis hovedsakelig 62.5/37.5. I den kommunale delen 
utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsesta-
sjon og skolehelsetjenesten. Det er også et samarbeid 
med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-
Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar 
for 3 medisinstudenter og 2 turnusleger hvert år. 
 

Kommuneoverlege ansvaret for miljørettet helsevern og 
rapporterer direkte til rådmann. 
 

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for syke-
hjemmene, hjemmesykepleien, DPS og spesialisthelse-
tjenesten. Legevaktsentralen er samlokalisert med lege-
tjenesten på dag og kveld, men på sykestua på natt. Be-
tjener nødnett for Nordreisa og Skjervøy kommune.  
 
Sykefravær 1,12%  
Utfordringer: 
Det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger. 
Det er stor belastning for leger på vakt bl.a. pga redusert 
ambulansetjeneste.  
 
Fysikalsk avdeling 
Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten yter tje-
nester til brukere i alle aldre med ulike diagnoser og be-
hov. Prioriteringsnøkkel utarbeidet av kommunen be-
nyttes ved inntak av pasienter. Tjenesten innebærer hel-
sefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, 
vurdering og behandling individuelt og i grupper, habili-
tering og rehabilitering, veiledning og samarbeid med 
andre instanser og faggrupper, hjelpemiddelformidling 
og veiledning ift. boligtilpasning.  
 

Konsulent i Koordinerende Enhet er tilknyttet Fysikalsk 
Avdeling. Arbeidsområdet er brukere i alle aldre med 
behov for langvarige, koordinerte tjenester. 
 

Ergoterapeut og fysioterapeut leies ut til Distrikts Medi-
sinsk Senter.  
 

I 2018 ble det bevilget midler fra fylkesmannen i Troms 
til 2 prosjekter; «Hverdagsrehabilitering» som har som 
mål å utruste eldre til å klare seg best og lengst mulig i 
eget hjem, og «kartlegging av hjemmeboende fylte 72 år 
i 2018». Dette er forebyggende prosjekter som tar høy-
de for den demografiske utviklingen i samfunnet. 
 
Sykefravær 2,79%. Medarbeidersamtaler er gjennom-
ført. Det er utført ROSanalyse på brann.  
 
 
Nordreisa aktivitetssentral 
 
Aktivitetsentralen utfører aktivitetsplikt for brukere som 
er fra 18-30 år og som mottar sosial ytelse fra NAV. Akti-
vitetsentralen er samlokalisert på Sonjatun helsesenter 
med Frivillighetssentralen.  
Det ble henvist 20 personer fra NAV i 2018, av disse gikk 
14 over i arbeid eller skole. De seks andre har enten gått 
over i annet NAV tiltak eller sagt fra seg ytelse fra NAV. 
Det er utført arbeid både i kommunal tjeneste, men no-
en har også hatt tiltaksplass i private bedrifter. Arbeid 
som er utført har blant annet vært: 
·         Private bedrifter 
·         Skogrydding 
·         Søppelkjøring 
·         Malearbeid 
·         Montering av utstyr 
·         Vedlikehold grøntareal 
·         Generelle vaktmesteroppgaver 
  
Erfaringer så langt viser mye positive resultater rundt 
drift av aktivitetsentralen. Mange personer opplever at 
de finner veien ut av en passiv tilværelse etter å ha del-
tatt i aktivitetsentralen.  
 

Utfordringen for å drifte tjenesten er uavklarte økono-
miske rammer til innkjøp av utstyr. For å kunne drifte på 
en effektiv måte vil det fortsatt være behov for en del 
utstyr. Det vil for 2019 være aktuelt å utvide tilbudet til 
også å gjelde personer med andre ytelser og andre al-
dersnivå. 
 
 
Nordreisa Frivilligsentral. 
 
Frivillighetssentralen har hatt følgende aktiviteter gjen-
nom året 2018: 
• TV-aksjonen. (NRK) Nordreisa Frivilligsentral 

skaffer bøssebærere til TV-aksjonen. 80 Bøssebæ-
rere er med på aksjonsdagen.  
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• Eldredagen. 56 gjester og 20 frivillige var tilstede. 
• Julaften for enslige. Nordreisa Røde kors var ar-

rangør. 60 gjester og 30 frivillige var med gjen-
nomføringen av denne dagen. 

• Aktiv på dagtid. Aktiv på dagtid innebærer å ha 
sosiale turer hver onsdag. Lavterskeltilbud, 4-7 
brukere ukentlig. 

• Dagtilbud til personer med demens. Transport til/
fra for deltagere i tilbudet (Guleng). 4-6 brukere 
på tirsdager og torsdager. 

• Servicekontor for alle. Det som er vanligst er: 
hjelp til CV, Helfo søknader, og skriftlig oppsigelse 

av kontrakter. Ca. 50 brukere benyttet dette tilbu-
det. 

• Aktivitetsvenn. Registrerer frivillige, og knytter 
denne opp mot bruker. 9 personer er aktive frivil-
lige.  

• Aktivitetsplikt for sosialmottagere. Samarbeid  
daglig med Aktivitetsentralen. 

• Tekniske ansvar miniatyrskytebanen på idrettshal-
len. Ca 150 brukere av anlegget. 

• Koordinere frivillige tjenester. 15-25 personer er 
frivillige innen forskjellige ting. 

• Kriminalomsorgen. Samfunnsdømte inn i tjenes-
ter i kommunen. 2 personer har gjennomført en 

Status brukerundersøkelser 
 
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2018. 
 
 

Status internkontroll 

Antall avvik i 2018 som ikke er ferdigstilt ved årsskiftet:  
Antall avvik i pasientprogram Profil i 2018 og status på 
disse: 

Avvik i  

KF Kvalitetsstyring  
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Status tilsyn og kontroller 

I slutten av 2018 ble det startet en gjennomgang av 

Kommune revisjon NOR for å gjennomgå sykehjemstje-

nesten, dette fortsetter ut i 2019.  

Det har vært farmasitilsyn på de forskjellige virksomhet-

ene i 2018, alle anbefalinger og avvik er fulgt opp.  

Det har vært gjennomført branntilsyn på Sonjatun i 

2017. Det er fortsatt to avvik som ikke er lukket etter 

dette tilsynet.  

 

Arbeidstilsynet gjennomført tilsyn, vold og trusler, ved 

rus- og psykiskhelse. De fleste avvik er lukket, men den 

siste jobben med å lukke disse pågår fortsatt.  
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istriktsmedisinsk senter Nord-Troms 

Ansvarsområde  

Distriktsmedisinsk senter består av:  
• Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 
• Fødestue 
• Hudavdeling 
• Røntgen 
• Teleortopedi 
 
Interkommunal jordmortjeneste. Kommunal jordmortje-
neste i Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen.  
Sykestue, KAD seng, samarbeid med UNN Helse-Nord  
om drift av observasjon og medisinsk behandling.  
Dialyse, 3 plasser til hemodialyse 
 

Status økonomi 

I 2018 hadde DMS et mindre forbruk på 1,2 millioner 
kroner. Dette skylles hovedsakelig at det er mer inntek-
ter fra UNN enn det er budsjettert med.  
 

Status medarbeidere  
 
Sykestua/OGT, dialysen og hud har til sammen 14,4 års-
verk som utføres av 18 ansatte. Alt personell er faglærte, 
der er 14 sykepleiere og 4 hjelpepleiere, samt en lærling 
i helsefag etter vekslingsmodell 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg kommer leder på 100% og sekretær på 50%. 
DMS har og en ergotgerapeut og en fysioterapeut i 
100% stillinger. Privatpraktiserende logoped leies inn 
ved behov.  
 
Utvikling og kompetansehevende tiltak i DMS 2017: 
• 1 ny dialysesykepleier med hospitering ved UNN 
• 1 ny hudsykepleier med hospitering ved UNN 
• 2 sykepleiere har hatt kurs og hospitering for å gi 

cellegift. 
• Geriatrisk team ved leder, sekretær, ergoterapeut 

og fysioterapeut har vært på hospitering ved UNN 
for å kunne starte opp med geriatrisk poliklinikk. 

• Leder i DMS har deltatt i Nordreisa kommunes 
lederviklingsprogram 

  
DMS har hatt følgende studenter elever: 
• 1 vekslingelev innen helsefag 
• 1 2.års sykepleierstudent 
• 1 jordmor student  
• Vekslingselev innen helsefag.  
  
De som var på hospitering i 2017 er gått in i virksomhe-
ten i 2018, cellegift gis på avdelingen og det geriatriske 
teamet tar imot polikliniske pasienter.  

 RS Budsjett Forbruk 
% 

Avvik 

Lønn inkl 
sos utg 

13 315 400 14 379 700 92,60 1 064 326 

Øvrige utg 6 812 450 6 861 120 99,29 48 670 

Inntekter 20 074 170 18 722 584 107,2 1 351 580 

    2 464 576 

DMS 2018 Antall ansatte Årsverk 

OGT/Sykestua 15 11,61 

Interkommunal 
Jordmortjeneste 4 2,3 

Dialyse 4 1,64 

Hud 2 0,8 

Sum 25 16,35 
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Arbeidsnærvær  

Sykefraværet er totalt sett for høyt sett til målene.  

Fraværet var høyst de første kvartalene og deretter 

minkede, så trenden er positiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Status tjenester  
 

Etter et møte på Sonjatun helsesenter mellom Direktø-

ren med representanter fra UNN og representanter fra 

Nordreisa kommune ble avtalene sagt opp høsten 2017. 

Det vil si at en må jobbe for å skrive nye avtaler innen 

høsten 2018.  

Evalueringen om Sykestuene i Nord-Troms var klar som-

meren 2017. Direktøren i Helse-Nord anbefaler å  følger 

evalueringsgruppens konklusjon, og at UNN inn-går av-

tale med hver enkelt kommune om størrelse og omfang 

av videre sykestuetilbud i Nord-Troms. 

 

Sonjatun Sykestue 

Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk be-

handling, observasjon og er kommunens tilbud om øye-

blikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det 

er 4 senger i tilbudet som gir en årlig kapasitet på 1460 

liggedøgn.  3 plasser er finansiert av UNN og en er kom-

munal KAD (akutt døgnhjelp) plass.  

 

Hovedgrupper av pasienter som legges inn i sykestuene 

er: Kreft, hjerneslag, brudd og luftveissykdommer, syn-

kope (besvimelser), sepsis (blodforgiftning), blodtrans-

fusjoner, cellegiftbehandling, hjertesvikt, akutte mages-

merter, forvirring/ delirium, angst/depresjon/

selvmordsfare, avrusning for alkohol og narkotika, og 

behandling og pleie i livets sluttfase. I 2018 var antall 

liggedøgn 1070 døgn, det gir en plassutnyttelse på 

73,29%.  

Etter en evaluering av ØHD tilbudet ute i kommune så 

mister Nordreisa finansieringen av to ØHD senger 

(sykestuesenger) fra 1.1.2019. 

 

Område Geriatrisk tjeneste 
 

Er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehand-

ling, geriatri og rehabilitering. Det er 6 sengeplasser i 

tilbudet og tverrfaglige rehabiliteringen drives av et 

team med lege, ergoterapeut, fysioterapeut, geriatrisk 

sykepleier og logoped. OGT er samlokalisert med syke-

stua hvilket gir en avdeling med sammenlagt 10 senge-

poster.  Tilbudet går ut på opptrening etter funksjons-

tap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. Prioriterte 

pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasi-

enter med slag, ortogeriatri og videre pasienter med 

reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svek-

kelse.   

Kapasiteten for 2018 var 1686 døgn og antall liggedøgn 

var 864, det gir en plassutnyttelse på 51,2%. 504 be-

handlingsdøgn utgår som følge av 12 stengte uker i fe-

rier.  

 

 

 

 

 

 

Sonjatun fødestue  

Sonjatun fødestue driftes i dag etter Sonjatun-modellen 

som er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og 

utenfor institusjon. Fødestua er en base for jordmor-

tjenesten i Nord-Troms, og ivaretar døgnkontinuerlig 

akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødsels-

omsorg, samt kommunal jordmortjeneste i de fire Nord 

Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og 

Kvænangen.  3 jordmorstillinger dekkes fra UNN. 2,8 

jordmorstillinger dekkes fra kommunehelsetjenesten i 

Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa etter en 

fastsatt fordelingsnøkkel. Sykepleietjenesten på syke-

stue/ OGT leverer tjenester til føde/barsel, de har tilsyn 

med avdelingen når jordmor er på hjemmevakt og bi-

står jordmor i fødsel.  
 

De viktigste oppgavene for fødestua i 2018 har vært: 

• Akutt beredskap, fødselshjelp 

• Svangerskapsomsorg, 1. og 2. linjetjeneste også 

ut til samarbeidskommunene, Skjervøy, Kåfjord 

og Kvænangen og vertskommunen Nordreisa.  

Fysioterapeut Karianne forbereder stå/gå trening 

  Fravær  

Distriktsmedisinsk senter 11,03% 

Interkommunal jordmor- 
tjeneste 

2,77% 

Sykestue 8,80% 

Dialyse 10,62% 

Kommune: Liggedøgn: 

Tromsø 41 

Lyngen 8 
Storfjord 14 

 Kåfjord 158  

Skjervøy 95 
Nordreisa 489 

Kvænangen 21 
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• Barsel oppfølging i avdelingen og i hjemmene. 
• Følge av gravide/fødende transport sykehus. 
• Arbeide med samarbeids avtaler 
 
Tilleggsoppgaver: 
• Kvinnehelse, GU og cytologi 
• Etterkontroller og prevensjon/familieplanlegging 
• Innsetting av spiral og p-stav 
• Praksisplass for jordmor student sykepleierstu-

denter, og andre. 
• Undervisning til leger, sykepleiere og ambulanse-

personell. 
• Ungdommens helsestasjon 
 
Antall fødsler på Sonajtun:  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialyseavdelingen 
 

Dialyseavdelingen har 4 maskiner for gjennomføring av 

dialysebehandling i lokaler på Sonjatun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudavdelingen 

 

 

 

 

 

Poliklinikken gir tilbud om lysbehandling som utføres av 

sykepleier. Hudlege fra Tromsø er på poliklinikk en dag i 

måneden.  Diagnosene er ulike men de vanligste som 

behandles er psoriasis og eksem.  

 

I-Bedrift 
 

I-bedrift ble som prosjekt lagt ned i 2018, og tjenestene 

ble overført til det varlige tilbudet HelseiArbeid.  Det er 

et må at fysioterapeut fra Tromsø har tjenester i Nord-

reisa som tidligere.  
 

Status internkontroll  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2018 ble det meldt in 38 avvik i KF kvalitetssystem, alle 

er lukket. Det var en større andel av avvik som var i ka-

tegorien «meget alvorlig» enn i 2017. Av de hyppigst 

brukte kategoriene så er det «annet» på 9 avvik, 

«personalmangel» med 7 avvik og «medisinering/ medi-

kamenthåndtering» med 6 avvik. 

 

 

Utfordringer 

Hovedutfordringen for 2019 å arbeide mot UNN og poli-

tisk for å beholde det tilskuddet en har i dag til drift av 

DMS tjenester. I august 2018 var det besøk av delega-

sjon fra UNN, og det var starten på arbeidet med å eva-

luere tilbudet Områdegeriatrisk tjeneste (OGT). I møtet 

ble satt ned to arbeidsgrupper til dette arbeidet. Mål-

settingen var å kartlegge tilbudet så som det har vært 

sett til plassutnyttelse/ økonomi og kvalitet. I evalue-

ringsrapporten er det gjort forsøk på å kartlegge beho-

vene av spesialisthelsetjenester hos befolkningen i de 

fire Nord-Troms kommunene. Rapporten skal behandles 

i UNN styremøte i 2019.  

 

  2015 2016 2017 2018 

Antall konsul-
tasjoner 

79 312 593 477 

  2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

Antall 
kon-
sultasj
oner 

1358 1165 669 1148 1204 1425 1192 

Årstall 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALT  
fødestua 

26 23 31 29 18 

Skjervøy 10 6 6 7 9 

Nordreisa 13 10 18 16 7 

Kåfjord 0 4 4 3 0 

Kvænangen 3 3 3 3 1 

Andre kom-
muner 

0 0 0 0 1 

Jordmor, 

verdens beste 

yrke?  

God stemning  

på avdelingen  
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åv sosiål  

Ansvarsområde  
 
NAV Nordreisa jobber innenfor det kommunale ansva-
ret etter Lov om sosiale tjenester i NAV.  
 
Målsettinger  

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til at flere kommer i 
arbeid fremfor å motta stønad. Det er et mål at NAVs 
innsats skal føre til økt overgang til arbeid for ledige 
og personer med nedsatt arbeidsevne, og at andelen 
mottakere av helserelaterte ytelser reduseres. For 
mottakere av arbeidsrettede ytelser skal NAV bidra til 
målrettede og effektive stønadsløp med sikte på økt 
arbeidstilknytning.  
 
Sosialtjenesteloven inngår i NAVs og kommunens 
samlede velferdsansvar, og setter rammer for de kom-
munale tjenestene NAV-kontoret skal utføre og med-
virke inn i. Det er et mål at tjenesten bidrar til å fore-
bygge og redusere fattigdom, fremmer sosial inklude-
ring og bidrar til å bygge et sterkere sosialt sikkerhets-
nett. Ett viktig virkemiddel for NAV Nordreisa til å nå 
målsettingen er å fremme overgang til arbeid og akti-
vitet.  
 

Økonomi  
 
 
 
 

Ansvarsområdene som skjøttes for Nordreisa kommu-
ne i NAV Nordreisa er:  360 – administrasjon av sosiale 
tjenester  og økonomisk sosialhjelp inkl kvalifiserings-
programmet 
 

 

Medarbeidere 

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inklu-

derer gjeldsrådgiver i kommunen.  

Arbeidsnærvær 

Blant kommunalt ansatte i NAV Nordreisa var sykefra-
været i gjennomsnitt 12,76% for 2018. I tillegg var en 
stilling ubesatt siste halvår 2018. Sykefravær samt 
ubesatt stilling ga stort arbeidspress for medarbeider-
ne i tjenesten.   

 

Status tjenester 

I 2018 ble det av gjeldsrådgiver totalt åpnet 12 (32 i 
2017) nye gjeldssaker og avsluttet 23 (27 i 2017) sa-
ker. Ved utgangen av 2018 var 13 (15 i 2017) personer 
på venteliste.  

NAV Nordreisa mottok 766 (659 i 2017) søknader om 
sosialhjelp i 2018 fra 189 personer (168 i 2017). 11 (7 i 
2017) personer fikk sosialhjelp i 10 – 12 måneder, og 
95 (107 i 2017) personer mottok hjelp i 1-3 måneder. 
Av 189 (168 i 2017) mottakere var 46 (38 i 2017) mel-
lom 18 og 24 år og 78 (76 i 2017) mellom 18 og 29 år. 
Av disse 78 personene har 10 av personene barn un-
der 12 år. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp ble i 
2018 bl.a. påvirket av regelendringen i den statlige 
ytelsen arbeidsavklaringspenger, flere brukere med 
barn hadde behov for hjelp samt at innrettingen av 
bostøtteordningen medfører at brukere faller ut av 
ordningen.    

I desember vedtok kommunestyret å unnta barne-
trygd som inntekt i beregningen av sosialhjelp. NAV 
Nordreisa har fulgt opp og implementert vedtaket i 
sine rutiner så det var klart pr 01.01.2019. I 2018 er 
det opptil 10 deltakere i kvalifiseringsprogram (5 i 
2017). 

 

Ansvar Regnskap Budsjett Avvik Forbruk 

360 7 756 287 6 970 110 786 176 111,28 

 2015 2016 2017 2018 

Sykefravær 20,92 4,9 23,23 12,76 
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3 personer klaget vedtaket sitt til Fylkesmannen i Troms. 
2 av disse vedtakene ble stadfestet av Fylkesmannen og 
ett ble opphevet og sendt til NAV   
Nordreisa for ny behandling.  
NAV Nordreisa har ingen åpne avvikstilfeller i 2018. NAV 
Nordreisa har ikke hatt noe tilsyn fra Fylkesmannen i 
Troms i 2018.  

Aktivitetssentralen 

Pr. desember 2018 er 35 personer henvist til Aktivitets-
sentralen, av disse har 10 personer gått over i ordinært 
arbeid, 9 har startet på skole, 6 personer valgte å si fra 
seg sosialstønaden og ønsket ikke oppfølging. 9 personer 
har gått over på andre tiltak eller er fortsatt på tiltak 
gjennom Aktivitetssentralen. Inkluderer man de som har 
valgt å si fra seg ytelsen, har Aktivitetssentralen en avkla-
ring på nærmere 80% som har blitt økonomisk selvhjul-
pen, ifølge tilbakemelding fra Aktivitetssentralen i de-
sember 2018. Bak tallene er det mange unge mennesker 
som sier de fikk en mulighet å komme ut av en menings-
løs hverdag. Det viser seg at mange har utfordringer mer 
enn hva angår å skaffe seg en jobb. Dette kan være alt 
fra psykisk helseutfordringer, boligproblemer, ingen 
nettverk til svært dårlig kosthold, store økonomiske 
utfordringer og somatiske lidelser.  

Omstilling i NAV 

NAV har gjennom 2018 forberedt og gjennomført etable-
ringen av ny struktur for å tilpasse seg regionreformen.  
Fra 2019 har NAV 12 fylker/regioner. NAV har slått sam-
men Finnmark og Troms til en administrativ region. Ho-
vedkontoret er i Tromsø.   

I 2017 ble det nedsatt en arbeidsgruppe (4 ledere og 4 
ansatt representanter) for Nord-Troms som inkluderer 
kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 
for å utrede mulige løsninger. Styringsgruppen for pro-
sjektet skal ha møte i mars 2019 for å vurdere rapporten 
til arbeidsgruppen i forprosjektet. Arbeidsgruppen i for-
prosjektet har innstilt til forpliktende samarbeid mellom 
kontorene i Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Kvænangen 
vurderer mulighetene for samarbeid med NAV Alta og vil 
i 2019 starte samtaler med Alta om dette.  

 

Satsningsområder for NAV i 2019 

Nye digitale løsninger forenkler kommunikasjon og ar-
beidsmetoder i NAV, og skaper muligheter for organisa-
toriske løsninger over større geografiske områder uten 
at det går ut over servicen overfor innbyggerne. Ambi-
sjonen til NAV er at alle brukere skal kunne kommunise-
re med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige 
eller kommunale tjenester.  I 2019 er ambisjonen at 
kommunale fagsystemer, samt søknader for brukere blir 
digitalisert hos NAV Nordreisa. 

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet er 
en rettighet for de som oppfyller vilkårene, og viser også 
svært gode resultater for målgruppen. Det er viktig at 
kommunene prioriterer programmet i 2019, og sikrer at 
NAV kontoret vurderer programmet for sine brukere og 
tilbyr program til alle som oppfyller vilkårene. 

Deltakere i kvalifiseringsprogrammet 2018:  

 

Brukere som har behov for bistand fra NAV for å skaffe 
eller beholde arbeid sikres tidlig avklaring og oppfølging, 
og bistanden tilpasses den enkeltes ressurser og behov. 
Personer under 30 år, langtidsledige, innvandrere fra 
land utenfor EØS-området og personer med nedsatt ar-
beidsevne skal prioriteres ved oppfølging og bruk av ar-
beidsrettede tiltak.   

Nordreisa 4.kvartal 

Totalt  9 stk. 
Kvinner 6 stk. 

Menn 3 stk. 

Under 30 år 3 stk. 

Innvandrere 4 stk. 

Etter skogrydding utenfor Sonjatun av Aktivitetsentral 

Utsikt «Tenketanken» etter skogrydding av 

aktivitetsentralen.  
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ektor for drift og utvikling  

Ansvarsområde  

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. 
Anleggsdrift, Byggdrift, Renhold og Utvikling. Videre er 
det en stab og to prosjektstillinger som jobber med 
prosjekter innen bygg og anlegg. 
 
Pr 31.12.2018 er 75 ansatte fordelt på 60,25 årsverk. I 
tillegg kommer 21 brannpersonell á 0,87 % stilling 
 
Hovedutvalg som gjelder sektoren: 
Næringsutvalget, ledes av ordfører Øyvind Evanger 
Miljø,- plan– og utviklingsutvalget, ledes av Hilde Ny-
voll  

 

Status økonomi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oppsummert ligger drift og utvikling under i forhold til 
lønn, over prognosen i forhold til øvrige utgifter og inn-
tekter. Hoveddelen av overforbruk ligger innen øvrige 
utgifter. De største overskridelsene ligger innen vedli-
kehold anlegg, vedlikehold biler, VVS, elektrisk arbeid, 
rengjøringsmateriell, og konsulentbistand, bistand til 
geotekniske undersøker ifbm reguleringsplan.  

Øvrige utgifter hadde merforbruk allerede tidlig på 
året, men etter innføring av innkjøpsstopp i oktober 
ble det totale overforbruket begrenset til kr 318.733. 

 

Status medarbeidere  
 
Arbeidsnær 
Sektorens totale sykefravær var 5,39 % mot 6,32 % i 
2017. Målet for kommunen er maksimum 8 %. Fravæ-
ret fordeler seg som følger: Staben 5,21 %, Anleggsdrift 
2,65 %, Byggdrift 2,09 %, Renhold 8,59% og Utvikling 
6,37 % 
Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte.  
 
69 ansatte har opparbeidet seg 97 nærværsdager i lø-
pet av året . 
 
Medarbeidersamtaler 
Arbeidet med medarbeidersamtalene er gjennomført i 
alle virksomheter. Totalt er det gjennomført 36 samta-
ler av totalt 63 medarbeidere  
 
Medarbeiderundersøkelse  
Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2017. Ny 
medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i 2019.  

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT 
FOR-

BRUK % AVVIK 

Lønn  25 682 290 26 428 603 97,18 746 209 

Øvrige ut-
gifter 30 011 505 28 230 495 106,31 -4 459 655 

Inntekter -14 183 885 -13 467 972 105,32 715 913 

 41 509 899 41 191 126 100,77 -318733 

ANSVAR 5     

Lønn inkl 
sosiale utg 4 296 032 4 649 142 92,4 353 109 

Øvrige ut-
gifter  15 937 608 13 730 140 116,08 -2 207 468 

Inntekter -20 130 608 -18 710 963 107,59 1 419 646 

 Utsikt «Tenketanken» 
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Status tjenester  
 

Anleggsdrift 
 
Vannforsyning og avløp 
Vannforsynings- og avløpstjenesten er drevet med fo-
kus på at kvalitet på tjenester. Det er også fokus på sik-
kerhet for driftsoperatørene. Begge hovedplanene for 
vann og avløp har handlingsplaner som følges.  Av stør-
re tiltak er første etappe av rehabilitering gamle vann-
ledning i Sørkjosen igangsatt, sonevannmåling for å få 
kontroll med lekkasjer er delvis iverksatt.  
 
Målsetting om ingen avvik fra drikkevannsforskriften er 
oppnådd, 14 mindre avvik av totalt 928 analyser av uli-
ke parametere.  14 % av vannledningsnettet er reng-
jort.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fire 

vannkummer ble planmessig skiftet i 2018. Kontroll av 
sjøledninger ble gjennomført i 2018.  Dammer ble kon-
trollert i 2018 og avdekket dambrudd i Saga og en 
mindre skade på Oksfjord dam. 
 
Innenfor avløp fortsetter arbeid med å avdekke årsak til 
fremmedvann.  Målsetting om mindre enn fire kloakk-
tilbakeslag i bygninger der kommunen er ansvarlig for 
tilbakeslaget, er oppnådd med kommunalt ansvar for to 
tilbakeslag i år av totalt to kjelleroversvømmelser.  24 % 
av avløpsledningsnettet er vedlikeholdsspylt i år. Ren-
sekrav på kommunens kloakkrenseanlegg er overholdt 
for årlig utslipp av suspendert stoff.  
 
Ved utgangen av 2018 er det 133 abonnenter som har 
installert vannmålere.  I 2018 arrangerte Nordreisa 
kommune Ulefos-skolen for driftsoperatører. Nabo-
kommunene var invitert til å delta.  
 
Brannvern og oljevern 
Nordreisa brannvesen har hatt 54 utrykninger, der-
iblant seks trafikkulykker, tolv bygningsbranner hvorav 
tre større (flexi-bygget og 2 bolighus), fire branner i uli-
ke kjøretøy og brannen på Galsomelen avfallsdeponi.  
En konstabel gjennomførte kurs for utrykningssertifi-
kat. Obligatorisk 2-årig intern opplæring er avsluttet for 
4 konstabler. Brannvernuka 2018 ble gjennomført med 

bra besøk, og er et viktig kontaktpunkt mot publikum 
for forebyggende brannvernarbeid.   
Samarbeidsavtale mellom de fire Nord-Troms kommu-
nene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen om 
felles brannsjef og forebyggende ble etablert i 2015. 
Fra 01.01.2019 er samarbeidet utvidet med om stilling 
som leder beredskap. Øvrig beredskap inkludert perso-
nell er det ikke samarbeid om, ansvaret og ressursene 

ligger i hver kommune. 
Veier og veilys 
For veilys ble det i 2018 gjennomført utskifting av ca 
1100 gamle lamper langs kommunale veier til LEDarma-
turer med styring for bedre energibruk.  Samtidig er det 
montert målere, etter pålegg fra Staten.  
Vedlikehold av vei ligger langt under det nivå som kre-
ves på dagens standard. I 2018 ble grusveiene Båtnes-
veien, Stealliveien, Karl Lundes vei og Bekkestien asfal-
tert.  For vintervedlikeholdet er det registrert færre 
klager på brøytestandard enn foregående sesong. 
 
 
Parker, idrettsanlegg og grøntanlegg 
Drift av grøntanleggene og friluftsområdene er utført 
av en liten bemanning og bruk av sommerarbeidsplas-
ser for ungdom, i samarbeid med landsbyvaktmester.   
 
Vassdrag 
Tilsyn av sikringsanlegg i regulerte vassdrag gjennomfø-
res av kommunen ved bruk av elvebåt og befaring til 
fots. NVE er fagmyndighet.  
 
Havner 
Statens vegvesen har i løpet av året ferdigstilt alle gjen-
oppbyggingsarbeider på moloen i Sørkjosen havn. Opp-
retting av stigningsforhold i nytt båtutsett ble utbedret 
og utvidet i samarbeid med Forsvaret. Moloen til Oks-
fjord fiskerihavn er i svært dårlig stand. Det ble i mars 
søkt statlige midler til renovering. I statsbudsjettet fikk 
kommunen tilsagn om tilskudd på 1,9 millioner. Arbei-
det planlegges gjort i 2019.  

Vannkum byttet  

Storbrannen på Galsomelen startet  1 juli 2018 
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Byggdrift  
 
Byggdrifts forvaltning og drift 
Byggdrifts ansvar er forvaltning, drift og vedlikehold av 
alle kommunale bygninger, samt drift av svømmehall, 
herunder badevakter. Vedlikeholdet av flere bygg ligger 
under det nivå som kreves for å opprettholde dagens 
standard. Vedlikeholdsmidler blir kun brukt på mest nød-
vendige og forebyggende tiltak. Det har vært et overord-
net mål om å investere i tiltak som reduserer energifor-
bruket.  I tillegg er det er gjennomført noen større vedli-
kehold og reparasjoner. Det ble satt inn ny brannalarm 
med oppdatering av brannmeldere Sonjatun. I tillegg til 
oppdatering av brannsystemet, så ble det etablert sys-
tem for direktemelding til 110 sentralen fra Helsesente-
ret, Omsorgsenteret og Bo og kultur. Det ble i løpet av 
våren gjennomført et stort arbeid med lage og oppdate-
re branntegninger. Det ble malt utvendig på deler av 
Oksfjord oppvekstsenter. Svømmebassenget blir gjen-
nomgått og det ble skiftet ut løse fliser. Videre ble nød- 
og ledelys på samfunnshuset montert. På Halti ble det 
gjennomført en stor ombygging av kompressor til varme-
pumpe. Den har ikke fungert tilfredsstillende siden byg-
get var nytt.  
 
EPC – energispareprosjektet  
Investeringsfasen av EPC-prosjektet ble ferdigstilt i løpet 
av 2017, og fikk sitt første hele driftsår i 2018. I henhold 
til beregninger, så viser det et resultat at forbrukt energi 
er mindre enn beregnet innsparing 15-20%.  
 
Skjegg og sølvkre  
Skjegg og sølvkre har spredd seg i flere kommunale bygg. 
I samarbeid med Renhold er det er satt i gang omfatten-
de arbeid med å lokalisere i hvilken bygg disse finnes i. 
Ved etablering av nybygg, så vil de bli planlagt med eget 
pakkemottak. Sølv/skjeggkre er ikke skadelig for selve 
bygget, men kan gjøre skade på papir/arkivmateriell.  
 
Bioenergi  
Norsk Bioenergi startet opp fjernvarmeanlegget for leve-
ranse av energi i november. Norsk Bioenergi kjøpte an-
legget ved Sonjatun og har overtatt energileveransen, 
etter at Nord-Troms Bioenergi gikk konkurs i 2016. Ener-
giforsyning leveres til Helsesenteret, Storslett skole og 
Samfunnshuset. Energisentralene er bygd om for å få 
bedre utnyttelse av energien, og har som krav at mini-
mum 80% av leveransen skal være flisfyrt. 
 
Personal 
I løpet av året sluttet tre vaktmestere og to nye ble an-
satt. I budsjettprosessen i høst ble det kuttet en 60% stil-
ling som var vakant. Det ble ansatt nye svømmevakter til 
svømmehallen for sesongen 2018/2019. 
 
 
 

Renhold 
 

Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg. 

Virksomheten har 29 ansatte som er fordelt på 25 bygg 

fra Rotsund til Oksfjord. To nye bygg er kommet i tillegg, 

Leonard Isaksen vei og PPT. Det er kjøpt inn noen gulv-

vaskemaskiner, men det er fortsatt behov for flere.  

Det er i løpet av høsten startet arbeidet med å få ren-

holdsplaner inn på nettbrett. Det brukes forvaltningspro-

grammet Famacweb med egen renholdsapp.  

Renhold har ansvar for sølv- og skjeggkrefeller. Det er et 

stort arbeid med å bekjempe disse smådyrene. Flere 

bygg er sertifisert som miljøfyrtårn og har gode rutiner 

for avfallssortering. Renhold har gjort en stor jobb for å 

innføre gode sorteringsrutiner for de resterende bygge-

ne. Det er kjøp inn sorteringsstativer til alle bygg og inn-

ført nye rutiner. 

 

Etter tre år med mange omplasseringer er alle stillinger i 

virksomheten besatt. Det er gjort mange justeringer for å 

få flere heltidsstillinger. Virksomheten har nå 17 heltids-

stillinger og 12 deltids stillinger. ( I 2016 var det 8 heltids-

stillinger og 28 deltids ) I løpet av året ble det kjøpt inn 

arbeidsklær og sko til alle ansatte for første gang. 

 

Utvikling 
 

Næring 
Nordreisa kommune fikk kr 200 000 fra Troms fylkes-

kommune til kommunalt næringsfond. Det ble i løpet av 

året behandlet rundt 60 saker om tilskudd fra nærings-

fondet, herunder inngår både bedriftsrettet tilskudd og 

tilskudd til kommunale utviklingsprosjekter. Kommunens 

driftsbudsjett er på kr 338 420. I tillegg er det gitt 30 til-

sagn med tilsammen kr 1.15 million i kommunalt næ-

ringsfond og 6 tilsagn med tilsammen kr 1,2 mill i kom-

munalt utviklingsfond. 

Hovedprosjekt i 2018 var knyttet til Storslett som nasjo-

nalparklandsby og Nordreisa som nasjonalparkkommu-

ne. Gjennom året er det jobbet med flere større og 

mindre tiltak, herunder Landsbyfilm og fotodatabase, 

utvikling av «Tenketanken» som nærturområde, Lands-

bymøtet, design av markedsføringsmateriell for arrange-

menter, informasjonsstrategi og utvikling av webside for 

turistinformasjonen www.visitreisa.no i samarbeid med 

Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalparkstyre, 

fotturbrosjyre, skilting E6 og sentrum og belysningsplan 

for Elveparken og Gammelbrua. Majoriteten av disse er 

finansiert av tiltaksmidler fra Miljødirektoratet gjennom 

statusen som nasjonalparklandsby. Noen av prosjektene 

er ferdigstilt, andre fortsetter inn i 2019. 

 

Jordbruk 
I 2018 har kommunen laget en ny SMIL-strategi (strategi  
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for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) og har 
totalt behandlet 13 SMIL søknader og tildelt totalt kr 670 
000 som var tildelt fra Fylkesmannen i Troms.  
Kommunen har 51 foretak som søker produksjonstil-
skudd  
For 2018 var det 7 som søkte erstatning for sau drept av 
rovvilt. Av tall fra beitelaget er det sluppet 2524 sau på 
beite, sanket 2430 derav tap på 94 voksne søyer. Det er 
sluppet 4067 lam på beite, sanket 3708, derav tap på 
359 lam på beite.  
Kommunen mottok i 2018, 18 delingssaker. Det ble be-
handlet 23 saker. Det ble også behandlet 5 konsesjonssa-
ker. Arbeidet med Landbruksplan ble startet opp i vår.  
 
Skogbruk  
Det ble det utført ungskogpleie for totalt kr. 127.718,- 
Tiltakene har vært, skogplanting 48 daa, hogst av nytt-
bart lauv 48 daa, stammekvisting 31 daa og tynning 31 
daa. I løpet av året ble 5100 km traktorvei ferdigstilt og 
godkjent fordelt på 5 eiendommer. Det ble bevilget to-
talt kr. 572.200,- til disse vegprosjektene. 
Norsk Bioenergi driver nå flisfyringsanlegget på Storslett 
Det er estimert ett behov for ca. 2500 fast kubikk i året. 
Det planlegges at flisvirke skal hentes i Nordreisa og 
Nord Troms. Det omsettes 2000-3000 fm3 skog til bren-
sel i kommunen. Det ble arrangert motorsag kurs i Nord-
reisa i august i år i regi av Aktiv skog. Fem deltok på kur-
set. 
 
Miljø  
Flere miljøoppgaver har dessverre blitt nedprioritert og 
en må erkjenne at det kan gjøres mer innen fagfeltene 
miljø og klimaarbeid. Energi- og klimaplanen for Nord-
Troms er fra juni 2010. Det har vært jobbet med miljø-
sertifisering. Storslett skole ble sertifisert, mens Halti og 
kommunehuset ble re-sertifisert i 2018.  Kommunen har 
fortløpende overvåkning av scooterløyene i forhold til 
sikkerhet. Løypene gjennom Porten i Røyelen og Bjørns-
karet ble stengt fire ganger grunnet skredfare. 
I september gjennomførte Olje- og energidepartementet 
befaring til Kvænangen i forbindelse med sak om vilkårs-
revisjon vannkraftutbyggingen av Abojohka i Kvænang-
en. Kommunestyret vedtok i 2017 opprettelsen av et 
Miljøfond med kr 50.000. Miljø, plan og utviklingsutval-
get vedtok retningslinjer samme høst. Det var en søk-
nadsrunde i år, og det ble behandlet en søknad. 
 
Vilt 
Tildelingen av elg i kommunen var 80 dyr og det ble felt 
63 dyr. Det er en liten økning fra årene før. Det ble gjen-
nomført bakketellinger av elg i en stor del av kommunen 
i februar/mars. Arbeidet med ettersøk og ivaretakelse av 
skadede dyr blir gjort av den kommunale ettersøksring-
en. Det ble gjennomført to ettersøk. 
Det var i år 37 kandidater gjennomførte jegerprøveeksa-
men, mot 36 kandidater i 2017. Kommunen administre-

rer skuddpremieordningene for villmink. 
 
Veterinærtjenesten 
Den interkommunale veterinærtjenesten i Nord-Troms 
(Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen) har ansvar 
for kommuneveterinærordningen (dagtid) og veterinær-
vaktordningen (kveld, natt og helger). Kommuneveteri-
nærordningen mottar fortsatt stimuleringstilskudd fra 
Staten. Tilskuddet i år var på 367.800. Videre har kom-
munen avtale med fire veterinærer som sammen dekker 
veterinærvaktordningen. Kostnadene med veterinærvakt 
dekkes i sin helhet av staten. 
 
Byggesak 
Det har vært en nedgang i byggesaker fra forrige år. I 
løpet av året er det behandlet tilsammen 46 byggesøk-
nader, derav fire dispensasjonssøknader.  Fokuset i år 
har vært å rydde opp i eldre saker. I september ble det 
vedtatt oppstart av arbeidet med lokal forskrift om ut-
slipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg.  Arbeidet 
sluttføres i 2018.  
 
Kart/oppmåling/GIS  
Det er i løpet av året gjennomført 37 oppmålingsforret-
ninger med oppretting av matrikkelenhet med melding 
til tinglysing, som videre er avsluttet med matrikkelbrev 
jfr. matrikkelloven. Det er også fortatt 18 arealoverføring 
jfr. matrikkelloven. Det er foretatt 15 oppmålingsforret-
ninger med melding til tinglysing i Kvænangen kommu-
ne.   
 
Kommuneplan 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 
2012-2025 ble vedtatt i mars 2013.  
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014
-2026 ble vedtatt i mars 2014. Oppfølging av planen 
gjennom bl.a. utarbeidelse av kommunale regulerings-
planer har fortsatt i år.   
 
Reguleringsplaner 
Tre private detaljreguleringsplaner ble vedtatt i år. Det 
ble meldt oppstart for tre kommunale detaljregulerings-
planer, samt for to private detaljreguleringer. Av kom-
munale detaljreguleringsplaner jobbes det fortsatt med 
planene for Storslett og Sørkjosen. To private regule-
ringsplaner ble i løpet av året tatt opp til behandling og 
sendt ut på første gangs høring og offentlig ettersyn. For 
én kommunal detaljregulering, Bergskogen hundekjører-
arena, er arbeidet vedtatt avsluttet. Kvalitetsmålet om 0 
saker påklaget for saksbehandlingsfeil, er oppnådd. 
 
 
Kystsoneplan 
Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy 
kommuner ble vedtatt i desember 2014. Planen følges 
opp forvaltning og i øvrig planlegging.  
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Friluftsråd 
Årets sesong for turkassetrimmen Ut i NORD kunne tilby 
109 turer fordelt på de fire medlemskommunene. Totalt 
var det 1 194 unike brukere som til sammen gjennom-
førte 19 954 turer.  Årets JuleSPREK hadde som i fjor 48 
turer som ble sluppet som julekalender, i år var det 200 
brukere som gjennomførte 1 924 turer.   
Friluftsrådet fikk i samarbeid med Nord-Troms Turlag 
gjennomført Opptur! for alle 8.klassingene i regionen  
Friluftsrådet har videreført arbeidet med skilting av tur-
løyper. Utstyrsbasen fylles stadig på med nytt utstyr, og 
nytt av året er et samarbeid med Nordreisa Røde Kors. 
Friluftsrådet er også med på satsningen 
www.utogplukk.no og det er også lagt til en egen modul 
for strandrydding.   
 
Eiendomsskattetaksering 
Det er foretatt taksering av i alt 31 eiendommer i 2018 
som utgjorde et skattegrunnlag på 30 millioner kr.   
 
Vannområdekoordinator 
Nordreisa kommune ble utpekt som vertskapskommune 
for Vannområdekoordinator for Troms nord som om-
fatter ni kommuner og tre vannområder. Det er i 2018 
jobbet med en prosess med mål om å slå de tre vann-
områdene i Nord Troms sammen til ett område. 
 
 
Utbyggingsprosjekter 
• Leonard Isaksens veg 10 ble ferdigstilt og overtatt 

juni. Prosjektet er gjennomført innenfor gitte ram-
mer. (forsikringsoppgjør) Opprinnelig tomt er delt 

og ny tomt er solgt til boligformål. 
• Ny to-avdelings barnehage på Høgegga barneha-

ge. Det er gjennomført planleggingsfase for utbyg-
ging av to ny avdelinger ved Høgegga barnehage.  

 
 
 
 

• Rovdas gravlund har vært gjennom et forprosjekt 
og et detaljprosjekt. Det har i ettertid kommet 
protester til reguleringsarbeidet som er tatt hen-
syn til av Nordreisa kommunestyre. Gravlunden 
planlegges flyttet nordover, men hovedprinsippe-
ne i prosjektet beholdes. 

• Svømmehall. Det er gjennomført en tilstandsrap-
port sammen med et skisseprosjekt for renove-
ring av svømmehallen og tilhørende garderobe-
bygg.  

• Gamle kinosal til ungdomsklubb. Det er gjennom-
ført en prosess med interiørarkitekt og involvering 
av ungdomsråd i vår for tilpasse lokalene til bru-
kerne. Sammen har de utarbeidet et forslag til ny 
ungdomsklubb  

• Serviceområdet kommunehuset, har pågått hele 
året, men pga utskifting og sykemelding av perso-
nell har arbeidet tatt lang tid. Arbeidet vil fort-
sette i 2019. 

• Elektronsik låssystem på inngangsdører på bygge-
ne rådhus, Nordreisahallen, samfunnshus. Dette 
er samme systemet som er brukt på Halti, Guleng 
3 og Omsorgssenter  

• Ombygging kulturskolen begynte oktober 2018, 
og pågikk ut året. Noe av tiltaket måtte overføres 
til 2019. Det er nå to lydisolerte undervisnings-
rom, samt et formingsrom. Kjøkkenet er flyttet 
nærmere gymsalen. Det ble engasjert interiørarki-
tekt, og ombyggingen har tatt utgangspunkt i inte-
riørarkitekts forslag.   

• Gymsal på samfunnshus. Vinduene i gymsalen har 
gitt et stort energitap samtidig som de ikke har 
hatt noen funksjon i forhold til belysning. Vindue-
ne er isolert og kledd igjen i samme stil som øvrig 
panel i gymsalen. Det eksisterende dekket var lite 
egnet som gymdekke for barn. Det vart hardt og 
gav ingen demping. Det er etablert et nytt dekke 
som er tilpasset personer under 40 kg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utskifting tak Rotsundelv skole, startet opp i au-
gust, men avsluttet etter funn av asbest i septem-
ber. Taket er dekket til med presenning. 

• Utskifting av vannledning i Sørkjosen. Gjennom 
hovedplan for vann er det vedtatt å skifte ut de 
gamle støpejernsledningen i Sørkjosen. Dette er 
et stort arbeid som startet i år og vil gå over flere 
år. Planlegging og anbud ble gjennomført første 
halvår og byggearbeidet startet i oktober. Første 
delområde er området nord for Jernelva. 

Nytt dekke og igjen kledde vindu på gymsal 

samfunnshus.  
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Status brukerundersøkelser 
 
Det er gjennomført to brukerundersøkelser i løpet av 
året. En for byggesaksbehandling en for vann og avløp. 

 

Status internkontroll  
 
Oppfølging av politiske vedtak gjøres fortløpende og 
oversikt over status er tatt inn i resultatrapporten som 
sendes inn månedlig.  Sektoren var involvert i tilsyn 
med kommunal beredskapsplikt fra Fylkesmannen. 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for 
sektoren:  Pluggkjøring vannledninger 
 
I tillegg har bedriftshelsetjenesten avholdt kurs for 
driftsoperatører i biologisk og kjemisk helsefare ved 
arbeid på avløpsanlegg. Forrige tilsvarende kurs ble 
avholdt for 7 år siden. 

 
For hele sektoren er det meldt inn sju avvik i løpet av 
året. Avvikene er behandlet av virksomhetsledere og 
sektorleder.  
 
Vi har mottatt rapporter etter branntilsyn. Det er en 
gjenganger for flere bygg at det mangler brannteg-
ninger. Dette har blitt bedre etter prosjektet som gikk 
tidlig på året. 
 
 

BildetekstBåtutslipp Sørkjosen 
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Følg oss på:   

www.nordreisa.kommune.no 

www.facebook.com/nordreisakommune  

 

 

Nordreisa kommune  

Post: Postboks 174, 9156 Storslett  

Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no  

 

Adresse: Sentrum 17, 9151 Storslett   

Telefon 77 58 80 00  

 

  

Utsikt Nouvasgaisa 
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1 Årsregnskap 2018 - Kortversjon 
2 Revisjonsberetning 2018 
3 Revisjonsbrev nr 13 - Kontrolloppstilling 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommunes regnskap 2018 godkjennes. 
 Nordreisa kommunes mindreforbruk i driftsregnskapet på kr 5.210.628 overføres 

disposisjonsfondet. 
 Nordreisa kommunes merforbruk i investeringsregnskap på kr 434.935 dekkes ved bruk 

av disposisjonsfondet. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune sitt driftsregnskap for 2018 ble avlagt med et mindreforbruk på kr 5,21 
mill. Investeringsregnskapet ble avlagt med et merforbruk på kr 0,45 mill. I 2017 ble 
driftsregnskapet til Nordreisa kommune avlagt med et mindreforbruk på kr 3,67 mill, mens 
investeringsregnskapet ble avlagt i balanse.  
 
I 2018 ble kommunen sitt netto driftsresultat på 2,6 %, mot 2017 på 2,97 %. Kommunen har per 
årsskiftet kr 36,33 mill på disposisjonsfondet og kr 7,7 mill på havbruksfondet (anses også som 
disposisjonsfond). 
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Regnskapsoversikt per sektor: 
 
Sektor Regnskap Reg budsjett Avvik

1 Sektor for administrasjon 23 365 487 24 710 817 1 345 330
2 Sektor for oppvekst og kultur 139 748 504 138 449 956 -1 298 548
3 Sektor for helse og omsorg 134 469 097 134 795 062 325 965
5 Selvkost 1 845 338 168 720 -1 676 617
6 Bygg og eiendom 41 678 416 41 529 546 -148 869
7 Skatter og rammetilskudd -352 108 120 -345 459 100 6 649 020
8 Renter, avdrag og avsetninger 10 734 567 4 754 998 -5 979 569
0 Prosjekter 266 712 1 050 000 783 288

   
 
 
Viser til kapittel 6 i årsmeldingen for mer utdypende informasjon om regnskapet for 2018. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har de siste årene gjort omfattende grep for å bedre den økonomiske 
situasjonen. Det har medført at likviditeten er betydelig styrket og at kommunen ikke lengre 
benytter seg av kassakreditt. Selv om det er gjort omfattende grep er de økonomiske 
utfordringene ikke over.  
I tiden fremover øker utgiftene mer enn inntektene. I 2019 og 2020 vil i tillegg inntektene bli 
redusert som følge av redusert integreringstilskudd og redusert eiendomsskatt. Det medfører at 
nye tiltak og behov må dekkes innenfor eksisterende ramme. Det er da viktig at kommunen går 
gjennom driften for å finne effektive metoder å levere tjenester, og spesielt innenfor de to store 
sektorene (oppvekst og kultur, helse og omsorg).  
 
Helsesektoren er trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover, og presset på 
kommunale tjenester innenfor den sektoren er allerede merkbart. Dette vil tilta ytterligere på 
grunn av økning i andelen av eldre befolkning, med dertil økte behov for kommunale tjenester. 
Mangelen på sykepleiere er allerede en utfordring, noe som fører til økt bruk av overtid innenfor 
den gruppen.  
 
Internt i organisasjonen har det vært gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det 
blir gitt opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for nye virksomhetsledere. I 
tillegg kan de virksomhetslederne som har behov for ytterligere opplæring be om ytterligere 
opplæring. Det er månedlige rapporteringer fra virksomhetsledere til sektorledere, og fra 
sektorledere til rådmannen. I rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har 
kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomisk status med forklaring på 
avvik, samt utvikling og oppfølging av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må rapportere på 
driften, og selv analysere hvorfor et avvik oppstår.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/665-2 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 31.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Foreløpig budsjettramme 2020 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

 

Rådmannens innstilling 

 Budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2019, justert for 
lønnsøkning og bindende politiske vedtak med økonomisk virkning.  

 Sektorene starter behandlingen av budsjettet for 2020 i juni 2019 og følger den oppsatte 
tidsplanen som er beskrevet i saksfremlegget.  

 Sektorutvalgene starter behandlingen i august, med tilpasning innenfor den forespeilede 
rammen. 

 Det budsjetteres med inntil 1,75 % i netto driftsresultat. 
 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen la 14.mai 2019 frem proposisjon 113 S (2018/2019) Kommuneproposisjon 2020. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2020 som legges frem i 
begynnelsen av oktober.  
 
 
Ramme 2019 
Når budsjettramme for 2020 settes, tas det utgangspunkt i den opprinnelige budsjettrammen for 
2019 som ble vedtatt i desember 2018. Denne rammen er justert for lønnsøkning og bindende 
politiske vedtak som har økonomisk virkning. Opprinnelig budsjettramme for 2019 er som 
følger: 
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Sektor Økonomisk ramme 2019
1 - Sektor for administrasjon 29 033 893
2 - Sektor for oppvekst og kultur 135 100 023
3 - Sektor for helse og omsorg 132 352 259
5 - Selvkost -
6 - Sektor for drift og utvikling 41 482 776
7 - Skatter og rammetilskudd 348 680 100
8 - Renter, avdrag og avsetninger 10 381 149
9 - Prosjekter 330 000  
 
 
Befolkningsendring 
 
Folketallet i Nordreisa har gått ned det siste året, men samtidig som landet for øvrig øker. Det 
medfører at kommunen får stadig mindre andel av statlige overføringer. Det er endringer fra 
andre kvartal 2018 til andre kvartal 2019 som gir grunnlaget for rammeoverføringene for 2020. 
Som tabellen viser har Nordreisa kommune en nedgang på 10 personer fra andre kvartal 2018 til 
andre kvartal 2019. Det siste kvartalet blir offentliggjort i august/september.  
 

2018K2 2018K3 2018K4 2019K1
Befolkning ved inngangen av kvartalet 4945 4917 4918 4909
Fødde 10 15 7 9
Døde 5 12 11 9
Fødselsoverskot 5 3 -4 0
Innvandring 9 6 5 5
Utvandring 0 6 4 14
Innflytting, innalandsk 30 97 34 44
Utflytting, innalandsk 72 99 40 37
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring -33 -2 -5 -2
Folkevekst -28 1 -9 -2
Befolkning ved utgangen av kvartalet 4917 4918 4909 4907

 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2018 
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er anslaget for prisvekst på varer og tjenester oppjustert. 
Lønnsveksten er uendret på 3,2 %. Kommunal deflator er satt opp fra 2,8 % til 3,0 % som 
tilsvarer økningen i kostnadene.  
 
Anslaget på skatteinntektene er oppjustert med 1,5 mrd.kr. Samlet sett gir endringen i 
skatteinngangen og kostnadsveksten en styrking av handlingsrommet for kommunesektoren i 
2019 på ca 0,5 mrd.kr.  
 
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 2019:  

 Kompensasjon for eiendomsskatt på maskiner - Det er bevilget 71 mll.kr til 
kompensasjon for avviklingen av eiendomsskatt på maskiner.  

 Kompensasjon for endringer i AAP-ordningen - Fra 1.januar 2018 ble regelverket for 
arbeidsavklaringspenger endret, og endringen har ført til at kommuners utgifter til 
sosialhjelp har økt med 90 mill.kr. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det kompensert 
gjennom en økning i rammetilskuddet på 90.mill.kr.  

 Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser – Det er stor søknadsinngang til 
investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, og det foreslås å øke bevilgningen i 
2019 med 78,4 mill.kr. Dette tilsvarer en økning på ca 900 heldøgns omsorgsplasser. 
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 Tilskudd til lokalkjøkken - Det foreslås opprette et investeringstilskudd til lokalkjøkken 
på sykehjem og i omsorgsboliger fra 1.oktober 2019 med en tilskuddramme på 12,5 
mill.kr. Ordningen gjelder tilskudd til etablering eller gjenetablering av lokale 
kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og 
omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Tilskuddet skal forvaltes av 
Husbanken.  

 Bostøtte barnefamilier – For å hjelpe flere barnefamilier fra leie til eie av bolig økes 
bostøtten og tilskudd til etablering. Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander 
økes med 66 mill, og tilskuddet til etablering økes med 117,5 mill.  

 
 
 
Kommuneproposisjon 2020 
Det legges opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2020 på mellom 1,0 og 2,0 mrd.kr. 
Veksten er lavere enn tidligere år, som ifølge regjeringen skyldes at demografi- og 
pensjonskostnadene er betydelig lavere enn de har vært tidligere år.  
 
Kommunesektorenes merutgifter til befolkningsutvikling er anslått til å øke med 1,3 mill.kr i 
2020.  
 
Pensjonskostnader 
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 450 mill.kr ut over det 
som dekkes av kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.  
 
Skatteinntektene 
Det legges det opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene 
skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter.  De kommunale og fylkeskommunale 
skattørene for 2020 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020. 
 
Skjønnstilskudd 
Den samlede skjønnsrammen for 2019 er nedjustert med kr 185 mill kr. fra 2019. I følge 
Fylkesmannen er det grunn til å tro at fylkesrammen til Troms og Finnmark reduseres ytterligere i 
årene fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kr 542 per innbygger, mot 
landsgjennomsnittet som er på kr 189 per innbygger. Departementet har signalisert at de ønsker at 
Fylkesmannen skal bruke mer skjønn i fordelingen av basisskjønn, og i mindre grad kriteriebaserte 
systemer.  
 
Kommunereform 
Stortinget vedtok følgende anmodningsvedtak i desember 2017: «Stortinget ber regjeringen legge til 
grunn at gode og frivillige prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. 
Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 skal utelukkende bygge på frivillighet».  
Det er opp til den enkelte kommune å sørge for en hensiktsmessig og framtidsrettet 
kommunestruktur. Departementet legger ikke opp til noe samlet reformløp med faste frister for 
prosesser og vedtak. Regjeringen vil legge til rette for gode og langsiktige økonomiske virkemidler 
for kommuner som ønsker å slå seg sammen.  
I vedlegget «Fylkesmannens orientering om kommuneproposisjonen for 2020 og revidert 
nasjonalbudsjett 2019», er det mer informasjon om de ulike virkemidlene. 
 
Inntektssystemet 
Det er ikke foreslått større endringer i inntektssystemet i 2020. 
De endringer som er foreslått er som følger: 

 Verdien av fullt basistilskudd i utgiftsutjevningen øker som følge av 
kommunesammenslåing.  
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 Det pågår et prosjekt om «toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester og 
rapportering av psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet» som skal ferdigstilles i 
2019. Det skal ut fra rapporten vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og 
utforming av ordningene.  

 På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar Asplan Viak en 
faglig gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen har som formål å vurdere 
innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene, primært med fokus på bruken av 
distriktsindeksen ved fordeling av driftstilskuddene i inntektssystemet. Rapporten skal 
være ferdig i løpet av august 2019.  

 
 
Innlemminger av øremerkede tilskudd 
Regjeringen foreslår å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommuner 
og fylkeskommuner: 

 Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 
 Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
 Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
 Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med 

spesielle behov 
 Tilskudd til karriereveiledning 
 Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 
 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
 Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 
 Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
 Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
 Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
 Tilskudd til gang- og sykkelveier 

Regjeringen mener innlemmingen av tilskudd i rammetilskuddet styrker det kommunale 
selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Over tid vil flere 
øremerkede tilskudd avvikles og de nevner blant annet; Kompensasjonsordningen for renter og 
avdrag og vertskommunetilskuddet, Rentekompensasjonsordningene for skole- og 
svømmeanlegg. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt 
mer enn inntektene. Kommunen foretok i 2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, på bakgrunn av 
den negative økonomiske trenden kommunen sto overfor. Kommunen har i 2018 et 
tilfredsstillende resultat økonomisk sett, og kommunen har handlingsrom til å møte uforutsette 
hendelser. Likviditeten er også betydelig styrket, og kassakreditten ble ikke benyttet i 2018. 
 
Selv om kommunen nedbemannet i 2016 er antall ansatte allerede i 2019 det samme som før 
nedbemanningen. Tillegg vil kommunen få reduserte inntekter på blant annet integreringstilskudd og 
eiendomsskatt i 2019 og 2020. I 2019 må kommunen igjen foreta nedbemanning for å få balanse 
mellom utgiftene og inntektene.  
 
Det er svært viktig at fokuset fremover er på effektivisering av driften av Nordreisa kommune. 
Spesielt innenfor de to store sektorene helse- og omsorg og oppvekst- og kultur. Helsesektoren er 
trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover. Det økte presset på kommunale 
tjenester er allerede merkbar, og mangelen på sykepleiere fører til økt bruk av overtid og bruk av 
vikarbyrå. Det er startet en prosess for å se på hvordan sykepleierressursen kan brukes på en mer 
effektiv måte.  
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Kommunen har en lånegjeld på kr 494 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. Lånerenten er 
historisk sett lav, og fremtidig renteutvikling er vanskelig å spå. Kommunen forholder seg derfor til 
de signalene Norges bank gir, og som sier at rentene vil øke i tiden fremover. Disse signalene kan 
imidlertid endre seg frem mot budsjettprosessen.  
 
Rådmannens signaler fremover er at sektorene må ta utfordringer innenfor sektorenes egne rammer, 
og at prioriteringene gjøres i hovedutvalgene. Dersom nye tiltak skal gjennomføres, må det 
hovedsakelig skje gjennom omdisponeringer innenfor sektorens totalramme. 
 
 
Tidsplan for budsjettprosessen:  
Rundskriv fra rådmannen       Innen 30.juni  
Administrativ behandling i sektorene/virksomhetene    Juni – september  
Politisk prosess i hovedutvalgene      August – november  
Statsbudsjettet legges frem       Midten av oktober  
Rådmannens budsjettforslag       Innen 31.oktober  
Formannskapets innstilling       28.november  
Kommunestyrets innstilling       19.desember 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1300-35 

Arkiv:                P20  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 31.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Mudring Sørkjosen havn og Oksfjord fiskerihavn 

Henvisning til lovverk: 
Lov om havner og farvann 
 
Vedlegg 
1 Mudring Sørkjosen havn og Oksfjord fiskerihavn 
2 Søknad om tilskudd til investering i effektive og 

miljøvennlige havner 2019 
 

Rådmannens innstilling 
1. Mudring av Sørkjosen havn gjennomføres innenfor kostnadsramme kr 4,6 millioner 

under forutsetning av at tilskudd fra Kystverket oppnås. 
2. Det søkes kystverket om tilskudd på 80 % av beregnede kostnader, kr 3 680 000.  
3. Mudring av Oksfjord fiskerihavn samt sjømerke innenfor kostnadsramme kr 505 000 

gjennomføres samtidig med mudring Sørkjosen havn. 
4. Egenandelen for mudring Sørkjosen havn; kr. 920 000 finansieres ved bruk av 

Havbruksfondet.  
5. Mudring av Oksfjord fiskerihavn; kr 505 000 finansieres ved bruk av Havbruksfondet. 

 
 

Saksopplysninger 
Kystverket har 15. mai 2019 lyst ut tilskuddsordning for mer effektive og miljøvennlige havner.  
Søknadsfrist for tilskudd er 02. juni 2019 mens frist for gjennomføring og rapportering er 30. 
november 2019. 
Søknaden er sendt innen fristen og denne saken stadfester søknaden og bevilger egenandel. 
 
Tilskudd kan gis til havnestruktur, tilgangsinfrastruktur og mudring.  Også vedlikeholdsmudring 
er innenfor støtteordningen.  
Tilskudd kan gis for maksimalt 80 % av kostnadene, begrenset til EUR 5 millioner pr prosjekt. 
 
Nordreisa kommune eier Sørkjosen havn der det er behov for mudring i innseilingen og 
kaiområdet.  Kommunen eier også Oksfjord fiskerihavn der det fra fiskere er oppgitt behov for 
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mudring i innseilingen rundt moloen. Behovet begge steder er utløst grunnet tilførsel av masser 
over tid. 
 

Vurdering 
Sørkjosen havn er anløpssted for godsbåter. Innseiling og området ved betongkaia har så liten 
dybde at lastede godsbåter ligger på sjøbunnen ved fjære sjø.  Større transportselskap har 
definert Sørkjosen som «ikke havn» for sin sine godsbåter. Definisjonen begrunnes med 
manglende dybde i innseilingen og ved godskaia. 
Behovet for mudring er påkrevet dersom Sørkjosen havn fortsatt skal være anløpssted for 
godsbåter, og for mulig videreutvikling av godstransport over havna. 
 
Større bruk av Sørkjosen havn for godstransport vil begrense godstrafikk på fylkesvei Fv866 fra 
Skjervøy. I dag kommer mye gods på land i Skjervøy for videre transport til mottakere blant 
annet i Nordreisa.  
Turistnæringen lokalt kan ved tilfredsstillende ankomstforhold for båt, ha et bredere potensiale 
om Sørkjosen havn mudres slik at større båter kan anløpe kaia. 
 
Etter utlysning av tilskuddsordningen, har Nordreisa kommune fått konsulenthjelp til 
kostnadsberegning av tiltak da kommunen ikke besitter egen kompetanse på dette. 
Mudring av innseiling og havneområdet i Sørkjosen havn antas å omfatte 26000 m3 masse. 
Mudringstiltaket er kostnadsberegnet til NOK 4,6 millioner inkludert forarbeider som 
sjømålinger, miljøundersøkelser og nødvendige tillatelser. 
 
Behovet for mudring i Sørkjosen havn er så stort at kommunen bør benytte muligheten for 
høyest mulig tilskudd.  Egenandel må finansieres. 
 
Oksfjord fiskerihavn betjener fiskere og fritidsbåter. I 2018 var 10 fiskebåter med 12 fiskere 
registrert med hjemmehavn i Oksfjord fiskerihavn.  Fiskere har meldt behov for noe mudring i 
innseilingen rundt moloen til havna sammen med behov for et fast sjømerke for grunne i 
tilknytning til havna. 
Det vurderes at tiltaket i Oksfjord fiskerihavn ikke kommer inn under tilskuddsordningen.  
Kostnadene for mudring i Oksfjord er beregnet til NOK 405 488 mens sjømerket er anslått til 
NOK 100 000. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/561-4 

Arkiv:                Q52  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 20.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 

 

Bobilparkering -kjøp av tomt 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Salgsoppgave gnr 43 bnr 5 Nordreisa 

 

Rådmannens innstilling 
Ordfører gis fullmakt til å legge inn bud på eiendommen Gnr 43/5 i Nordreisa kommune 
innenfor en ramme på kr. 
 
Kjøpet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i kommuneloven §13. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa Næringsutvalg fremmet 29.05.2017 forslag om å tilby parkering for bobiler som et 

viktig bidrag til lokal næringsutvikling. Det er ønske om å bruke en del av den nye 

parkeringsplassen bak kommunehuset avsatt til dette formålet. I tillegg ønsker man å se på 

området mellom Flortex og Reisaelva med tanke på å omregulere dette til bobilparkering i 

tilknytning til arbeidet med ny bro over Reisaelva.  

 

Næringsutvalget ønsket i første omgang å få utredet ei skisse som beskriver arealbehov, 

markedsmuligheter og mulige organisasjonsmodeller for finansiering og drift. Nordreisa 

kommune engasjerte Halti Næringshage AS til å utføre dette arbeidet. Halti næringshage har 

utarbeidet en rapport og markedsundersøkelse som støtter seg på statistikk om bobilturisme i 

regionen, samt kvalitative undersøkelser gjort i relevante mål- og interessegrupper. 

Undersøkelsen hadde som mål å besvare følgende spørsmål: 
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 Hvordan er behovet for parkering i skissert område, med hovedfokus på bobilturister og i 

forbindelse med Haltibygget? I praksis, hvor mange parkeringsplasser trengs? Vil dette 

benyttes av bobiler? Hvor ofte er det fullt på eksisterende parkering på Halti? 

 Hvilke krav og ønsker har bobilbrukere når det gjelder tilrettelegging og tilbud? 

 Hvordan vil dette påvirke eksisterende næring, gitt at parkeringen potensielt tilbyr ulike 

typer tjenester som strøm, vann, renovasjon og lignende? 

 Gitt realisering av parkeringsplassen, hvilke mulige driftsmodeller er aktuelle? 

 

Næringsutvalget behandlet markedsplanen 07.06.2018 i sak 10/18 og gjorde følgende vedtak: 

1. Nordreisa kommune etablerer en offentlig kommunal parkeringsplass i skissert område bak 
Flortex, uten andre tjenestetilbud enn brøyting og avfallshåndtering, når den nye brua over 
Reisaelva er ferdig. 

2. Nordreisa kommune tilrettelegger parkeringsplassen med benker, bord, avfallshåndtering 
og informasjonsskilt. Utformingen skal følge designmanualen for Norges nasjonalparker. 

3. Nordreisa kommune sørger for god informasjon om tilbudet, både på nettet, samt skilting 
langs veien. 

 

Området ligger på nordvestsida av Reisaelva ved Storslett bru, og vil ikke være tilgjengelig før 

etter at nye Storslett bru er ferdig om 3-4  år. Eiendommen er i privat sameie, det er nå krevd 

skifte og eiendommen ligger ute til salgs. Dette omfatter både teigen ved Reisaelva, men også en 

skogteig fra Sagsvingen.  Prisantydning er kr 100.000. 

 
Kart som viser de to teigene i gult. Ps skogsteigen starter ved fylkesveien. Teigen på nedsida av veien er fradelt 

tidligere. 

 

275



 
Flybilde med teigene inntegnet 
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Kartskissen viser teig ved Reisaelva som er til salgs og Statens vegvesen sitt forslag til detaljregulering Storslett bru 

 

Som kartet viser omfatter teigen ved elva arealet som er satt av til parkeringsplass og noe til. 

 

Saken fremmes nå for å ta stilling til om kommunen bør erverve dette området for å realisere 

den planlagte bobilparkeringen. Eiendommen ligger ute til salgs og det har kommet inn bud. 

Disse står til 21. juni 2019. 

 

Delegasjonsreglementet kap 4 §2 pkt 3: 

Ved gjennomføring av vedtatte kommunale planer og tiltak, har formannskapet fullmakt til å  
inngå avtale om kjøp av grunn eller makebytte innenfor en ramme av 1 million. Avtaler utover dette 
forelegges kommunestyret.  
Dette gjelder kjøp i forbindelse med godkjente reguleringsplaner. 
 

Delegasjonsreglementet kap 4 §3: 

1. Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært 
avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å 
innkalle til dette.  
2. Meldinger om vedtak etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.  
 

 

Vurdering 
Nordreisa kommune trenger en plass tilegnet bobiler og Halti bygget trenger flere 
parkeringsplasser. Dette er mulig å realisere på nordsiden av E6 på den planlagte 
bobilparkeringsplassen. 
 
Salget av dette sameiet omfatter også en skogteig og et areal avsatt til grøntområde ved elva. 
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Etter administrasjonens mening er det kun teigen ved Reisaelva som er interessant for 
kommunen. Hvis kommunen byr og får tilslag på eiendommen vil det være naturlig å fradele og 
selge skogteigen. Dette vil gi andre mulighet til å kjøpe skogteigen, og redusere kommunens 
kostnader ved kjøpet. 
 
Siden dette er en budrunde, foreslås det at ordfører får en fullmakt til å legge inn bud innenfor 
en gitt ramme.  
 
Formannskapet har iflg delegasjonsreglementet myndighet til å inngå avtale om kjøp av grunn, 
men det er kommunestyret som vedtar investeringsbudsjettet. 
 
Siden bud som er avgitt står til 21. juni, må kommunens bud være avgitt innen samme frist. 
Kommunestyret har ikke møte før 24. juni. Derfor må vedtaket om investering gjøres ved bruk 
av «hasteparagrafen». 
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                    Advokat Rune Gustavsen  
Mobil: 977 45 486 –  E-post: rg@justitia.no  

Fax: 776 80140 – Sentralbord: 952 75000 
Strandtorget 3, 2. etg, 9008 Tromsø - Postboks 488, 

9255 Tromsø 
 

     

   U B E B Y G D  L A N D B R U K S E I E N D O M  

S T O R S L E T T – K I L D A L E N  

 

Stor ubebygd eiendom med flere teiger. En teig i Storslett sentrum og øvrige teiger opp mot Kildalen ca 

800m fra E6. Eiendommens areal er beheftet med usikkerhet og er kjøpers risiko. Salget er et tvangssalg 

(tvangsoppløsning av sameie) hvor budgivning og overtakelse m.v. skjer etter særskilte regler i 

tvangsfullbyrdelsesloven. Justitia AS v/advokat Bjørn Aug. Krane er av Nord-Troms tingrett oppnevnt 

som medhjelper (eiendomsmegler) ved salget.  

 

ADRESSE Arildskog, 9151 Storslett 

TOMT 280 900m2 (usikkert) 

VERDITAKST Kr. 100.000,- 

PRISANTYDNING Kr. 100.000,- 

www.finn.no  Kode nr. 146510973 
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SALGSOPPGAVE 
VED TVANGSSALG AV FAST EIENDOM 

 
 
TYPE EIENDOM: 

Landbrukseiendom.  

 
MATR.NR./KOMMUNE: 

Gnr. 43 bnr. 5 i Nordreisa kommune (1942).   

 
EIERE: 

Tore Konrad Elvestad med flere. 

 
REGULERING:  

Se vedlagte reguleringsplankart.  

 
AREAL: 

280900 m2 ifølge vedlagte gårdskart. Et areal fra Reisaelva og opp til Kildalsveien er 
mest sannsynlig fradelt, og tilhører gnr. 43 bnr 12. Det vises til vedlagte 
skylddelingsforretning fra 1947. Det er opp til kjøper å vurdere om arealet er fradelt eller 
ikke, og det kan ikke rettes krav mot selger eller medhjelper dersom arealet er fradelt.  
Eier av gnr. 43 bnr. 12 mener arealet tilhører ham.  

 
VANN OG AVLØP: 

Ikke tilknyttet.   

 
BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST/OFFENTLIGE PÅLEGG: 

Ingen bygninger er oppført. 

 
LIGNINGSVERDI: 

Ikke kjent. 

 
KOMMUNALE AVGIFTER SIKRET MED LEGALPANT: 

Det skrives ikke ut kommunale avgifter da eiendommen ikke er bebygd.  

 
LØSØRE OG TILBEHØR: 

Ikke aktuelt. 

 
LEDIG: 

Ved et tvangssalg ledigstilles og overleveres eiendommen iht. særskilte regler i 
tvangsfullbyrdelsesloven. Dette skjer iht. en lovbestemt frist på tre måneder fra det 
tidspunkt medhjelper har meddelt Nord-Troms tingrett et bud som er begjært stadfestet 
av saksøker. Dersom eier ikke fraflytter eiendommen ved overtakelse er det kjøpers 
ansvar å iverksette tvangsfravikelse. Slik begjæring om fravikelse fremsettes gebyrfritt til 
Namsmannen som gjennomfører fravikelsen.  

 
DIVERSE:  

Heftelser: Ved en tvangssalgsomsetning vil alle rene pengeheftelser 
(panteobligasjoner og utleggsforretninger) slettes. Alle øvrige heftelser 
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slik som tinglyste servitutter, festekontrakter, jordskifteavgjørelse mv 
medfølger eiendommen.  
 
Følgende heftelser medfølger eiendommen: 
 

1947/2891-2/97 22.11.1947 BESTEMMELSE OM BEITERETT 

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1942 GNR: 43 BNR: 12 

 

1974/423-1/97 30.01.1974 JORDSKIFTE 

Grensegangssak 

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 

 

1989/2865-1/97 19.06.1989 JORDSKIFTE 

Grensegangssak 

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 

 

1995/14642-1/97 22.11.1995 JORDSKIFTE 

BRUKSORDNING AV FISKET I DEN LAKSEFØRENDE DEL AV 

REISAELVA 

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 

 

2013/874956-1/200 14.10.2013 JORDSKIFTE 

Jordskiftesak 1900-2012-0051 Reisaelva 

Vedtekter for Reisa elvelag. 

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE 
 
 

 
Juridisk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budregler: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lov om avhending av fast eiendom får ikke anvendelse. Salget er et 
tvangssalg ved medhjelper, hvoretter kjøper har begrenset adgang til å 
påberope mangler, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens §§ 11-39, 11-40 og 11-
41.  
 
Eiendommen har mangel dersom  
- den ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som 
medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller 
- medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold 
som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne 
med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller 
- den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne 
med.  
Dersom det foreligger mangler kan kjøper kreve prisavslag. Kjøper kan 
ikke heve kjøpet. 
 
Det gjelder særskilte regler mht. budgivning. Første bud må inngis 
skriftlig på vedlagte budskjema med budfrist på minimum seks uker. 
Forhøyelser må også inngis skriftlig med ny seks ukers frist. Kopi av 
legitimasjon må følge med budskjemaet. Medhjelper skal gi en 
skriftlig tilbakemelding på at budet er mottatt. 
 
Budgivere, og andre interessenter som bes om å bli holdt orientert om 
bud, får skriftlig melding om nye bud. Dette skjer fortrinnsvis på e-
post.  
 
Budgivers identitet er under budrunden skjult for andre budgivere, 
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Forkjøpsrett: 
 
 
Fortrinnsrett i 
budrunden: 
 
 
 
 
 
 
Oppgjør og 
overtakelse: 
 
 
 
 
 
Omkostninger: 

med mindre budgiveren selv aksepterer at identitet kan oppgis. Nord-
troms tingrett, som er medhjelpers oppdragsgiver, vil kunne få innsyn i 
interessenters og budgiveres identitet fortløpende. 
 
Når ingen vil by høyere vil bud bli forelagt saksøkeren dersom 
medhjelper mener at markedspris er oppnådd, jfr. tvfl. § 11-28.  
Når bud fremlegges for saksøkeren jfr. tvfl. § 11-28, vil budgivers 
identitet bli opplyst til denne. 
 
Når saksøker har begjært bud stadfestet vil medhjelper forelegge budet 
for tingretten, jfr. tvfl. 11-29. På dette tidspunkt vil budgivers identitet 
også bli opplyst til saksøkte, øvrige eiere, pantesikrede kreditorer, 
øvrige rettighetshavere og tingretten. Budgiver får kopi av denne 
foreleggelsen.  
 
Tingrettens kjennelse om aksept skal være avsagt innen utløpet av 
budfristen på seks uker. I de tilfeller saksøker velger ikke å begjære 
noen av budene stadfestet skal tvangssalget normalt heves, og 
salgsarbeidet innstilles. 
 
Medhjelper er pliktig til å ta imot evt. etteranmeldte bud helt frem til 
tingrettens aksept foreligger. I slike tilfeller vil den foreleggelse som 
allerede er sendt til tingretten bli trukket tilbake, slik at budrunden 
fortsetter. 
 
Det vises til vedlagte budskjema med budinformasjon. Det er Nord-
Troms tingrett som ved en kjennelse aksepterer bud. Medhjelper og 
eier kan ikke akseptere bud. Tingrettens kjennelse kan ankes innen en 
måned etter avsigelse. Kjøper kan derfor ikke legge til grunn at man 
har fått tilslaget på eiendommen før ankefristen er gått ut. 
 
Ingen kjente slike rettigheter utover en sameiers fortrinnsrett i 
budrunden jfr. nedenfor. 
 
Sameierne har lovbestemt fortrinnsrett jfr. sameieloven § 15 andre ledd 
andre punktum. Fortrinnsretten gir sameierne rett til å overta 
eiendommen på samme vilkår som en utenforstående er villig til å 
tilby. Sameierne må derfor delta i budrunden på lik linje med andre, 
men vil få tilslaget dersom samme bud inngis. Dersom samme bud 
inngis skal utenforstående få anledning til å inngi høyere bud. Det 
vises til sameieloven § 15 med tilhørende forskrift av 25. mai 1966. 
 
Oppgjør foretas ved at kjøpesummen overføres til Justitia AS på 
oppgjørsdag som vil være tre måneder fra det tidspunkt medhjelper 
har forelagt Nord-Troms tingrett et bud som begjæres stadfestet, jfr. 
tvfl. § 11-39. Justitia AS foretar oppgjøret, og besørger skjøte og evt. 
pantedokument tinglyst. Kjøper kan ikke regne med at eiendommen er 
ryddet og rengjort før overtakelse. 
 
I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale tinglysningsgebyr på  
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Medhjelpers 
vederlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsesjonsplikt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odelsløsning: 
 
 
 
 
 

Kr. 525,- for skjøte, og evt. tinglysningsgebyr for pantedokument på kr. 
525,- dersom kjøpet er finansiert ved banklån, samt dokumentavgift til 
Staten på 2,5 % av kjøpesum. 
 
Reguleres i forskrift om tvangssalg ved medhjelper av 12.02.1992 nr 895 
kapittel 3. Salær utgjør 3 % av kjøpesummen til og med kr. 500.000,-  2 
% av kjøpesummen til med kr. 1.000.000,-  1 % av det overskytende til 
og med kr 3.000.000,-. Godtgjørelsen skal likevel minst være lik 10 
ganger rettsgebyret. Dersom medhjelper skal motta og utbetale 
kjøpesummen gis et tillegg i godtgjørelsen på fem ganger rettsgebyret. 
Ett rettsgebyr er kr 1130. Medhjelper får i tillegg dekket utgifter til 
annonsering, verditakst, gebyr for innhenting av offentlige 
opplysninger m.v. Vederlag og utlegg trekkes av kjøpesum. 
 
  Eiendommen er konsesjonspliktig etter konsesjonslovens 
bestemmelser.  
 
«Rundskriv M-2/2016 Endring i Rundskriv M-2/2012. Priser på 
landbrukseiendommer ved konsesjon. Nedre beløpsgrense for 
prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom» 
bestemmer at en prisvurdering skal unnlates av 
konsesjonsmyndighetene dersom kjøpesummen er under kr 3.500.000,- 
 
En søknad om konsesjon med en kjøpesum høyere enn dette kan 
likevel bli innvilget, da pris er en av flere momenter som det skal 
legges særlig vekt på, jf. konsesjonsloven § 9. 
 
Det er kjøper som har risikoen for om konsesjon blir gitt jfr. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-24 andre ledd. Det er ikke adgang til å ta 
forbehold om konsesjon. Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for å 
stadfeste et bud som ligger over den fastsatte maksimalpris ved 
konsesjonsbehandlingen, men man kan da risikere at man ikke får 
tinglyst skjøtet fordi kommunen ikke gir konsesjon. Da får man heller 
ikke tinglyst pantedokumentet til kjøpers bank. 
 
Det bemerkes at for noen kjøpere kan ervervet være unntatt 
konsesjonsplikt på grunn av slektskap, ekteskap, svogerskap og 
uskifte jfr. konsesjonsloven kap. 3. Skjemaet som skal brukes i slike 
tilfeller (Egenerklæring om konsesjonsfrihet SLF-360B) er vedlagt 
salgsoppgaven. Før et skjøte kan tinglyses må skjemaet være attestert 
av kommunen. I de tilfeller en kjøper innvilges konsesjonsfrihet fra 
kommunen vil det ikke bli foretatt en maksimalprisvurdering. En slik 
kjøper vil få tinglyst sitt skjøte for et bud også over maksimalpris. 
 
Kjøper ved tvangssalg, som ved frivillig salg, er undergitt de vanlige 
regler om odelsløsning og regler om odels- og åsetestakst. Disse 
takstsystemene kan medføre at odelsberettiget kan løse inn 
eiendommen til en lavere pris enn den er kjøpt for. En odelsberettiget 
har adgang til å reise sak mot den som måtte bli kjøper av 
eiendommen.  Frist for å gjøre odelsretten gjeldende er ved tvangssalg 
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Utleie: 
 

seks måneder fra tinglysning av skjøte jfr. odelsloven § 40. Kjøper 
bærer risikoen for om det blir opprettet sak om odelsløsning jfr. 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-24. 
 
Ikke aktuelt.  

 
TAKST/VERDIVURDERING:  

Ved takstingeniør Trygve Myrvang.  
Normal salgsverdi den 21. februar 2019: kr. 100000 

 
PRISANTYDNING: 

 
Kr. 100000 

+ kr. 525,- for tinglysning av skjøte 
+ kr. 525,- for tinglysning av pantedokument 
+ 2,5 % dokumentavgift til Staten 

 
Vedlegg:  
 
❑ Verdi- og lånetakst datert 21.02.19 
❑ Grunnkart  
❑ Reguleringsplan for Storslett Vest 
❑ Reguleringskart 
❑ Skylddelingsforretning gnr 43 bnr 12 fra 1947 
❑ Budskjema m/budinformasjon 
 
Kopi av tinglyste jordskifteavgjørelse sendes på forespørsel 
Kopi av kommuneplanens arealbestemmelser sendes på forespørsel 
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Arildskog
9151 Storslett
Gnr. 43   Bnr. 5
Nordreisa kommune

MARKEDSVERDI

Kr. 100 000

 

Verditakst for
landbrukseiendom

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

484 074
18.01.2019
21.02.2019

T Myrvang Bygg
Takstingeniør: Trygve Vidar Myrvang
Snemyrveien 1
9151 STORSLETT
Tlf.: 41009701
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Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Arildskog Knr Kommune Gnr Bnr Fnr

1942 Nordreisa 43 5  Postnr./sted 9151 Storslett

Verdisettingsformål

Type eiendom Utmarksteig

Rekvirent JUSTITIA AS

Hjemmelshaver(e) Astrid Marie Berg, Eugen Severinsen, Hjørdis Mathilde Amundsen,
Johan Severinsen, Leiv Erik Elvestad, Maj-Britt Fredriksen, Margot
Konstanse Leirbakken, Solveig Mathilde Johnsen, Svanhild
Jakhelln, Werner Anfinn Severinsen

Befaringsdato 18.01.2019

Tilstede/opplysninger
gitt av

Premisser og forutsetninger

Taksten gjelder eiendommens markedsverdi der det er tatt hensyn til de begrensninger som gjelder ved omsetning av landbrukseiendom i forhold til
konsesjonslovens §9, prisregulering og jordlovens §12 m.m.

Denne taksten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen.
 
For rettigheter og andre ressurser som hører eiendom til nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi, alt etter rettighetens eller ressursens art. I noen
tilfeller må en falle tilbake på rent skjønnsmessige vurderinger.
 
I tillegg til Landbruksdepartementet M-3/2002 legges også rundskriv M-3/2017 til grunn ved vurderingene.
 
Rekvirenten plikter å lese i gjennom rapporten før bruk, gi tilbakemelding til takstmannen for evt korrigeringer hvis det er feil eller mangler som må rettes opp.
Rapporten er gyldig i 6 mnd.

Fremlagte dokumenter
Fremlagte dokumenter

Meglerpakke fra oppdragsgiver.

Eiendomsopplysninger
Avstand til

by/bygdesenter
Avstand til
offentlig vei

Avstand til
off. kommunikasjon

Avstand til
skole

Veikvalitet

Heftelser / rettigheter knyttet til eiendommen

Ingen heftelser er registrert eller hensyntatt.

Eiendomsopplysninger

Eiendom med flere teiger.

Merknader

Teig nord for E6 og vest for elva på ca 6,0 daa er regulert til park.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca 800 meter fra E6 og opp mot Kildalen.

21.02.2019
T�Myrvang�Bygg

Trygve�Vidar�Myrvang
Arildskog

9151�Storslett
Gnr:�43��Bnr:�5��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�for�landbrukseiendom

Side�2�av�4
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Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr.

Stående skog

Kr.

Kr. Kr.

Arealgrunnlag på eiendommen
Fulldyrket jord 0,0 daa  

Overflatedyrket jord 0,0 daa

Innmarksbeite 0,0 daa 0,0 daa

Skog av særs høg bonitet 0,0 daa  

Skog av høg bonitet 0,0 daa

Skog av middel bonitet 28,2 daa

Skog av lav bonitet 0,0 daa

Uproduktiv skog 239,7 daa 267,9 daa

Myr 0,4 daa  

Åpen jorddekt fastmark 1,2 daa

Åpen grunnlendt fastmark 10,0 daa 11,6 daa

Bebygd, samf, vann, bre 1,4 daa  

Ikke klassifisert 0,0 daa 1,4 daa

Sum 280,9 daa

Opplysningskilder, merknader

NIBIO sine nettsider.
 
Iflg. kartdata fra NIBIO sine nettside pr. 22.01.19 er eiendommen konsesjonspliktig.
Ubebygd Skog/Utmarkseiendom uten innmarksbeite og uten full -og overflatedyrka jord er konsesjonspliktig, men uten priskontroll.
 
 
 

Skog / utmark
Uproduktiv skog og utmark 251,3 daa Verdi pr. daa 200 Sum verdi 50 260

Hogstklasse 1 2 3 4 5 Sum

 3 daa 3 daa 5 daa 8 daa 9 daa 28 daa

Årlig avkastning pr. daa 15 Total skogverdi 10 500

Total verdi skog / utmark 60 760

Gran m3 u.b. 0  

Furu m3 u.b. 0

Lauv m3 u.b. 0

Tilvekst m3 u.b. 0 Årstall for skogtaksten

Prod. evne m3 u.b. 0 Innestående skogfondkonto, pr. 0

Kapitaliseringsrenten 4% på skog/utmark er i henhold til gjeldende rundskriv rundskriv M-3/2002 med senere endringer.

Begrunnelse for valgt kapitaliseringsrente

Kapitaliseringsrenten på skog er i henhold til markedsrisiko satt til 4 %.

Opplysningskilder, beskrivelse av skogen, veidekning, driftsforhold osv.

Opplysningen er hentet fra Nibio sine nettsider.
Skogen består for det meste av lauvskog.
 
Det foreligger ikke noe skogbruksplan, men på generelt grunnlag regnes årlig tilvekst 0,1m3 pr. daa for hogstklasse 3-5, dette utgjør for eiendommen ca 2,2 m 3

pr. år i tilvekst. Hvis uttak av skog ikke overstiger dette vil verdien av skogen ikke forringes.
 

Jakt og fiske
Verdi av jakt og fiske pr. år 1 577 Samlet verdi av jakt og fiske 39 412

Kapitaliseringsrenten på jakt og fiske er med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering satt til 4 %

Begrunnelse for valgt kapitaliseringsrente

21.02.2019
T�Myrvang�Bygg

Trygve�Vidar�Myrvang
Arildskog

9151�Storslett
Gnr:�43��Bnr:�5��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�for�landbrukseiendom

Side�3�av�4
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Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kapitaliseringsrenten på jakt er med bakgrunn i en skjønnsmessig vurdering satt til 4 %.

Opplysningskilder, beskrivelse

Eiendommen kan benyttes som areal for storvilt, tar utgangspunkt for at det trenges 5000 daa pr. fellingstillatelse for elg.
Gjennomsnittsvekt for en elg er ca 150 kg, pris for kjøtt kr. 65.
Eiendommen har ca 270 daa som kan benyttes som areal for storviltjakt, dette utgjør ca 5,4 % av en fellingstillatlese, dette utgjør kr. 526,5 pr.år.
Jaktretten verdsette skjønnsmessig til kr. 1000 pr.år.
 
Fiskeretten i Reisaelva er økonomisk sett begrenset, det er ikke utbetalt utbytte til grunneierne til nå, men det planlegges. Denne eiendom har så liten del av
elva at utbyttet vil bli ubetydelig, skjønnmessig settes utbytte til kr. 50 pr.år

Samlet vurdering
 Antall Verdi pr. daa Verdi totalt

Jord og beite 0 daa 0 0

Skog 28 daa 375 10 500

Uproduktiv skog / utmark 251 daa 200 50 260

Jakt og fiske 39 412

Andre verdier / rettigheter 0

Boverditillegg i hht. beliggenhet 0

- Kårrettigheter 0

Eiendommens totale verdi inkl. bolig m.m. 100 172

Kommentarer til verdivurderingen

Markedsverdi er i denne sammenheng den verdi som eiendommen skjønnes å ha ved et fritt salg, etter vanlig priser i området, under hensyn til de gjeldende
bestemmelser i Konsesjonsloven jfr § 9 og Rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet og da spesielt Landbruksdepartementet M-3/2002 legges også
rundskriv M-3/2017 til grunn ved vurderingene.
 
Eiendommene er vurdert etter retningslinjene for landbrukstakst og de retningslinjer som er gjeldende.

Markedsvurdering
Eiendommens beliggenhet, naboforhold m.m. av betydning for markedsverdien.

Eiendommen er en landbrukseiendom på over 100 daa som gjør at den er konsesjonspliktig ved salg.
Verdien er satt etter beste skjønn med tanke på beliggenhet, størrelse og med erfaring fra dagens marked.
Markedsverdien påvirkes ikke noe av naboforhold, ingen negative forhold er nevnt eller hensyntatt.
 
 
 

Eiendommens markedsverdi ved omsetning i fri handel som samlet enhet under hensyn til de begrensninger som ligger i Konsesjonsloven

Kr. 100 000
Sted og dato
Nordreisa, 21.02.2019

 
 Trygve Vidar Myrvang

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Kartutskrift fra NIBIO
Matrikkelopplysninger

21.02.2019
T�Myrvang�Bygg

Trygve�Vidar�Myrvang
Arildskog

9151�Storslett
Gnr:�43��Bnr:�5��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�for�landbrukseiendom

Side�4�av�4
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Målestokk 1: 10000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 18.01.2019 17:20
Eiendomsdata verifisert: 18.01.2019 11:48

GÅRDSKART  1942-43/5/0

43/5/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 13 klasser

=

5

6

S

H

M

L

i

1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høy bonitet
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

28.2
0.0

239.7
0.4
1.2

10.0
1.4
0.0

280.9

0.0

28.2

251.3

1.4
280.9

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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 1 

BINDENDE KJØPETILBUD – ved tvangssalg av fast eiendom  

 
På eiendommen: 
Adresse: Gnr: Bnr: Snr: Kommune: 

Arildskog, 9151 Storslett 43 5  Nordreisa (1942) 

 
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: 
Kr. 
 

+ 2,5 % dokumentavgift + tinglysningsgebyr skjøte (kr. 525,-) 
og tinglysningsgebyr pantedokument (kr. 525,-) 

Beløp med bokstaver: 

 
Finansieringsplan: (Må fylles ut grundig) 
Egenkapital  
 

 Kr. 

Lån 
(bank, kont. pers., tlf) 

 Kr. 

Evt. annen finansiering 
(Presiser nærmere) 

 Kr. 

TIL SAMMEN Kr. 
 

Budgiver er kjent med at eiendommen gjelder et tvangssalg ved medhjelper, hvor det gjelder særskilte regler mht. 
budgivning, samt at kjøperen har begrenset adgang til å påberope seg mangler, jf. tvangsfullbyrdelseslovens 
§§11-39, 11-40 og 11-41. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke. Det vises også til orienteringen nedenfor 
og på neste side. 

 
Eventuelle forbehold: 
 
 
Dersom overdragelsen er konsesjonspliktig, er det kjøperen som selv må søke konsesjon. Kjøperen vil være 
bundet selv om konsesjon ikke blir gitt. Hviler det odelsrett/forkjøpsrett på eiendommen, har kjøperen risikoen for 
om odelsretten/forkjøpsretten blir benyttet. 

 
Akseptfrist: (må være minimum 6 uker fra innlevering/skriftlige forhøyelser) 
Dato:  

 
Et avgitt bud er bindende for budgiver, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold ovenfor, og fra det er kommet til 
medhjelperens kunnskap. Budet kan deretter ikke trekkes tilbake. Undertegnede er kjent med at det ikke blir 
skrevet kjøpekontrakt, men at dette bud, dersom det blir stadfestet av tingretten, er bestemmende for rettigheter 
og plikter. Dersom tingsretten stadfester budet gir undertegnede herved fullmakt til medhjelper: Justitia AS til å 
begjære skjøte utstedet i undertegnedes navn og utlevert til seg. 

 
Budgiver: 
Sted:  

 
Dato:  

Navn  
 

Persnr/ 
org.nr: 

 

Navn  
 

Persnr/ 
org.nr: 

 

Adr:  
 
 
 

Tlf/mobil/ 
epost: 

 
 

Sign:  
 

Sign:  
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Budet sendes/leveres til: JUSTITIA AS, postboks 488, 9255 Tromsø. 
Besøksadresse: Strandtorget 3, 2. etg, 9008 Tromsø. E-post: rg@justitia.no 
Telefon advokat Rune Gustavsen 977 45 486. 
 

FØR DU INNLEVERER BUDET, MÅ DETTE LESES NØYE: 
 
Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg ved 
medhjelper er et alternativ til å selge eiendommen på tvangsauksjon. At eiendommen 
tvangsselges innebærer at det er Namsretten, og ikke eier av eiendommen, som tar 
beslutningene i salgsprosessen. 
 
Det fremgår ikke av annonsen at en eiendom tvangsselges, men det skal opplyses om dette i 
salgsoppgaven. Medhjelper innhenter og kontrollerer de samme opplysningene om 
eiendommen som man får som kjøper ved et frivillig salg. Opplysningene skal gis skriftlig av 
medhjelper før bindende avtale inngås. Dersom medhjelper av ulike årsaker ikke har klart å 
fremskaffe de lovbestemte opplysninger om eiendommen, skal det opplyses om grunnen til at 
de ikke er fremskaffet. 
 
Vær nøye når du besiktiger eiendommen. Ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan være 
fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En slik tilstandsrapport er en gjennomgang av 
eiendommens bygningsmessige standard. En Verditakst er ikke en tilstandsrapport. 
 
Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i den stand den befinner 
seg. Bestemmelsene i avhendingsloven gjelder ikke, hvilket innebærer at reklamasjonsretten 
er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men kreve prisavslag i følgende tilfeller: 
 
- eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold medhjelper har 

gitt, eller 
- medhjelper har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til 

og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller 
- eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og  
- disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet. 
 
Oppnås ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de av 
kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. 
 
Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at beløp 
tilsvarende det beløpet kreves prisavslag for ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. 
Namsretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Namsretten finner dette åpenbart 
grunnløst. 
 
Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og 
forpliktelser.  
 
I hovedsak skjer budgivningen på samme måte som ved et ordinært salg. Men budgiveren bør 
merke seg følgende: 
- Medhjelper sender ikke bud til Namsretten fortløpende, men har plikt til å avvente dette 

inntil et bud som er tilnærmet markedspris innkommer. 
- Det gjelder spesielle frister for bindingstiden av budet. Vanligvis er denne minimum 6 uker 

for fast eiendom og 3 uker for kjøp av andelsleiligheter. Fristen kan imidlertid settes ned til 
to uker i en del tilfeller. Rådfør deg med medhjelperen! 

- Bud med finansieringsforbehold vil normalt ikke bli anbefalt stadfestet før finansieringen er 
ordnet. 

 
- Det er ikke anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning, kjøper må selv ta 

risikoen for utfallet. 
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Medhjelper formidler kun budene mellom partene. Medhjelper kan ikke akseptere bud. 
Medhjelper forelegger budet for saksøker (vedkommende som har forlangt at eiendommen skal 
tvangsselges) og andre rettighetshavere. Medhjelper anbefaler saksøker å begjære et bud 
stadfestet dersom det representerer markedspris. Saksøker plikter ikke å rette seg etter 
medhjelpers anbefaling, og saksøker kan også trekke saken helt frem til budet er stadfestet av 
Namsretten. Dette kan for eksempel skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i gjeldsforholdet før 
stadfestelse skjer.  
 
Når namsretten har stadfestet budet, har partene en måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver 
må være oppmerksom på at selv om Namsretten stadfester et bud innen fristen, kan det ta noe 
tid å få Namsrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken kan som hovedregel ikke begrunnes 
med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor Namsretten før kjennelsen ble avsagt. 
Det stadfestede budet er bindende for budgiver selv om stadfestelsen påankes og det tar tid 
før anken blir avgjort. Blir stadfestelsen opphevet er byderen fri.  
 
Det er viktig å merke seg at det ikke blir opprettet kjøpekontrakt. Det er det stadfestede budet 
som trer inn i stedet for kontraktsdokumentet.  
 
Det er spesielle regler for hvorledes oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje 
på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har 
forelagt et bud for Namsretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper pr. oppgjørsdag påløper det 
renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.  
 
Er eiendommen fraflyttet, kan medhjelperen dersom kjøper ønsker det tillate at overtagelse 
skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen 
betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utgang skjer på 
kjøpers risiko. 
 
Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper 
må velge mellom å betale kjøpesummen pr. oppgjørsdato eller betale renter i henhold til 
bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer. 
 
Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte 
eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper 
uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøperen er ansvarlig 
for eventuelle sideutgifter f. eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse 
kan sendes Namsretten i det distrikt eiendommen er.  
 
Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er rettskraftig, vil Namsretten utstede skjøte 
som skal tinglyses på eiendommen. Vanligvis vil medhjelper forestå oppgjøret, og i den 
forbindelse be om en fullmakt fra kjøperen til å motta skjøte fra Namsretten for tinglysing. 
 
Når tvangssalgskjøtet tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på 
eiendommen, og som kjøperen ikke skal overta, slettet. Ved erverv av en andelsleilighet vil 
medhjelperen sørge for at adkomstdokumentene blir tiltransportert den nye eieren. 
 
Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i 
tvangsfullbyrdelsesloven.  
 
Fremstillingen er ikke uttømmende. 
 
Bestemmelsene finnes i kap 11 og kap. 12 i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/475-2 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 22.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Salg av eiendommen 1942/47/426 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Takst eiendommen 47/426 
2 Oppgraderinger i Sørkjosen siden 1997 
3 Avtale fra 1998 

 

Rådmannens innstilling 

 Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og selger bygget for 
takst. 

 Reisa dyreklinikk får refusjon for standardheving/utbygging de har gjennomført etter 1. 
januar 1998, jf avtalens pkt 4.3.  Fra refusjonen gjøres det fradrag for salg av tomt. 

 Nordreisa kommune inngår leieavtale med Reisa dyreklinikk for leie av lokaler til 
kommuneveterinærordningen og veterinærvakten. Årlige leiekostnader på kr 60 000 
legges inn i budsjett for 2020 og framover. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Nord Troms veterinærkontor i Sørkjosen gnr 47/426 har vært hovedkontoret siden det 
interkommunale veterinærsamarbeidet ble opprettet for ca 40 år siden. 
I 1997 inngikk Veterinærfellesskapet i Nord Troms en avtale med Nordreisa kommune om 
overtakelse av bygget og eiendommen gnr 47/426. Bygg og eiendom ble overdratt gratis, men 
med forbehold gjennom punkter i avtalen. 
 
I avtalens pkt 3 om pris står det: 
Veterinærfellesskapet i Nord Troms overtar veterinærbygget vederlagsfritt fra Nordreisa 
kommune den 1.januar 1998. 
 
I avtalens pkt 4.2 står det: 
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Overtageren forplikter seg til i framtida å stille nødvendige lokaler til rådighet for den 
kommunale næringsmiddelkontrollen vederlagsfritt. Kommunen skal ikke betale for husleie, 
strøm, renhold eller vedlikehold. 
 
I avtalens pkt 4.3 står det: 
Dersom veterinærtjenesten i framtiden endres slik at lokalene selges, skal Nordreisa kommune 
ha fortrinnsrett til å overta lokalene vederlagsfritt. Det må imidlertid tilregnes en kjøpesum 
dersom lokalene i bygningen har vesentlig hevet standard og/eller er utvidet med 
påbygg/tilbygg. 
 
 
I 2007 søkte veterinærene om å selge bygget for å etablere seg i mer hensiktsmessige lokaler.  
 
Kommunestyret gjorde i sak 005/07 følgende vedtak: 
Ved et evt salg av eiendommen gnr 47/8/1 beholder Nordreisa kommune salgssummen, og det 
gjøres fradrag for evt standardheving/utbygging som er utført etter 1.januar 1998,jf avtalens pkt 
4.3. 
 
I 2010 gjorde veterinærsamarbeidet samme henvendelse, men denne ble avvist med henvisning 
til vedtaket i sak 005/07. 
 
I 2012 søkte veterinærkontoret om å selge en del av tomten gnr 47/426 til boligformål. 
Salgsbeløp skulle brukes til oppussing av veterinærkontoret. 
 
Formannskapet gjorde i sak 8/13 følgende vedtak: 
Formannskapet har ingen merknader til salg av ubebygd del av eiendommen 1942/47/426. 
 
Tomten ble fradelt 17.10.2013.  
 
Reisa Dyreklinikk, tidligere Nord Troms veterinærkontor, har kjøpt nye lokaler på Storslett og 
skriver følgende i brev til kommunen: 
Vi , Kristin Hauge og Stine Bjerke Solstad, ønsker ikke nødvendigvis å oppheve klausulen 
mellom kommunen og Reisa Dyreklinikk som tilsier at Reisa Dyreklinikk ikke kan selge bygg i 
Sørkjosen. Vi ønsker primært å inngå husleiekontrakt mellom Nordreisa kommune og Reisa 
Dyrekinikk. Dette innebærer at Reisa Dyreklinikk forplikter seg til å stille kontorlokaler til 
rådighet for kommuneveterinærene i Nordreisa i kontraksperioden. Husleiekontrakten ønsker vi 
skal ha en varighet på 3 år og med husleie på kr 5000, prissatt etter markesspris på utleie av 
kontorlokaler i Nordreisa. Intensjonen er å fornye leiekontrakten hvert år. 
 
Reisa Dyreklinikk har tatt en takst over eiendommen og lagd en oversikt over investeringer som 
er gjort etter 1998, se vedlegg. 
Taksten viser en markedsverdi på kr 1780 000 og låneverdi på kr 1530 000.  
 
Oversikt over investeringer viser at det er gjort investeringer på kr 392.000 siden 1998. I tillegg 
kommer eget arbeid, ikke prissatt. Tomten ble fradelt i 2013 og ble solgt for kr 125.000. 
 
Rådmannen ser tre alternativer: 

1. Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og selger bygget for 
takst og Reisa dyreklinikk får tilbakebetalt for investeringer de har gjennomført.  

 
2. Kommunen benytter seg av klausulen i avtalen fra 1997 pkt 4.3 og tar over bygget og 

benytter det i kommunal drift. 
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3. Kommunen benytter ikke seg av klausulen i avtalen fra 1997. Reisa dyreklinikk får selge 

bygget, men kommunen skriver ny avtale der Reisa Dyreklinikk stille nødvendige 
lokaler til rådighet for kommuneveterinær- og veterinærvaktordningen vederlagsfritt. 
Kommunen skal ikke betale for husleie, strøm, renhold eller vedlikehold. 

 
 
Nord Troms veterinærsamarbeid består av to deler. På dagtid er det en kommuneveterinær 
ordning. I den er det en vaktordning fra mandag til fredag fra 08.00-16.00. I tillegg er den en 
Veterinærvakt som har en vaktordning mandag til fredag fra kl 16.00 til 08.00 samt helger og 
helligdager.  
 
Reisa Dyreklinikk eies av to av veterinærene som begge deltar i begge vaktordningene. I tillegg 
leier de lokaler til de to andre veterinærene som deltar vaktsamarbeidet. 
 

Vurdering 
Reisa Dyreklinikk har kjøpt nye lokaler på Storslett i mars 2019 og planlegger flytting til 
Storslett til høsten. Det er derfor nødvendig med en avklaring om bygget i Sørkjosen. 
 
Det er over skissert tre alternativer. Under følger en vurdering: 
 
Alternativ 1 gir en salgsgevinst, men da må kommunen leie lokaler til kommuneveterinær- og 
veterinærvaktordningen hos Reisa Dyreklinikk. Det foreslås en månedsleie på kr 5000. Dette er 
det primære ønsket fra Reisa Dyreklinikk. 
 
Alternativ 2 kan gi kommunen tilgang til midlertidige lokaler. Hvis de skal benyttes på lang sikt 
anbefales det renovering av bygget. I dette alternativet vil leiekostnader for kommuneveterinær 
bli det samme. 
 
Alternativ 3 gir ingen salgsgevinst, men kommunen vil ha gratis lokaler for kommuneveterinær- 
veterinærvaktordningen. Dette er et alternativ som er drøftet med Reisa Dyreklinikk, men som 
de helst ikke ønsker å gå inn på.  
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Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

VERDI- OG LÅNETAKST

Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE

Betegnelse: Bjørkely

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN

Dato befaring: 13.02.2019

Utskriftsdato: 22.02.2019

Oppdrag nr: 1473

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Rejos AS

Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Telefon: 77 76 49 00

Sertifisert takstmann:

Reidar Josefsen

Telefon: 900 68 850

E-post: reidar@rejos.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

Oppdr. nr: 1473 Befaringsdato: 13.02.2019 Side: 2 av 4

Forutsetninger

Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Egne forutsetninger

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen.

Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's retningslinjer og gjeldende lov.  Det er ikke meningen at retningslinjene skal følges
slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.

Berørte parter skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør
rettes opp.

Besiktigelsen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Besiktigelsen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha
undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier.

Rapportdata

Kunde: Reisa dyreklinikk AS

Takstmann: Reidar Josefsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 13.02.2019.
 - Reidar Josefsen.  Takstmann.  Tlf. 900 68 850
 - Kristin Hauge.  Tlf. 920 62 077
 - Wanja Bjerkmo.  Kundekonsulent.  Tlf. 452 30 195

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Bjørkely

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1942 NORDREISA Gnr: 47 Bnr: 426

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 467 m² Arealkilde: Ambita

Hjemmelshaver: Nordreisa veterinærkontor ANS

Adresse: Bjørklysvingen 11
9152 Sørkjosen

Kommentar: Om fullstendighet og nøyaktighet i Matrikkelutskriften:
Ambita tar forbehold om at informasjonen som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske
forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen.
Ambitas Matrikkelutsrkift viser arealet som er en geometrisk beregning på eiendommens
grenselinjer. De tilfeller grensene er markert som fiktive brukes areal hvis det finnes i Matrikkelen.
Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Arealoversikt 07.02.2019 Kilde: Nibio Innhentet 1 Ja

Norges Eiendommer 07.02.2019 Kilde: Nibio Innhentet 3 Ja
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Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

Oppdr. nr: 1473 Befaringsdato: 13.02.2019 Side: 3 av 4

Eiendomsdata

Forretningsbygg bygd i 1948 tilbygd i 1960.

Forsikringsforhold

Fullverdiforsikret hos Sparebank1 Nord-Norge. Avtalenr.: 2387335.
Årspremie kr. 14.236.
Forsikringssum: kr. 4 145 200

Bygninger på eiendommen

Forretningsbygg som har panelte vegger på utsiden og taktekke  er skifer og papp, tilbygg har stålplater og ene taket er
tekket med skifer..
Innvendig mål 1. etg 101 m2, loft 45 m2 og kjeller 38 m2.

Arealer og anvendelse

Bygningen benyttes som veterinærkontor.
I hovedplanet er det kjøkken, medisinlager, tannrom, butikk/venterom, gang, operasjonsrom, medisinlager, bad/wc,
undersøkelsesrom, laboratorium, røntgenrom og en bod.
På loftet er det te-kjøkken, bad og gang.
I kjelleren er det ett arkiv og tre boder. Støypegods kloakkrør. Kjelleren har betongvegger og gulv, foruten arkivet som har
panelte vegger og belegg på gulvet.
Kjelleren er på 38 m2, loftet 45 m2 og hovedplan 42 m2.

Konstruksjoner og innvendige forhold

I gangen og butikken er det laminat på gulvene. Belegg på vaskerom og de øvrige rom. I butikken/venterommet er veggene
panelt og noe tapet. De øvrige vegger i hovedplan har for det meste baderomsplater foruten medisinlager og tannrom hvor
det er tapet på veggene. I hovedplanet er det ellers for det meste belegg på gulvene.
På loftet for det belegg på gulvene, på vaskerommet er det baderomsplater på veggene, på te-kjøkkenet er det tapet på
veggene. Gulvet på badet har ujevnt gulv.

Andre forhold

Offentlig tilknyttet vann og kloakk.
Elektrisk oppvarming.

Beregning

Teknisk verdi bygninger Teknisk verdi med fradrag for elde og slitasje. 3 035 000

Markedsverdi Markedsverdi er den normale salgsverdi som kan forventes å få for eiendommen
slik den står i dag, og med dagens marked.
Følgende vurderinger er lagt til grunn for beregning av markedsverdi på
eiendommen: Teknisk verdi av bygningsmassen, tilstand på bygningsmassen,
tilgjengelighet til bygningene, beliggenhet og miljø i området.
Takstmannen har ikke undersøkt reguleringer eller andre forhold hos
bygningsetaten, og det forutsettes at dagens innreding og bruk er byggemeldt.
Eiendommen ligger fin til i rolig område, nær sentrum og nær friluftsområder.

1 780 000

Låneverdi Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig
belåning.

1 530 000

STORSLETT, 22.02.2019

Reidar Josefsen
Takstmann

Telefon: 900 68 850

315



Matrikkel: Gnr 47: Bnr 426 Rejos AS

Kommune: 1942 NORDREISA KOMMUNE Sentrum 9, 9151 STORSLETT

Adresse: Bjørklysvingen 11, 9152 SØRKJOSEN Telefon: 77 76 49 00

Oppdr. nr: 1473 Befaringsdato: 13.02.2019 Side: 4 av 4

Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

Deler av kontoret på loftet. Operasjonsrom

Undersøkelsesrom Røntgenrom.
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Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 07.02.2019 08:55
Eiendomsdata verifisert: 07.02.2019 08:55

GÅRDSKART  1942-47/426/0

47/426/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5

0.0

1.5

0.0

1.5
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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7.2.2019 Norges Eiendommer

https://infoland.ambita.com/norgeseiendommer/#basis/cadastre=1942-47-426-0-0&address=1942-1013-11 1/3

Type BEST. GRUNNEIENDOM
Bruksnavn BJØRKELY
Etableringsdato 16/12-1998
Tinglyst Ja
Arealmerknad Hjelpelinje vegkant

Matrikkelført Ja
Har festegrunn Nei
Skyld
Landbruk Nei
Næringsgruppe

Antall teiger 1
Seksjonert Nei
Areal 1467.8 m²
Arealkilde BEREGNET AREAL

Dato: 07.02.2019

1942/47/426/0/0
Bjørklysvingen 11
9152 SØRKJOSEN

Oppsummering

Eiere (1)
Siste omsetning
Matrikkelopplysninger
Ikke tinglyst eierforhold (0)
Kulturminner på matrikkelen (0)
Grunnforurensing (0)
Klage på vedtak i Matrikkelen (0)
Forretninger (4)
Matrikkelens adresser (1)
Bolig- og bygningsopplysninger (1)

Eiere

ID Født Navn Andel Adresse Rolle

979998031 Nord Troms Veterinærkontor Ans 1 / 1 Bjørklysvingen 11, 9151 STORSLETT HJEMMELSHAVER

Siste omsetning

Tinglyst dato Kjøpesum Omsetningstype Dokumenttype Gjelder hele eiendommen Gjelder flere eiendommer

29/12-1998 0 ANNET Hjemmel til eiendomsrett Ja Ja

Matrikkelopplysninger

Ikke tinglyst eierforhold

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

Kulturminner

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er
registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning /
verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

Grunnforurensing

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

I matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver.
Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.

Klage på vedtak i Matrikkelen

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.
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7.2.2019 Norges Eiendommer

https://infoland.ambita.com/norgeseiendommer/#basis/cadastre=1942-47-426-0-0&address=1942-1013-11 2/3

Kommune 1942 NORDREISA
Grunnkrets 203 SOMMARSET
Kirkesogn 11040401 Nordreisa

 
Valgkrets 4 SØRKJOSEN
Tettsted 8181 Sørkjosen

Forretninger

Forretning 17/10-2013
Matrikkelført 17/10-2013

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1942/47/426/0/0 -1021.8  

BERØRT 1942/47/443/0/0 0  

BERØRT 1942/47/478/0/0 0  

MOTTAKER 1942/47/502/0/0 1021.9  

Forretning 17/10-2013
Matrikkelført 17/10-2013

Rolle Matrikkel Arealendring  

BERØRT 1942/47/426/0/0 0  

BERØRT 1942/47/443/0/0 0  

BERØRT 1942/47/478/0/0 0  

BERØRT 1942/Eierløs(e) teig(er) 0  

Forretning 22/12-1998
Matrikkelført

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1942/47/8/1/0 0  

MOTTAKER 1942/47/426/0/0 0  

Forretning 16/12-1998
Matrikkelført

Rolle Matrikkel Arealendring  

AVGIVER 1942/47/8/0/0 -1450  

MOTTAKER 1942/47/426/0/0 1450  

Matrikkelens adresser

Adresser Oppdatert Koord.sys.nr Koordinat X Koordinat Y

Bjørklysvingen 11, gatenr 1013, 9152 SØRKJOSEN 23 7753042 729197

17/10-2013 OPPMÅLINGSFORRETNING

17/10-2013 ANNEN FORRETNINGSTYPE

22/12-1998 GRUNNEIENDOM FRA FESTE

16/12-1998 KART- OG DELINGSFORRETNING
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7.2.2019 Norges Eiendommer

https://infoland.ambita.com/norgeseiendommer/#basis/cadastre=1942-47-426-0-0&address=1942-1013-11 3/3

Næringsgruppe IKKE OPPGITT
Bygningsstatus TATT I BRUK
Energikilde
Oppvarming
Avløp
Vannforsyning
Bygningsnummer 192192706

Bebygd areal
BRA bolig
BRA annet
BRA totalt
Har heis Nei

Rammetillatelse
Igangset.till
Ferdigattest
Midl.brukstill.
Tatt i bruk (GAB)
Antall boliger
Antall etasjer

Bolig- og bygningsopplysninger

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC

Bjørklysvingen 11 UNUMMERERT BRUKSENHET

Bygningsopplysninger:

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Bygningskoodinater:

Koord.sys.nr Koordinat X Koordinat Y

23 7753042 729197

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller
være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller
grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i
Matrikkelutskriften.

Bygning 1 av 1: ANNEN PRIMÆRHELSEBYGNING
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Oppgraderinger i Sørkjosen siden 1997: 
 

- Restaurering år 1999 kr. 300 000 
- Varmepumpe innkjøp i 2015 kr. 30 000 
- Nytt laminatgulv deler av areal i 1. etasje både i 2017 og 2018. kr. 20 000 
- Malearbeid vegger i 1. etasje i både 2017 og 2018 kr. 12 000 
- Innkjøp maling og utstyr kr. 10 00 
- Forsterkning av bærende takbjelker innvendig i 2018 kr. 20 000 

Til sammen utgjør dette restaurerings- og oppussingsarbeid til kr. 392 000. 

Tidligere firma Nord Troms veterinærkontor ANS solgte tomt i 2014 for kr. 125 000. 

 

 

Sørkjosen 31.3.19 

Stine Bjerke Solstad 

For Reisa dyreklinikk 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/638-14 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 05.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Regulering av budsjett 2019, nr 1 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommunar og fylkeskommunar (Kommuneloven) 

 

Rådmannens innstilling 

 Driftsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
 

Sektor nr Sektor Utgift Inntekt Kommentar
2 Sektor for oppvekst og kultur 3 500 000 Nedbemanning - effekt ført fra august
3 Sektor for helse og omsorg 950 000 Nedbemanning - effekt ført fra august
3 Sektor for helse og omsorg 2 000 000 KST vedtak 15/19 - Natttjeneste helse- og omsorg, høgegga/Fosseng
3 Sektor for helse og omsorg 1 500 000 Økt utgifter til sosiale utbetalinger NAV
3 Sektor for helse og omsorg 3 500 000 -600 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg 500 000 Økte utgifter ressurskrevende tjenester
3 Sektor for helse og omsorg -140 000 Økte inntekter NAV sosial
6 Sektor for drift og utvikling 325 000 Strømutgifter til veilys, gjenværende strekninger jamfør egen sak
7 Skatter og rammetilskudd -53 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett
7 Skatter og rammetilskudd 1 110 000 Endring rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett
7 Skatter og rammetilskudd -1 000 000 Økte skatteinntekter jamfør historikk
8 Renter, avdrag og avsetninger -4 000 000 Bruk av disp.fond
8 Renter, avdrag og avsetninger -7 592 000 Bruk av disp.fond

8 275 000 -8 275 000  
 
 

 Investeringsbudsjettet for 2019 foreslås revidert som følger: 
 

Ansvar Prosjekt
Enring i 
ramme Kommentar

938 IKT utstyr 1 000 000 Økningen finansieres med ubrukte lånemidler  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av sektorene.  
 
Hoveddelen av nedbemanningen er i sluttfasen og vil ikke ha effekt før i august 2019. Det gir en 
redusert innsparing på kr 3,5 mill på oppvekst og kultur og kr 0,95 mill i helse og omsorg. 
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Kommunestyret har vedtatt at nedtrekket på nattjenesten på Høgegga og Fosseng skal 
reverseres. Det medfører en økt utgift på kr 2,0 mill.  
 
Det er et merforbruk på kr 1,5 mill på sosiale utbetalinger på NAV. Det er i følge sektorleder 
ikke mulig å dekke inn merutgiften. De har en merinntekt på kr 0,14 mill som foreslås økt 
jamfør regnskap.  
 
Det er nye tiltak innenfor ressurskrevende tjenester som gir en netto merutgift på kr 3,4 mill.  
 
Drift av veilys ble vesentlig redusert i kommunestyre sak 17/18 i forbindelse med plan for 
overføring av alle veilys langs fylkes og riksveier til eier. Gjennom forhandlinger er det bare 
oppnådd delvis gjennomslag for dette. Hvis de gjenværende strekningene langs disse veiene ikke 
skal slukkes til høsten, er det behov for budsjettregulering inn midler til strøm og vedlikehold. Dette 
beløper seg til kr 325.000. 
 
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er det en reduksjon i rammeoverføringene på kr 1,057 mill 
jamfør KS sin prognosemodell. Historikk viser at Nordreisa kommune har fått økte 
skatteinntekter i forhold til prognosen. Det foreslås en økning på kr 1,0 mill.  
 
Det er vanskelig å finne inndekning i sektorene som følge av en pågående nedbemanningssak. 
Det foreslås på bakgrunn av dette bruk av disposisjonsfond. 
 
 
   

Vurdering 
Nordreisa kommune har store utfordringer i forhold til å oppnå økonomisk balanse. Det er 
spesielt innenfor de to store sektorene, oppvekst- og kultur og helse- og omsorg. De økonomiske 
rammene blir strammere og strammere for hver år, og behovene i sektorene øker. Det gir et gap 
som blir større for hvert år. Det er helt nødvendig å se på hvordan vi kan gjøre tjenestene på en 
mindre ressurskrevende måte. I følge kommuneloven skal rådmannen gjøre tiltak når det er 
overskridelser. Som følge av en pågående nedbemanning foreslås det å benytte 
disposisjonsfond. Det å benytte disposisjonsfond er ikke heldig, men ut fra dagens situasjon er 
det vanskelig å foreslå noe annet.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1344-50 

Arkiv:                T51  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 11.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 13.06.2019 
24/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Veilys i Nordreisa - målt forbruk, drift og vedlikehold - ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet 
opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 
 
 
Vedlegg 
1     Veglys –bekreftelse av enighet 
2 Befaring veilys riks- og fylkesvei Nordreisa 08.05.2019 
3 Avtale Nordreisa 
4 Status veilys for riks- og fylkesvei 

 
Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune sier fra 01. juli 2019 opp strømabonnement for lysstrekninger som 

framgår av liste punkt A i saksframstillingen.  
2. Merknader til avtaleutkast fra Statens vegvesen: Alle veilysstrekninger bygget av Statens 

vegvesen skal inkluderes i avtalen, uavhengig av type stolper.  
3. Nordreisa kommune monterer 60 skap for strømmåler for veilysstrekninger inkludert 

nødvendige omkoblinger av linjer langs riks- og fylkesvei som i dag er umålt. Kostnad 
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kr 3,9 mill finansieres ved bruk låneopptak. Lånet tas opp i hos den låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

4. Eksisterende veilys frakobles på strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
5. Driftsbudsjettet 2019 for veilys tilføres kr 325.000 for strøm og vedlikehold ved 

budsjettregulering. 
Driftsbudsjett strøm og vedlikehold for veilys langs riks- og fylkesvei på kr 490.000 
innarbeides i budsjett 2020.  

6. Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med overføring av aktuelle veilysstrekninger til 
veieier. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Henvisning kommunestyrets behandling i mars 2018 av sak 17/18 der det ble gjort følgende 
vedtak: 
1. Veilys skiftes til LED lys samtidig som målere installeres for de strekninger som Nordreisa 
kommune påtar seg fortsatt drift av. Utskifting av lys og montering av målere skjer i 2018. 
2. Tiltak under pkt 1 finansieres ved bruk av avsatt beløp på kr 1,0 mill i investeringsbudsjett 2018 
og nytt opptak av lån på kr 1 mill, samt omdisponering av ubrukte lånemidler Høgegga barnehage 
på kr 5,35 mill. Driftsbudsjett ansvar 696 reduseres fra 2019 med kr 604.000 til dekning av 
kapitalkostnader. 
3. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2018 drift av alle veilys langs E6 fra Kåfjord grense til 
Kvænangen grense. 
4. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2018 drift av veilys langs alle fylkesveistrekninger i 
Nordreisa. 
5. Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 1.000.000,-. Lånet tas opp i hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 
Arbeidet med utskifting av veilys langs de kommunale veiene startet i oktober 2018 og ble 
sluttført februar 2019. Anleggene ble tatt over av kommunen i mars 2019. 
Da var det skiftet ut ca 1100 lamper med LED lys og montert nye målere. 
 
Parallelt med dette arbeidet har det vært dialog og møter med Statens veivesen og Troms 
fylkeskommune. Troms fylkeskommune ga tidlig beskjed om at Statens veivesen ville ta seg av 
saken på vegne av dem.  
 
Gjennom lang prosess mot Statens vegvesen er det i møter og pr epost bekreftet overføring av 
en del veilys langs riks- og fylkesveier til veieier.  For øvrige veilysstrekninger er det fra Statens 
vegvesens side bekreftet økonomisk anleggsbidrag til kommunen for begrenset periode. Det ble 
videre i møte mellom Statens vegvesen og Nordreisa kommune i mars 2019 avtalt at Statens 
vegvesen setter opp skriftlig avtale i saken. Etter purringer ble forslag til avtale oversendt til 
kommunen 11.juni 2019. 
 
Avtaleforslaget fra Statens vegvesen mangler strekninger som er bygget av Statens vegvesen, og 
som kommunen mener er inkludert i muntlig avtale, jfr epost fra Strømseth i vedlegg 1. 
Statens vegvesen har i 1994 avsluttet bygging av ny E6 gjennom Straumfjord.  Her er flere 
veilysstrekninger bygget av Statens vegvesen med trestolper. Disse strekningene bør inkluderes 
i avtalens pkt 2.1 da de er bygget av Statens vegvesen etter deres regelverk gjeldende i 
byggeperioden på 1990-tallet. 
Avtaleforslaget fra Statens vegvesen inkluderer driftstilskudd for lysstrekningen Solbakken – 
Betesdaveien. 
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Veilysstrekninger som Nordreisa kommune mener omfattes av avtale om overføring til veieier, 
framgår av liste A under i dokumentet. 
 
Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune aksepterer pr dato ikke overtakelse av veilys som 
ikke er bygget etter dagens gjeldende krav og som ikke begrunnes i trafikkmengde eller 
trafikkforhold. Dette resulterer i at Nordreisa kommune ikke oppnår målsetting om at veieier 
skal drifte veilysanlegg.  
 
NVE har besluttet at alle strømkunder i Norge pr 01.01.2019 skal ha målt strømforbruk, jfr 
forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 
nettjenester. 
 
For alle veilysstrekninger der kommunen inntil videre ønsker fortsatt drift, må det etableres 
strømmålere i samsvar med nasjonale krav.  Kommunens oppgave som anleggseier er å montere 
skap for strømmåler, mens levering av måler er Ymber sitt ansvar og kostnad. Eventuelle 
omkoblinger av linjer er Nordreisa kommune sitt ansvar og kostnad. Der det er felles 
strømforsyning for veilys og strømforsyning fra Ymber så er dette Ymber sitt ansvar og kostnad 
slik at veilys og strømforsyning blir adskilt. Krav om målt forbruk gjelder fra 01.01.2019 mens 
det er gitt utsettelse til 01.08.2019 for veilys fra nettselskapet. 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune må ta stilling til om kommunen skal fortsatt drifte veilysanlegg langs deler 
av riks- og fylkesveinettet, om kommunen fortsatt skal arbeide for at veilys i framtid skal 
overføres til veieier, og om deler av eksisterende veilysanlegg skal demonteres.  Sistnevnte kan 
være aktuelt langs veier der det i dag ikke er innbyggere registrert bosatt i folkeregisteret. 
 
I forhold til muntlig avtale, er det enighet om at veilysstrekninger som Statens vegvesen eller 
Troms fylkeskommune har bygget, skal overføres veieier. Slik Nordreisa kommune forstår 
Statens vegvesen, som også bekreftes av mottatt avtaleutkast, er vegvesenet likevel ikke 
interessert i å overta lysstrekninger med trestolper de selv har bygget, ca 2 km (langs «nye» E6 
fra 1994 i Straumfjord). Om Statens vegvesen står på denne holdningen, vil Nordreisa kommune 
ikke drifte det meste av disse strekningene da de ikke har betydning for bomiljøet for 
innbyggerne. Da anbefales det å avslutte drift av lysene her med unntak av strekning på ca 0,7 
km der det bor folk. Siden Statens vegvesen har bygget de konkrete linjene, er stolper og linjer 
Statens vegvesens ansvar. 
Lysstrekninger med trestolper som er bygget av Statens vegvesen framgår av liste B bak i 
dokumentet.  
 
For noen strekninger av riks- og fylkesveinettet er veistandarden, trafikkmengden og 
trafikksammensetningen samlet er av slik karakter at veilys oppleves som et viktig tiltak med 
hensyn til trafikksikkerhet. Dette gjelder veistrekninger med vesentlig andel tungtrafikk blandet 
med myke trafikanter som gående, syklende og barn på skolevei. Veibredden er ikke i samsvar 
med dagens krav, gang- og sykkelvei mangler og veiskulderen eksisterer ofte ikke. 
På disse strekningene bør driftsansvar for veilys begrunnes gjennom ROS-analyser for 
trafikksikkerheten med og uten eksisterende veilys. ROS- analyser må gjennomføres av veieier. 
Arbeidet med å overføre disse veilysstrekningene til veieier (SVV), bør kommunen fortsette 
med. 
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Enkelte strekninger av belyste fylkesveier har lav trafikkmengde og lav andel tungtrafikk. Her 
kan veilys være viktig med hensyn bomiljø og trivsel, og ikke med hensyn til trafikksikkerhet. 
Disse strekningene bør kommunen vurdere fortsatt kommunal drift av. 
 
Frist 01.08.2019 for målt forbruk er allerede utsatt frist i forhold til myndighetskrav pr 
01.01.2019. Nordreisa kommune vil likevel kunne få kortere utsettelse på dersom det legges 
fram plan for etablering av målere på de anlegg Nordreisa kommune fortsatt ønsker drift av. 
Søknad om utsettelse bør i tilfelle begrunnes med gjennomførbar leverings- og monteringstid.  
Eksisterende kontrakt kan benyttes til anskaffelse av nødvendige skap. 
Dersom framdriftsplan for etablering av målere ikke legges fram, må Nordreisa kommune 
påregne at strømleveransen til veilysanlegg blir utkoblet av netteier 
Kostnader for levering og montering av målerskap, styring i skapet, nødvendig kabelføring 
mellom skap og eksisterende strømlinje veilys, beløper seg til kr 65.000 eks mva pr skap. 
Det vurderes å være behov for 60 skap totalt sett, som gir totalsum kr 3,9 millioner. 
Skap for lys det er enighet om skal overføres Statens vegvesen er ikke medregnet i antallet og 
summen over. Disse ville medført ytterligere 9 skap. 
Dersom det besluttes at eksisterende belysning slukkes der det ikke er fast bosatte innbyggere 
men kun fritidsboliger, kan antall skap reduseres. 
 
 
Driftskostnader strøm for eksisterende umålte veilys langs riks- og fylkesveier er kr 415 000 pr 
år beregnet av gjennomsnitt strømkostnader pr januar-mars 2019. I samme avtale som er inngått 
og bekreftet i epost fra Statens vegvesen, skal vegvesenet betale strømkostnader for 1. kvartal 
2019. I tillegg til strøm er det i samsvar med inngått avtale, brukt ca kr 70 000 i 2019 til mest 
nødvendig drift og vedlikehold av veilyslinjene langs riks- og fylkesveier. Det vil også i framtid 
være behov for vedlikeholdsmidler til eksempelvis pæreskift, stolper, barduner, fotoceller mv. 
Strøm- og vedlikeholdskostnader er ikke medregnet for de områdene det foreligger muntlig 
avtale om overføring til Statens vegvesen. 
Det er ikke budsjett i 2019 for disse driftskostnadene da Nordreisa kommune forutsatte at det 
skulle oppnås enighet med veieier (SVV) i løpet av 2018. Ut fra situasjonen pr juni 2019 er det 
nødvendig å få tilført midler til driftsbudsjettet om kommunen ønsker tente veilys der det er 
registrerte bosatte innbyggere. 
 
Driftsbudsjettet for sektor drift og utvikling har et overforbruk øvrige utgifter pr mai 2019 som 
mulig kan hentes inn ved innstramming resten av året.  En ser ingen muligheter til inndekning 
av strøm og vedlikeholdskostnader for veilys langs riks- og fylkesveier. 
 
 
 
A. Veilysstrekninger som overføres til veieier (SVV) ifølge muntlig avtale bekreftet i epost: 
E6 kryss Spåkenesvn (1900Ev6hp23m20777) 
E6 Sørkjosen, Buktavn 1 – Hovedvn 62 (1900Ev6hp24m7320 – hp24m7441) 
E6 Sørkjosen, Hovedvn 54 – Bjørklysvingen 11B (1900Ev6hp24m7527 – hp24m8371) 
E6 Sørkjosen, gangfelt ved bussholdeplass v/ Solbakken 33-35 (1900 Ev6hp24m8687) 
E6 Storslett, Betesdavn – Nordkjosvn (1900Ev6hp24m10466 – hp25m2477). Strekningen 
inkluderer lyspunkt gangfelt Flomstadvn (hp24m10732), lyspunkt gangfelt ved Sentrum 
(1900Ev6hp24m11936) 
E6 Straumfjord, Fosnes sør (1900Ev6hp25m11523 – hp25m11861) 
E6 Straumfjord Fosnes nord – Straumfjordnes sør (1900Ev6hp25m12750 – 
1900Ev6hp25m13312) 
E6 Straumfjord, Straumfjordnes nord (1900Ev6hp25m15914 - 1900Ev6hp25m17021) 
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FV 351 Flyplassveien (1900Fv351hp1m22 – hp1m292) 
FV 352 Kildalveien (1900Fv352hp1m16 - hp1m1000) 
FV 865 Høgeggveien (1900Fv865hp1m32 – hp1m1068) 
FV 865 Busstopp og veikryss Lundefjellveien (1900Fv865hp1m1655 - hp1m1683) 
FV 865 Busstopp Røyelen (1900Fv865hp1m7798) 
FV 865 Busstopp Moskomælen (1900Fv865hp1m11131) 
 
 
B. Veilysstrekninger bygget av Statens vegvesen med trestolper: 
E6 kryss Spåkenesvn (1900Ev6hp23m20777) 
E6 Straumfjord, Fosnes sør (1900Ev6hp25m11523 – hp25m11861) 
E6 Straumfjord Fosnes nord – Straumfjordnes sør (1900Ev6hp25m12750 – 
1900Ev6hp25m13312) 
E6 Straumfjord, Straumfjordnes nord (1900Ev6hp25m15914 - 1900Ev6hp25m17021) 
Strekningen er delvis bebodd. 
 
C. Veilyssstrekninger som i dag eies og driftes av Statens vegvesen: 
E6 Langslett (1900Ev6hp23m33274) – Ramnklo, Sørkjosen (1900Ev6hp24m7130) inkludert 
FV866 Ravelseidet indre (1900Fv866hp1m18-hp1m78) 
E6 Oksfjord bom (1900Ev6hp26m3559 - hp26m4099) 
FV357 Rotsund fergekai – E6 (1900Fv357hp1m7 – hp1m68) 
FV357 Havnnes fergekai – Kjempebakkenvn 37 (1900Fv357hp3m0-hp3m604) 
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Fra: Vegvesen - Strømseth Øyvind (Oyvind.stromseth@vegvesen.no)
Sendt: 25.01.2019 08:48:42
Emne: veglys

Presisering:
 
Jeg viser til møte den 11.12.da samt senere samtaler med ordfører Øyvind Evanger.
 
SVV og Nordreisa kommune er enige om at SVV skal overta kostnadene knyttet til en del lysanlegg som i dag
driftes av Nordreisa kommune. Man har blitt enige om følgende:
 
1.            Det vil være nødvendig med en befaring/gjennomgang av strekningene slik at disse kan beskrives på en
tilfredsstillende måte. I tillegg må det kartlegges hvordan omkobling kan skje på en hensiktsmessig måte. (Etter
gjennomgangen vil det avdekkes om det i tilfeller vil være aktuelt å overta ekstra punkter hvor det er naturlige
«endepunkter» der hvor dette er mindre kostnadskrevende.) Det må også kartlegges når omkobling kan skje. I de
tilfeller hvor Ymber er stolpeeier, må det avklares nærmere hvordan dette kan løses. Når kartlegging er gjort,
inngås det en endelig avtale mellom partene.
 
2.            De lysstrekninger som skal overtas er lysstrekninger som er etablert av SVV og består av stålstolper langs
E6 og stålstolper langs fylkesveg.
I tillegg overtar SVV kostnadene knyttet til strekningen Sørkjosen til Storslett (trestolper som ikke er etablert av
SVV). Om dette gis ved driftstilskudd eller om de overtas avgjøres etter kartlegging og dialog med Nordreisa
kommune og Ymber. Det samme gjelder strekningen fra «tunellysanlegget» til «stålstolpeanlegget» i Sørkjosen.
På møtet ble det listet opp flere strekninger som skal være bygd av SVV: Dalaveien, Sagasvingen ‐ Kildalen fv. 352,
Flyplassvegen – fv. 351, Havnes fv.357, lyspunkt ved bussholdeplasser og  lyspunkter langs E6 i Straumfjorden.
Dette kartlegges nærmere gjennom felles befaring.
 
3.            Det foreligger en situasjon i Nordreisa kommune hvor kommunestyret har fattet et vedtak om slukking av
anleggene. Både SVV og Nordreisa kommune er enige om at dette ville være svært uheldig og man er derfor blitt
enige om følgende:
Hensyntatt det forhold at Nordreisa kommune har driftet anlegg etablert av SVV og at det vil være praktiske
utfordringer med å skille anleggene fra hverandre, skal SVV betale energikostnadene for alle anlegg som i dag
driftes av Nordreisa kommune på riks og fylkesvegnettet. Nordreisa kommune påtar seg vedlikehold (pæreskift) i
samme periode.
 
 
 
Med hilsen
Øyvind Strømseth

Plan og forvaltning - Troms 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Mellomveien 40, TROMSØ
Mobil: +47 99299922  e-post/Skype: oyvind.stromseth@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

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

 
 
 
 
 

Fra: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: onsdag 16. januar 2019 09:35
Til: Strømseth Øyvind <Oyvind.stromseth@vegvesen.no>; Thorsteinsen Rigmor
<rigmor.thorsteinsen@vegvesen.no>
Kopi: Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud
<Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Anne‐Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>
Emne: RE: veglys
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Hei Øyvind og Rigmor, og Godt nyttår.
 
Jeg kan ikke se og ha mottatt noe svar på denne eposten. Vi skriver nå 16.januar og er langt på overtid i forhold til
lande denne saken. Det betyr at Nordreisa kommune straks må vurdere hvilke tiltak vi må iverksette.
Som jeg svarte i eposten til dere 30.desember har ikke kommunen driftsmidler i budsjettet for veglys langs riks‐ og
fylkesveger. Det var derfor jeg argumenterte for at SVV måtte ta reelle energikostnader frem til
kommunestyremøtet 29.mars slik at vi kan saksbehandle avtalen og legge dette frem for kommunestyret. Dette
signaliserte Rigmor på telefonen at var mulig, og Øyvind bekreftet dette i vår telefonsamtale i forkant av
avtaleforslaget. Det kan derfor som jeg skriver 20.des. ikke dreie seg om, slik foreslått i utkastet, bare de
strekninger som SVV vurderer å overta. Men må omfatte alle veglys langs riks og fylkesveier, da SVV ikke har gjort
det mulig for kommunestyret å ta dette med i vår budsjettbehandling som forutsatt tidligere.
 
Jeg forutsetter av vi får en avklaring på dette så snart som overhodet mulig. Det er etter uværet sist uke mange
mørke punkter der sikringer er slått ut ol. som må adresseres.
 
Jeg ønsker også at en foreslår dato for felles befaring slik at dette blir ivaretatt.
 
 

Vennlig hilsen
 
Øyvind Evanger
Ordfører
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:     91 78 95 48
 

   

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: Øyvind Evanger 
Sent: Thursday, December 20, 2018 8:18 AM
To: 'Strømseth Øyvind' <Oyvind.stromseth@vegvesen.no>
Cc: 'Rigmor Thorsteinsen' <rigmor.thorsteinsen@vegvesen.no>; Hilde Henriksen
<Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; Dag Funderud <Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no>; Anne‐
Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>
Subject: veglys
 
Hei Øyvind.
Her er nok noen ting jeg må kommentere.
Punkt 1 oppfatter jeg som greit.
 
Punkt 2, her er Fv865 sentrum – høgegga ikke tatt med. Dette er en strekning du selv nevnte i møtet.
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Punkt 3, Nordreisa kommunestyre har fattet vedtak om å ikke drifte veglys langs noen riks eller fylkesveier fra
høsten 2018. Jfr. den kortsiktige avtalen vi hadde skulle vi ha ferdigforhandlet en langsiktig avtale i god tid før siste
kommunestyremøte før jul. Da ville vi kunne tatt stilling til videre drift i dagens møte 20.des. Når dette forslaget
kommer dagen før kommunestyremøtet er ikke det mulig. Hvis SVV begrenser seg til å ta faktiske kostnader på
kun de veiene de tenker å overta ansvaret for, har ikke jeg noen annen valg enn å slukke resterende lys, det
ønsker vi som sagt ikke noen av oss. Jeg vil derfor på det sterkeste anmode SVV å dekke faktiske energikostnader
på alle riks‐ og fylkesveier i første kvartal slik at vi kan behandle saken i kommunestyret i mars. Kun på denne
måten kan vi unngå å måtte slukke resterende veilys.
 
Jeg kan ikke se og å mottatt referatet fra vårt siste møte, og heller ikke den vurderingen som SVV har gjort av disse
strekningene.
 
Imøteser et positivt svar, med ønske om en god jul!
 

Vennlig hilsen
 
Øyvind Evanger
Ordfører
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:     91 78 95 48
 

   

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

From: Strømseth Øyvind <Oyvind.stromseth@vegvesen.no> 
Sent: Wednesday, December 19, 2018 8:20 PM
To: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no>
Subject: SV: veglys
 
Hei, nedenfor følger det jeg oppfattet vi ble enig om i dag. Dersom du har noen spørsmål nås jeg på telefon 99 29
99 22. Vi må avtale en felles befaring av anlegget i januar slik at saken ikke stopper opp.
 
Jeg håper dette kan løse problemet midlertidig og at vi etter hvert får til en løsning som er levelig for begge
parter. Som nevnt pågår det et arbeid i SVV Region nord sentralt.  
 
God Jul
 
Jeg viser til møte den 11.12.da samt senere samtaler med ordfører Øyvind Evanger.
 
SVV og Nordreisa kommune er enige om at SVV skal overta kostnadene knyttet til en del lysanlegg som i dag
driftes av Nordreisa kommune. Man har blitt enige om følgende:
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1.            Det vil være nødvendig med en befaring/gjennomgang av strekningene slik at disse kan beskrives på en
tilfredsstillende måte. I tillegg må det kartlegges hvordan omkobling kan skje på en hensiktsmessig måte. (Etter
gjennomgangen vil det avdekkes om det i tilfeller vil være aktuelt å overta ekstra punkter hvor det er naturlige
«endepunkter» der hvor dette er mindre kostnadskrevende.) Det må også kartlegges når omkobling kan skje. I de
tilfeller hvor Ymber er stolpeeier, må det avklares nærmere hvordan dette kan løses. Når kartlegging er gjort,
inngås det en endelig avtale mellom partene.
 
2.            De lysstrekninger som skal overtas er lysstrekninger som er etablert av SVV og består av stålstolper langs
E6 og stålstolper langs fylkesveg.
I tillegg overtar SVV kostnadene knyttet til strekningen Sørkjosen til Storslett (trestolper som ikke er etablert av
SVV). Om dette gis ved driftstilskudd eller om de overtas avgjøres etter kartlegging og dialog med Nordreisa
kommune og Ymber. Det samme gjelder strekningen fra «tunellysanlegget» til «stålstolpeanlegget» i Sørkjosen.
På møtet ble det listet opp flere strekninger som skal være bygd av SVV: Sagasvingen ‐ Kildalen fv. 352,
Flyplassvegen – fv. 351, Havnes fv.357, lyspunkt ved bussholdeplasser og  lyspunkter langs E6 i Straumfjorden.
Dette kartlegges nærmere gjennom felles befaring.
 
3.            Det foreligger en situasjon i Nordreisa kommune hvor kommunestyret har fattet et vedtak om slukking av
anleggene. Både SVV og Nordreisa kommune er enige om at dette ville være svært uheldig og man er derfor blitt
enige om følgende:
Hensyntatt det forhold at Nordreisa kommune har driftet anlegg etablert av SVV skal SVV betale
energikostnadene for de anlegg nevnt under pkt. 2 for første kvartal 2019. Nordreisa kommune påtar seg
vedlikehold (pæreskift) i samme periode.
 
Med hilsen
Øyvind Strømseth

Plan og forvaltning - Troms 
Postadresse: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøksadresse: Mellomveien 40, TROMSØ
Mobil: +47 99299922  e-post/Skype: oyvind.stromseth@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

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

 
 

Fra: Øyvind Evanger <Oyvind.Evanger@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: onsdag 19. desember 2018 14:38
Til: Strømseth Øyvind <Oyvind.stromseth@vegvesen.no>
Emne: veglys
 
Hei Øyvind.
Snakket akkurat med Hilde Henriksen og skjønte at dere ikke hadde snakket sammen i dag. Den strekningen du
spurte om hvem som eier stolpene, altså solbakken, leirbukt, er det delt mellom Nordreisa kommune 16 stolper
og Ymber 21 stolper.
Så er det en strekning til som SVV/TFK nylig har bygd med stålstolper som vi glemte og nevne med da vi møttes,
det er deler av FV 357 (ca.700m) på begge sider av fergeleiet Rotsund ‐ Havnnes. Denne håper jeg også du kan ta
med i avtalen.
 
 

Vennlig hilsen
 
Øyvind Evanger
Ordfører
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Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:     91 78 95 48
 

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Fra: Hilde Henriksen (Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 08.05.2019 14:47:20
Til: 'Rasmussen Bjørn Tore'
Kopi: 

Emne: Befaring veilys riks- og fylkesvei Nordreisa 08.05.2019
Vedlegg: 
Er det anmerkninger til etterfølgende referat, bes tilbakemelding gis innen 16.5.2019.
 
Det pågår prosess for å overføre veilys i Nordreisa langs riks‐ og fylkesvei til veieier. Det er enighet mellom
partene at veilys bygget av Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal overføres veieier pr 01. juli 2019.
I denne forbindelse har aktuelle strekning er vært befart 08.05.2019 av Statens vegvesen v/ Bjørn Tore Rasmussen
og Nordreisa kommune v/ Hilde Henriksen.
Tidligere avtalt tidspunkt har vært 01. januar 2019 som framgår av epostkorrespondanse mellom Statens vegvesen
og Nordreisa kommune, se vedlegg. Kommunen har derfor ikke utført pæreskift og annet vedlikehold på aktuelle
strekninger etter årsskiftet 2018‐2019. 

Utbedring av feil oppstått i 2018 bekostes av Nordreisa kommune.  Dette gjelder noen pæreskift og en stålmast
(1900Ev6hp25m1008). Bjørn Tore Rasmussen sender oversikt til kommunen over feil Statens vegvesen har
registrert i 2019.  Dette sammenholdes med kommunens registreringer før årsskiftet.
 
Statens vegvesen og Troms Fylkeskommune er eier av og har drifts‐ og vedlikeholdsansvar for følgende
strekninger pr dags dato:
E6 Langslett (1900Ev6hp23m33274) – Ramnklo, Sørkjosen (1900Ev6hp24m7130) inkludert FV866 Ravelseidet indre
(1900Fv866hp1m18‐hp1m78)
E6 Oksfjord bom (1900Ev6hp26m3559 ‐ hp26m4099)
FV357 Rotsund fergekai – E6 (1900Fv357hp1m7 – hp1m68)
FV357 Havnnes fergekai – Kjempebakkenvn 37 (1900Fv357hp3m0‐hp3m604)
 
Følgende veilysstrekninger er det enighet om de skal overføres pr 01. juli 2019 til veieier:
E6 Sørkjosen, Ringvn 2 Joker – Hovedvn 62 (1900Ev6hp24m7320 – hp24m7441)
E6 Sørkjosen, Hovedvn 54 – Bjørklysvingen 11B (1900Ev6hp24m7527 – hp24m8371)
E6 Sørkjosen, gangfelt ved bussholdeplass v/ Solbakken 33‐35 (1900 Ev6hp24m8687)
E6 Storslett, Betesdavn – Nordkjosvn (1900Ev6hp24m10466 – hp25m2477). Strekningen inkluderer lyspunkt
gangfelt Flomstadvn (hp24m10732),
lyspunkt gangfelt ved Sentrum (1900Ev6hp24m11936)
FV 351 Flyplassveien (1900Fv351hp1m22 – hp1m292)
FV 352 Kildalveien (1900Fv352hp1m16 ‐ hp1m1000)
FV 865 Høgeggveien (1900Fv865hp1m32 – hp1m1068)
FV 865 Busstopp Lundefjellveien (1900Fv865hp1m‐‐‐‐
FV 865 Busstopp Røyelen (1900Fv865hp1m7798)
FV 865 Busstopp Moskomælen (1900Fv865hp1m11131)
FV 865 Busstopp og veikryss Lundefjellveien (1900Fv865hp1m1655 ‐ hp1m1683)
 
Følgende veistrekninger er bygget av Statens vegvesen med tremaster.  Disse strekningene er ikke aktuelle for
fortsatt drift i regi av Nordreisa kommune.  Bjørn Tore Rasmussen avklarer internt i Statens vegvesen om de
overtar eierskap, drift‐ og vedlikeholdsansvar. Om Statens vegvesen ikke ønsker fortsatt drift av disse
lysstrekningene, er eventuell demontering av anlegg uvedkommende for Nordreisa kommune. 
E6 kryss Spåkenesvn (1900Ev6hp23m20777)
E6 Straumfjord, Fosnes sør (1900Ev6hp25m11523 – hp25m11861)
E6 Straumfjord Fosnes nord – Straumfjordnes sør (1900Ev6hp25m12750 – 1900Ev6hp25m13312)
Statens vegvesen gir Nordreisa kommune tilbakemelding før 1. juni 2019.
 
Under befaringen ble det som tilleggssak tatt opp følgende sak:
Statens vegvesen har i 2018 igangsatt tiltak med utbedring av E6 sør for Langslettkrysset.  I denne forbindelse er
det utført grøfteutvidelse med den følge at fundamenteringsmasse for flere eksisterende veilys er fjernet.  Dette
forholdet forutsetter Nordreisa kommune at Statens vegvesen gjør nødvendige tiltak for å sikre aktuell
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veilysstrekning.
 
 

Vennlig hilsen
 
Hilde Henriksen
Virksomhetsleder
Anleggsdrift
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 43
Mobil:     48 99 42 44
 

   

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

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

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Avtale  

mellom 

Statens vegvesen region nord og Nordreisa kommune 

1 Avtalens bakgrunn og formå l 

I forbindelse med gjennomgang av eierskap og driftsansvar for deler av veglysanlegg langs riks og fylkesveg i 

Nordreisa kommune, er det inngått avtale om 1) Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til 

etablert av Statens vegvesen/Troms fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune. 2) Overføring av 

veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune. 3) Driftstilskudd for veglysanlegg etablert og driftet av 

Nordreisa kommune. 

2 Overføring og driftstilskudd  

2.1 Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til etablert av Statens vegvesen/Troms 

fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune.  

SVV etablerte veglysanlegg på enkelte strekninger på riks og fylkesvegnettet i Nordreisa kommune. Etter avtale 

har Nordreisa kommune hatt driftsansvaret for disse veglysanleggene. Nordreisa kommune har meddelt 

oppsigelse av denne avtalen og Statens vegvesen/Troms fylkeskommune har akseptert en overføring av disse 

anleggene for drift og vedlikehold i regi av Statens vegvesen/Troms fylkeskommune. Statens vegvesen sørger for 

at nødvendige omkoblinger blir gjort. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før veglysanleggene skal settes 

i drift høsten 2019. 

Overføringen av veglysanleggene innebærer ingen driftsforpliktelser for Statens vegvesen/Troms fylkeskommune 

ovenfor Nordreisa kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen/Troms fylkeskommune står fritt til å bestemme 

om og når anleggene skal være lyssatt og kan etter egne vurderinger velge å sette anleggene ut av drift og 

eventuelt sanere anleggene.  

Overføringen gjelder strekningene som vist i vedlegg 1 som inngår som en del av denne avtalen.      

2.2 Overføring av veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune  

Mellom veglysstrekningen etablert i forbindelse med Sørkjostunnelen og veglysstrekningen (stål) som går fra 

Sørkjosen og nordover, er det en kort strekning som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. I henhold til krav 

i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1 skal korte strekninger belyses. Korte strekninger er beskrevet som strekninger 

hvor det er mindre enn 500 m mellom belyste strekninger. (Dette for å få sammenheng i belysningen.) Med 

bakgrunn i dette, overtar Statens vegvesen det aktuelle anlegget. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før 

veglysanlegget skal settes i drift høsten 2019. 

Overføringen av veglysanlegget innebærer ingen driftsforpliktelser for Statens vegvesen ovenfor Nordreisa 

kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen står fritt til å bestemme om og når anlegget skal være lyssatt og 

kan etter egne vurderinger velge å sette anlegget ut av drift og eventuelt sanere anlegget.  

Overføringen gjelder strekningen som vist i vedlegg 2 som inngår som en del av denne avtalen.    

2.3 Driftstilskudd for veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune. 

Mellom lysanlegg på E6 fra Sørkjosen og nordover og lysanlegg fra Storslett og sørover SVV er det et lysanlegg 

(trestolper) som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. Strekningen er for lang til at den direkte omfattes av 

kravet i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1. Statens vegvesen har imidlertid foretatt en skjønnsmessig vurdering basert 

på forhold som sammenheng i belysningen og hensynet til gående og syklende og gir derfor et tilskudd til dekning 
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av energikostnadene for veglysstrekningen. Beregningen av kostnadene skal baseres på antall lyspunkter (watt), 

antall driftsdøgn og gjennomsnittlig energipris (energipris + nettleie) for driftsperiodene pr. år.      

Tilskuddsordningen gjelder fra og med 2019 og gis for ett år av gangen inntil Statens vegvesen meddeler bortfall 

av tilskuddet med minst 6 måneders varsel.  

Tilskuddet gjelder strekningene som vist i vedlegg 3 og som inngår som en del av denne avtalen.    

3 Fakturering av tilskudd 

Tilskuddsbeløpet beregnes slik som beskrevet ovenfor i pkt. 2.3. Tilskuddet betales etterskuddsvis etter påkrav fra 

Nordreisa kommune for ett år av gangen.  

 

Underskrifter 

Denne avtalen er underskrevet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.  

 

 

______________________________    ________________________________ 

Sted   Dato     Sted  Dato 

______________________________    ________________________________ 

For Statens vegvesen     For Nordreisa kommune 
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VEDLEGG 1 

E6  

Fra ca. hp24 m 07454  - til ca. hp24 m 08375  (Stålstolper fra Sørkjosen (sør) til Ymber)  

 

 

Fra ca. hp24 m 10473 – til ca. hp25 m 02478 (Stålstolper fra krysset Betesdavegen til 

Nordkjosneskrysset) 
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4 
 

 

Fv. 351 

Fra ca.  hp01 m 00027 - til ca. hp01 m 00286 (Stålstolper på Flyplassvegen) 

 

Fv. 352 

Fra ca. hp01 m 00027 – til ca. hp01 m 00985 (Stålstolper fra E6 til Sagvollen) 

 

 

341



 

5 
 

Fv. 865 

Fra ca. hp01 m 00119 - til ca. hp01 m 01065 (Stålstolper fra E6 til Høgegga) 

 

Fv. 357 

Fra ca. hp03 m 00010 - ril ca. hp03 m00609 (Stålstolper på Kjempebakkeveien) 
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6 
 

VEDLEGG 2 

E6 

Fra ca. hp24 m 07127 - til ca. hp24 m07454 (Sørkjosen sentrum sør)
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VEDLEGG 3 

 

E6 - Driftstilskudd  

Fra ca. hp24 m 08375 - til ca. hp24 m 10473 (Fra Ymber til krysset Betesdavegen)  
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Status veilys for riks- og fylkesveier pr juni 2019:

Ikke oppnådd enighet med SVV.  Strømmåler må monteres av Nordreisa kommune om fortsatt lysdrift ønskes.
Uavklart. Lysstrekninger som vurderes uten betydning for bomiljø og som kommunen ikke bør fortsette drift av.
Overføres til SVV eller driftstilskudd fra SVV

Foreslått veilys- Antall 
Veieier: Veinavn/delstrekning ansvar pr 2018 lyspunkt Lysstyrke

SVV E6 Kåfjord grense - Spåkeneskryss SVV 1 150

E6 Sørkjos molo - Solbakken gv. 29 70
15 150
23 150

SVV E6 Fosselv S- Fosnes S SVV 9 150
SVV E6 Fosnes N - Strumfjordnes S SVV 17 150
SVV E6 Straumfjordnes N - Bliksgård N SVV 17 150 Bebodd
SVV E6 Straumfjordnes N - Bliksgård N SVV 10 150
SVV E6 Oksfjord bru - Pavelsnes SVV 71 150
SVV Jubelen - Sørkjostunnelen NK 14 70

Foreslått veilys- Antall 
Veieier: Veinavn/delstrekning ansvar pr 2018 lyspunkt Lysstyrke

TFK Fv357 Kjempebakken /del  Vest-Uløyvn TFK 17 125
TFK Fv357 Vest-Uløyveien NK 76 125

TFK Fv866 Bakkebyveien TFK 50 125
TFK Fv351 Flyplassveien TFK 8 70
TFK Fv352 Kildalveien - Saga TFK 41 70
TFK Fv352 Saga-Beassejohka NK 26 70

TFK Fv865 Snemyr TFK 23 70
TFK Fv865 Moskodal-Einevoll NK 91 70
TFK Fv865 Sappen NK 17 70
TFK Fv355 Storvikveien NK 78 150
TFK Fv357 Sandbukta TFK 18 125
TFK Fv359 Sandbukt-Storenga NK 101 125

Riksveier:

SVV

144 70

SVV

SVV E6 Rotsund sør - Langslett SVV 212 150

E6 Betesdaveien - Nordkjoskryss

E6 Solbakken - Betesdaveien

TFK Fv865 Høgeggveien TFK 25 70

250

Fylkesveier:

TFK Fv866 Ravelseidet indre TFK 75
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/653-4 

Arkiv:                X03  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 11.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/19 Nordreisa formannskap 14.06.2019 

 

Støtte til TV-aksjonen NRK Care 2019 

Lenke til web-side: https://blimed.no/  
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune bidrar med kr 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt CARE. Beløpet 
dekks fra ansvar 170 – politisk.   
 
 

Saksopplysninger 
TV aksjonen ber i brev av 21. mai om pengebidrag  til årets TV-aksjonen som er 20. oktober i 
år. 
 
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av 
vedens mest sårbare områder.  
 
Årets TV-aksjon skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over 
egen kropp og få sin stemme hørt. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i Mali, Niger, DR 
Kongo, Burndi, Rwanda, Palestina, Jordan, Afghanistan og Myanmar. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har lang tradisjon på å bidra til TV-aksjonen, og ga i fjor kr 10.000,- til 
TV-aksjonen.  
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