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

1

mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no


                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 27/19 Referatsaker   
RS 98/19 15/708 Omorganisering av Statens vegvesen - 

Uttalelse 
 2019/879 

RS 99/19 Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved 
fylkessammenslåing 

 2018/206 

RS 100/19 Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2019  2016/360 

RS 101/19 Innkalling til møte Nord-Troms Regionråd 19.09.19  2016/220 

RS 102/19 Felles uttalelse fra miljø,- plan og utviklingsutvalget til 
referatsak fra møte 4.9.19 - RF 222/19 - Søknad om kjøp 
av gnr 47 bnr 42 på Solbakkmelden til boligtomt 

  

PS 28/19 Omorganisering IKT-samarbeidet i Nord-Troms  2019/236 
PS 29/19 Oppgradering veilysarmatur  2015/1344 
PS 30/19 Prosjektskisse - unge i arbeid og utdanning  2018/1355 
PS 31/19 Ambulansesituasjon i Nordreisa - vedtak i PS 

20/19 møte i helse- og omsorgsutvalget 3.9.19 
  

PS 32/19 Dialog med ulike brukergrupper – søknad om 
midler fra formannskapet til dialogmøte - vedtak i 
PS 22/19 fra helse- og omsorgsutvalgets møte 
3.9.19   

  

 

2

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12629
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12629
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12629
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12618
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12618
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12619
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12619
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=12619


3

PS 27/19 Referatsaker



Fra: postmottak SD (postmottak@sd.dep.no)
Sendt: 05.08.2019 13:05:24
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: 15/708 Omorganisering av Statens vegvesen - Uttalelse
Vedlegg: Omorganisering av Statens vegvesen - Uttalelse(1800 .pdf
Se vedlagte saksdokument:
 
Med hilsen
Samferdselsdepartementet
 

4



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Anne Berit 
Stavseth 
22 24 81 78 

Omorganisering av Statens vegvesen - Uttalelse 

Vi viser til brev av 20. juni i år om Statens vegvesens tjenestetilbud og lokalisering. 

 

Statens vegvesen leverte 20. mai sitt forslag til ny tjenestemodell- og struktur for førerkort- 

og kjøretøytjenester. 

 

Brukerne sine behov, gode og robuste arbeidsmarkeder i hele landet, kostnadseffektivitet og 

kvalitet i tjenestene er vesentlige hensyn som skal ivaretas i denne sammenheng. For å sikre 

at tilbudet til brukerne er best mulig er det viktig å gjøre grundige vurderinger av 

konsekvensene for innbyggerne. Videre arbeid for digitalisering og ikke minst muligheter for 

kompenserende tiltak ved for eksempel ambulerende tilbud er vesentlig i denne 

sammenheng.  

 

Særlig for tjenester som krever fysisk oppmøte på et tjenestested er det viktig at innbyggerne 

sine behov blir tatt hensyn til på en god måte gjennom et landsdekkende godt tilbud. Før det 

blir tatt noen endelig beslutning om ny tjenestestruktur har samferdselsministeren derfor gitt 

Statens vegvesen i oppdrag å gjøre ytterligere vurderinger av avbøtende tiltak i områder der 

det blir lang reisevei. Statens vegvesen skal bl.a. vurdere: 

 Økt bruk av ambulerende tilbud ved praktisk førerprøve ved lang reisevei 

 Samordning med andre offentlige myndigheter for teoriprøveavvikling 

 Struktur opp mot dagens opplæringssteder for tungbilopplæring i videregående skole 

 Alternative løsninger for å oppfylle krav om avsperret område for praktisk førerprøve 

MC 

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

15/708-98 

Dato 

5. august 2019 
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Side 2 
 

Statens vegvesen har frist for å levere på tilleggsoppdraget 1. november i år. Dette arbeidet 

vil danne grunnlag for videre vurderinger og beslutning om hvordan trafikant- og 

kjøretøyområdet skal struktureres fremover.  

 

Med hilsen 

 

 

Lasse Lager (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anne Berit Stavseth 

underdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste 

Alstahaug kommune 

Nordreisa kommune 

Porsanger kommune 

Vestvågøy kommune 

 

7



Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 19.08.2019 10:22:06
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: 17/2407-29 Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing
Vedlegg: Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylke(1055_6_P .pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Stein Ove 
Pettersen 
22 24 60 26 

Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til departementets brev av 27. oktober 

2017 med fastsettelse av nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020. 

 

Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det nødvendig å fastsette nye kommunenummer til 

alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer er 

fylkesnummer. Følgende nye fylkesnummer gjelder fra 2020: 

 30 Viken fylkeskommune 

 34 Innlandet fylkeskommune 

 38 Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 42 Agder fylkeskommune 

 46 Vestland fylkeskommune 

 54 Troms og Finnmark 

 

Departementet er kjent med at Kartverket i samarbeid med fylkesmennene har sendt 

informasjon til kommunene om dette. Vi ønsker med dette brevet å peke på viktigheten av at 

alle kommunene kommer i mål med nødvendige endringer før årsskiftet. 

 

PA Consulting har på oppdrag fra KS utarbeidet rapporten Konsekvenser av å endre 

kommunenummer, som blant annet er tilgjengelig på www.kommunereform.no. Utredningen 

viser at endring av kommunenummer får konsekvenser for alle sektorer og støttefunksjoner i 

kommunen. De største følgene er knyttet til rapporteringen fra kommune til stat. 

 

Det haster for alle kommuner som får nye kommunenummer å kartlegge hvilke IKT-systemer 

i egen organisasjon som benytter kommunenummer som identifikator og planlegge for 

jobben kommunen må gjøres med disse systemene.   

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

17/2407-29 

Dato 

19. august 2019 
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Side 2 
 

 

Nasjonale register vil bli endret til de nye kommunenumrene. Integrasjon og utveksling av 

informasjon mot slike register vil være avhengig av at kommunene har nytt og riktig 

kommunenummer i sine systemer for at informasjon skal flyte begge veier. Dersom 

kommunenummeret ikke er riktig, vil det medføre problemer og forsinkelser for innbyggere, 

kommune og stat. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stein Ove Pettersen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Kartverket 

Kommunesektorens organisasjon 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 
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Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Gratangen 

kommune 

Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Harstad kommune Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

12



 

 

Side 5 
 

 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Karasjok kommune Raddeviessogeaidnu 

4 

9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 
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Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Kommunehuset 

Rødberg 

3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osterøy kommune Rådhusplassen 1 5282 LONEVÅG 

Porsanger kommune Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
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Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Solund kommune Kommunehuset 6924 HARDBAKKE 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 
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Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd 

Evensensveg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Fra: biztalk@imdi.no
Sendt: 19.08.2019 11:06:48
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2019
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_15.08.2019_automatisk_110325725.docx

Til Norsktilskudd

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

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

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

Med vennlig hilsen,
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
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IMDi  P.b. 212 Sentrum, 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0152 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 1942 
Postboks 174  
9151 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 19.08.2019  Fakturanr.: NORSK150819 Fakturadato: 19.08.2019 

 
STATSBUDSJETTET 2019 – KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 32 300 i tilskudd til opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. Beløpet er 
utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket 
Norsktilskudd – Persontilskudd. 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for 
utbetalingen, se IMDinett. 
 

Tilskudd for 2. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1 2019 1 Kr 32 300 
+ Tillegg for tilflytting 2019 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2019 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 32 300 
Persontilskudd år 2  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 2   Kr 0 
Persontilskudd år 3  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 3   Kr 0 
Sum utbetalt tilskudd   Kr 32 300 

 
Tilskuddets mål  
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en todelt 
tilskuddsordning og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med persontilskudd er at 
voksne innvandrere gjennomfører opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap etter 
introduksjonsloven.  
 
Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og 
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samfunnslivet. Tilskuddet skal også gå til gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap. 
 
Oppfølging og kontroll  
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 a. I forskrift om behandling av 
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal 
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder. 
 
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen 
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen 
beholde tilskuddet.  
 
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter 
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 
 
Klageregler  
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på 
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig 
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Henrik Cafer Cenar  Sunniva Marøy 
økonomi- og tilskuddssjef  rådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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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) som innkalling  
Sendes varaordførere, rådmenn, leder og nestleder i representantskapet til 
orientering 
 
 
                                                                           Dato: 30.08.19 

 
MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 
 
Det innkalles til møte; 
 
Tid: Torsdag 19. september kl 1100-1530 
 
Sted:   Reisafjord hotel, Sørkjosen 
 
Saksliste finnes vedlagt. 
 
Eventuelt forfall bes meldt sekretariatet snarest. Saksdokumenter sendes ut i god tid 
før møtet. 
 
 
 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 8-2019 
STED: Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 
PROGRAM: 
Kl 1100 Møte i regionrådet (Behandling av saker på sakslista) 
Kl 1200 Lunsj 
Kl 1230 Fellesmøte med styringsgruppa for Kompetanseløft Nord-Troms: 

Sluttrapportering og evaluering 
o 1230 Presentasjon av sluttrapport inkl regnskap ved Kristin V Johansen 
o 1300 Drøfting og evalueringsrunde 
o 1400 Pause 
o 1415 Veien videre (Studiesenter/Campus, finansiering fra 2020) 
o 1515 Avrunding – info om program for resten av dagen 

Kl 1530 Middag på hotellet 
  Transport til Halti-bygget 
Kl 1700 Landsbyspelet Kyläpeli, Halti – Reisadalen  
  Retur til Halti/hotellet ca kl 2200 

Det er reservert billetter til spelet og booka overnatting til de ordførere 
som har gitt melding om det 

 
REFERATSAKER: 
Fra Midt-Troms regionråd: «Uttalelse vedr samiske barns rettigheter ved 
Sameskolen i Troms» 
Fra prosjekt HoppIde grunnskole: «Sluttrapport» 

 
 
VEDTAKSSAKER:  
Sak 28/19 Godkjenning av protokoll 25.06.19 
Sak 29/19 Halvårsrapportering fra prosjekt Lyngshestlandet 
Sak 30/19 Regnskap pr 30.06.19 
Sak 31/19 Budsjett 2020 
Sak 32/19 Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Sak 33/19 Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-

Troms Regionråd 
Sak 34/19 Sluttrapportering – evaluering «Kompetanseløft Nord-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 

Oppfølgingssak: 
 Finansiering av Nord-Troms Studiesenter (fra 2020) 

 
 
Orienteringssak: 
Nordreisa kommune har fått gjennomført et forprosjekt:  
Halti III/Innovasjonssenter Nord  

o Siden Halti-bygget huser mange regionale virksomheter og kontorene 
til regionrådet har administrasjonen utarbeidet et innspill til rapporten 

 
 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 
 
 
 
 
Svein O. Leiros 
Rådsordfører
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Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende forslag til felles uttalelse fra utvalget til 
referatsak 222/19: 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget mener det er uheldig at formannskapet tar opp en sak som vi 
mener er Miljø,-plan og utviklingsutvalget sitt fagområde på bakgrunn av en enkelinnbyggers 
hendelse til ordfører. 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget mener at saker som omhandler regulering/omreguleringer, 
først skal behandles i kommunens fagutvalg, som er MPU. 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget, mener at denne saken belyser at delegasjonsreglementet må 
klargjøres i forbindelse med kjøp/salg av kommunale eiendommer. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering 

Vedtak: 
Referatsak 222/19: 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget mener det er uheldig at formannskapet tar opp en sak som vi 
mener er Miljø,-plan og utviklingsutvalget sitt fagområde på bakgrunn av en enkelinnbyggers 
hendelse til ordfører. 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget mener at saker som omhandler regulering/omreguleringer, 
først skal behandles i kommunens fagutvalg, som er MPU. 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget, mener at denne saken belyser at delegasjonsreglementet må 
klargjøres i forbindelse med kjøp/salg av kommunale eiendommer. 
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Nordreisa Kommune

v/Formannskapet - MPU

Sentrum 17 ls! 119— (5

9151 Storslett

Odd-Steinar Hansen

Raapanavn 13

9152 Sørkjosen

16.07.2019

SØKNAD OM KJØP AV GNR 47 BNR 42 PÅ SOLBAKKMELEN TIL BOLIGTOMT

Det er ikke med så liten forundring/skuffelse, at vi er blitt gjort kjent med at Nordreisa kommune har

gitt tillatelse til regulering av deler av gnr 47 bnr 42 til boligformål.

Viser til vår søknad av 23.09.2015 om samme sak, hvor vi fikk negativt svar. Ny forslagstiller

(Jan Birkelund ) har nærmest en kopi av vårt forslag, men da er kommunen plutselig positiv til

saken. Hvordan kan Nordreisa kommune finne seg tjent med en slik forskjellsbehandling av sine

innbyggere?. Vi føler at dette ikke akkurat er tillitsskapende behandling.

Vi har fått bekreftet av MPU leder Hilde Nyvoll at vår søknad ALDRIG har vært behandlet, hverken i

Formannskapet eller MPU. Hvordan kan dette skje?. Kan vi bli slik oversett av kommunen?

Når dette allikevel er skjedd så forventer vi at vår søknad behandles nå og at ny forslagsstillers sak

stoppes inntil videre.

Det er forøvrig nylig fortalt oss av forslagstiller  (  Jan Birkelund )at han har kjøpt nabohuset, Johan

Johansen, sin enebolig. At han skal få kjøpe også deler av gnr 47 bnr 42 finner vi helt urimelig, tatti

betraktning vårt ønske/søknad, og at han derved hindrer å få naboer på sin nordlige tomtegrense.

Om nødvendig er vi villige til å finne en løsning med Jan Birkelund om evnt. påløpte utlegg til

utarbeidelse reguleringsplanen.

Vi håper at Nordreisa kommune viser ansvar i denne saken og tar dette til behandling igjen.

Vedlegg:

Kopi av tidligere innsendte dokumenter

Vennlig hilsen

Anne-Lise og Odd-Steinar Hansen
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/236-5 

Arkiv:                026  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 17.07.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa administrasjonsutvalg  
28/19 Nordreisa formannskap 10.09.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Omorganisering IKT-samarbeidet i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Høring vedrørende samarbeidsavtale IKT 
2 Høringssvar forpliktende IKT samarbeid i Nord-Troms 
3 Et forpliktende IKT samarbeid 
4 Samarbeidsavtale IKT v4 
5 Vedtekter_v4 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommunestyre godkjenner «Samarbeidsavtale IKT» og vedtekter tilknyttet NorIKT. 
  

2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og § 19-1 
“Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
 

3. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune. 
 

4. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen for de 
oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen. 
 

5. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen fordeles 
etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes ikke av 
samarbeidet. 
 

6. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 
samarbeidskommuner. 
 

7. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.  
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8. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant IT-
ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner om OU-
midler til dette. 

9. Ny organisering skal evalueres etter to år.  
 

 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn:  
Alle Nord-Troms kommunene inngikk en avtale om IT-samarbeid i 2005. Samarbeidet er 
hjemlet i §27 i kommuneloven. Rådmannsutvalget er styringsgruppe.  Samordningen skulle da 
føre til:  

 Effektivisere IKT-Drift 
 Redusere framtidig investeringskostnader innen IKT 
 Motvirke framtidig økninger av driftskostnader 
 Beholde/utvikle IKT kompetanse i kommunene 
 Motvirke press i retning av kommunesammenslåing 
 Være i forkant av utviklingen 

 
Det ble avsatt et rom for maskiner i Olderdalen, og det ble satt opp utstyr for lagring, strøm, 
aggregat, UPS, brannmur og noe utstyr for å kjøre virtuelle maskiner.  
Domenekontrollere ble satt opp med et helt nytt domene «NORDTROMS» og en 
brukerdatabase ble således felles for hele Nord-Troms. Denne felles brukerdatabasen har vist 
seg å være viktig. Denne brukes fortsatt også i dag. Det er denne løsningen alle nye systemer 
bygger på nå.  
 
Etter hvert som kommunene trengte oppgradering lokalt, ble løsningen å benytte seg av det 
sentrale felles domene «NORDTROMS», og datasenteret i Olderdalen. Dette ble tatt i bruk i full 
skala i 2008. I tillegg ble det innført e-post løsning, filservere, radius servere og webservere. 
Etter hvert har alle kommunene begynt å bruke NORDTROMS som løsning og dette har bare 
økt gjennom de siste 10 årene. I dag har vi en økning av tjenester som aldri før.  
 
Datasenteret i Olderdalen har vært bindeleddet i hele samarbeidet i regionen, det er derfor en 
viktig komponent. Datasenteret i Olderdalen driftes billig, og har en viktig infrastruktur 
implementert.   
 
Selv om samarbeidet er kommet langt, har kommunene et forbedringspotensial. Ofte er det et 
behov for å prioritere mellom nye systemer, eller vedlikeholde tidligere innførte systemer. Det 
er en stor økning av systemer som ønskes brukt, også på områder hvor IKT aldri har vært nyttet 
før. 
Selv om man benytter prosjektledere for innføring av nye systemer, skal disse systemene 
vedlikeholdes og driftes. Ofte har det endt med at avdelinger må ansette egne personer.  
 
Det innføres flere nye systemer, og også i skolene har man måttet finne egne ressurser. Teknisk 
har i noen kommuner ansatt egne folk for kartsystemer. Dette viser at det er behov for en 
smartere jobbing på IKT-siden.  
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Samarbeidet utlyste en lederstilling i 2014, og det har vært jobbet systematisk for å få til en fin 
struktur i samarbeidsprosjektene.  Det er innført mange forskjellige løsninger som ansatte i de 
forskjellige kommuner forholder seg til.   
 
Samarbeidet har i dag en rekke felles hjelpemidler for å holde en viss struktur i organisasjonen.   

 Helpdesk 
System for varsling av feil på datasystemer, datamaskiner, pads, telefoner, ALT. 
Saksbehandlings- og dokumentasjonssystem for IKT.  

 Intern 9090 telefonen 
Mellom 08.00 og 16.00 er det opprettet en felles vaktordning. 1. linje som rullerer fra 
kommune til kommune hver uke. Ansatte kan ringe for å få hjelp, det blir da fjernstyring av 
problemmaskin ved hjelp av TeamViewer. 
Felles vaktkalender for kommunene er opprettet til bruk hele året og i ferietider. 

 Ansvarsliste 
De fleste systemer er fordelt på to personer i samarbeidet. Disse personene skal samarbeide 
om fagsystemets drift. Når det blir feil, blir disse eller den personen som har hovedansvaret 
varslet gjennom helpdesk systemet. 

 Fastemøter 
Hver onsdag kl 12.00 er alle IKT ansatte i møte. Det blir diskutert IT problemer, nye og gamle 
løsninger. Forskjellig problematikk blir gjennomgått. Forskjellige tips og triks blir utvekslet.  

 Varslingsliste 
Ved store feil, har IKT en varslingsliste hvor berørte parter blir varslet først. IT problemer 
relatert til helse er ofte den viktigste saken for IKT avdelingen. 

 Prioriteringsliste 
Om det skulle oppstå flere feil samtidig, vil denne listen si noe om hvilken feil som skal 
prioriteres. Alle problemer blir uansett vurdert fra sak til sak.   

 Endringsfrys 
Viss tid før ferier skal det ikke endres på systemer. Endringer fører ofte til at ting ikke fungerer 
og oppleves som feil. På denne måten oppleves systemer mer stabil. 

 Valg av skyløsninger 
I enhver ny løsning, vurderes sky løsninger. Skyløsninger av type "SaaS" og Apps for håndholdte 
enheter koster mer, men er besparende for kommunen. Mange skyløsninger baserer seg på 
"IaaS" men disse må likevel driftes av IKT folk i kommunen og er ikke besparende. 

Kommunene har med disse løsningene greid seg bra over flere år, men behovet for veiledning 
og hjelp øker fort når vi begynner å ta i bruk flere og flere produkter. Behovet for intern kursing 
er sterkt økende.  
Det settes inn over 1000 stk nettbrett i skolene bare det neste året. Disse produktene krever også 
vedlikehold.  
Det innføres også nye verktøy og systemer for sikkerheten i organisasjonen. Antallet produkter 
øker stadig, og hver ansatt har ca 2 enheter hver, dvs. PC, mobiltelefon og eventuelt nettbrett.  
I dag administreres ca 1300 datamaskiner, 600 mobiltelefoner og 400 nettbrett. Det eksisterer ca 
2300 mailbokser for ansatte. 
Innføring av velferdsteknologiske løsninger medfører også mer behov for it-teknisk kompetanse 
og kapasitet.   
Økningen av antall produkter setter større krav til bedre infrastruktur og mye bedre trådløst 
system i kommunale bygg. 

Dagens utfordringer 
 Forskjellige innkjøp og vraking av systemer 

Det blir prioritert å kjøpe inn systemer som ingen andre har, som igjen ikke blir brukt.  
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Samme modeller blir kjøpt inn i alle kommunene bare for test, unødvendig mye utstyr blir 
liggende i hyller rundt omkring. For liten erfaringsutveksling mellom kommuner før innkjøp 
foretas.  Noen liker HP og Dell, andre liker Apple, istedenfor å tenke på funksjonalitet. 

 Feil tidsbruk og prioritering 
Mange IT ansatte bruker mye tid på de samme tingene. Det bør være mulig å fordele hvilke ting 
man skal bruke tid på. 

 Lite spisset kompetanse på områder 
Når alle skal kunne alt, blir det lite effektivt feilretting ved litt mer kompliserte feil.  
Eller det må leies inn konsulenter unødvendig. 

 Unødvendig utstyr lokalt i rådhus som må vedlikeholdes. 
Når samme muligheter finns i datasenteret eller sky, velger man likevel å ha ting lokalt i Rådhus 
eller andre lokasjoner lokalt. Det utvides og bygges ofte lokale løsninger i hver kommune, uten 
å tenke på samarbeid eller sky. 

 Effektivitet 
Det er liten mulighet for å måle effektivitet, men det er grunn til å tro at det ligger et potensiale 
her. 

 Liten kontroll med hvem som er på jobb og hvem som har fri. 
I vårt felles system, setter vi ofte saker over til personer som er borte eller er syk.  
Eller personer som ikke møter på jobb. Vi har heller ikke en kontroll på hvem som har ferie når, 
i de forskjellige kommunene. Styring på regionens IT ansatte er for dårlig. 

 Strukturert arbeid med dokumentasjon 
IKT ansatte i regionen er for dårlig å dokumentere systemer og gjentatte rutiner.  
Brukes mye tid gjentatte ganger å finne ut hva ble gjort sist feilen oppstod. 

IKT-området er teknisk vanskelig og er stadig i utvikling. Samtidig har IKT etter hvert blitt 
selve livsnerven i den kommunale drifta. Og den spiser en stadig større andel av budsjettene. 
Hvordan drifte mer effektivt og tidsriktig?  
 
Rådmannsutvalget i Nord-Troms ba i 2016 IKT-leder gjennomføre ei evaluering av dagens 
organisering av IKT, noe som resulterte i rapporten «Et mer forpliktende IKT samarbeid». 
Rapporten anbefalte to viktige endringsforslag:  

1. Alle IKT-ansatte skal være ansatt i samme organisasjon for å støtte opp om en mer helhetlig IKT 
-tjeneste. 

2. Det bør være kortest mulig vei fra bosted til jobb/oppmøtested. 

 

Dagens organisering: 

 
 
Som kartet viser, har den enkelte IT-leder to ledere å forholde seg til: rådmannen i sin kommune 
og den interkommunale IKT-lederen (i Nordreisa har IT-lederen Service- og personalsjef som 
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sin overordnede). Dette setter den kommunale IT-lederen i en skvis, der man på den ene siden 
skal arbeide med interkommunale oppgaver, men på den annen side skal utføre oppgaver som er 
særskilte for sin kommune. Ulikt regelverk og ulike rammebetingelser forsterker ytterligere 
denne tosidigheten. 

Ny organisering 
Dagens IKT-samarbeid er organisert som et §27-samarbeid. Nytt forslag hjemles på samme 
måte, men hovedforskjellen er at alle ansatte som er tilknytta IT-avdelingene i de 5 
samarbeidskommunene forslås samla i én kommune, jfr modell under. 

Foreslått omorganisering innebærer at alle ansatte arbeider i en pool, og arbeidsoppgaver 
delegeres og administreres av IKT-leder. Den største kommunen med det største antallet 
kommunalt ansatte og brukere vil ha et større behov for den felles arbeidskrafta enn en mindre 
kommune. I dag er det ikke slik at antall IKT-ansatte i hver kommune står i forhold til størrelsen 
på kommunen. Dagens system kan altså innebære at den minste kommunen, Kvænangen, 
sponser de andre med IKT-arbeidskraft. På den annen side kan Kvænangen med dagens system 
med rette legge beslag på egenfinansiert arbeidskraft. Med ny organisering vil ressursene styres 
etter omforente prioriteringer på et overordna nivå. Om en kommune ønsker særegne IKT-
ressurser på enkeltområder, vil de ikke være en del av IKT-avdelinga. Slik er det til en viss grad 
i dag også. Flere av kommunene har ansatte med et begrensa IKT-ansvar, for eksempel i 
skolene.  
 
Det er viktig å påpeke at forslaget til organisasjonskart er satt opp i henhold til gjeldende 
kommunelov. For §27-samarbeid vil det være ei overgangsordning på 4 år for å rigge samarbeid 
etter den nye kommuneloven, som trer i kraft oktober 2019.  §27-samarbeid endres til 
«kommunalt oppgavefellesskap» og hjemles i §19-1. Et slikt oppgavefellesskap har et politisk 
representantskap som øverste organ. Hver deltakerkommune skal være representert med minst 
ett politisk oppnevnt medlem. Representantskapet kan opprette andre organer til styring av 
oppgavefellesskapet.  
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Det anbefales at IT-samarbeidet tar omstillinga gradvis, slik at en avventer med å oppnevne 
politisk representantskap til at den nye organiseringa har fått gått seg til. 
 
Forslag til ny organisering forutsetter at reglene for virksomhetsoverdragelse trer inn, jfr 
Arbeidsmiljølovens § 16. Dette betyr bl a at arbeidstakernes rettigheter og plikter i sin 
opprinnelige kommune overføres til ny kommune/arbeidsgiver. Det må påregnes at endringa vil 
medføre noen økte lønnskostnader, da kommunene lønner sine IT-ansatte noe ulikt. Når alle skal 
høre til samme organisasjon, vil det være behov for harmonisering av lønnsnivå basert på 
ordinære prinsipp som kompetanse, ansiennitet og ansvar. 
 
 
 
Økonomi – IKT-regnskap for kommunene (2017) 
 
Dagens utgifter på IKT-området i hver kommune, jfr tabell nedenfor.: 

Kommune Kvænangen Skjervøy Storfjord Kåfjord Nordreisa Sum 
Lønnskost 1 036 239 1 029 024 1 246 509 1 219 036 1 313 000 5 843 808 
Stilling 1,5 2 1,7 2,0 2,3 9,2 årsverk 
Regnsk. tot 
inkl lønn 

 
5 432 298 

 
3 353 436 

 
2 738 521 

 
2 438 793 

 
4 925 633 

 
18 888 681  

 
Det totale regnskapet viser hva hver kommune brukte på IKT tjenester i 2017. Tallene er hentet 
ut fra ansvaret for IKT i hver kommune. Det kan være noe forskjell i hvordan hver kommune 
fører lønnsutgifter, jfr. innspill fra Kvænangen kommune. Tallene ovenfor inkluderer lønn, 
lisenser, servermaskiner, utstyr, programmer, drift av datasenter og linjekostnader. Kommunene 
betaler i tillegg lisenser for en rekke fagprogrammer, en økende utgiftspost etter hvert som ny 
programvare tas i bruk. Eksempler på slike er Familia (brukes av barnevernet), Schooler (brukes 
av skolene), KF Kvalitetsstyring/Compilo (internkontrollsystem) og Visma Flyktning. 
 
Økonomioversikten ovenfor dekker heller ikke særskilt IKT- arbeidskraft knyttet til for 
eksempel skole og kartsystem, altså personer med spesifikke IKT-oppgaver innenfor egne 
virksomheter og som ikke jobber opp mot felles infrastruktur og datasenter. 
 
De totale lønnskostnadene for alle kommuner er på kr 5 843 808 jfr tabell ovenfor. Fordeles 
lønnskostnadene etter ordinært 40/60-prinsipp, får en følgende fordeling (ant innbyggere pr 
1.1.18): 
 

Nordreisa Skjervøy Kåfjord Storfjord Kvænangen 
4944 2925 2132 1856 1224  

Kr 1 792 714 kr 1 251 553 kr   1 038 974 kr   964 994 kr  795 590  
 
Det understrekes at kostnader som fordeles i samarbeidet er lønnskostnader for felles IKT-
ansatte (tilsvarer lønnsposter i den enkelte kommune på ansvar 140). I tillegg fordeles kostnader 
til felles datasenter som i dag: 
 

Utgifter u/moms + 2 466 920,- 
Interkommunalt ansatte 150% - 1 297 593 
Programvare server, 
databaser, div. 

- 392 627 

Serviceavtaler - 116 325 
Konsulenter - 90 007,- 
Nettverksløsninger - 83300,- 
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Fordringer fra tidligere år 2011 
og 2012. 

- 284 713,- 

Diverse hotell, samband, konf. - 11 678,- 
Drift av datasenteret, 
Lagringsløsning og hoster. 

- 190 677,- 

 

Til sammen brukte de 5 kommunene 17,6 millioner på IKT i 2017. I tillegg kommer altså en 
rekke lisenser og lønnsutgifter til ansatte med et visst IKT-ansvar innenfor spesifikke tjenester.  
 
IKT utgjør derfor en vesentlig andel av hver kommunes budsjett, og er stadig økende. 
Intensjonen med en helhetlig IKT-struktur vil økonomisk sett være å få bedre kontroll på 
utgiftene, ved at de samles på ett sted. Ei slik sentralisering av økonomien vil også være et bedre 
utgangspunkt for å gjøre felles innkjøp av både hardware (pc, nettbrett, telefoni, smartboard, 
velferdsteknologi osv) og software (programvare, lisenser mm). Hver kommune bærer egne 
kostnader til alle IKT-utgifter unntatt lønn og utgifter gjengitt i tabellen ovenfor. 
 
Overhead: Ved en omorganisering hvor en kommune skal administrere hele tjenesten, må 
administrasjonskommunen ha dekt noe av kostnadene. Dette kalles ofte overheadkostnader og 
utgjør 2 % av totale lønns og pensjonskostnader.  Ved dagens organisering påløper bare 
overheadkostnader for felles IKT-leder.   
 
Oppsummering ny organisering: 

 Organisering etter ny kommunelov med opprettelse av politisk representantskap gjennomføres 
innenfor 4 års overgangsordning, men ikke før tjenesten er implementert og drifta er over 
etableringsfasen. 

 §27-samarbeid med administrasjonskommune – alle IKT-ansatte tilsatt i samme kommune med 
én felles leder (virksomhetsoverdragelse) 

 Distribuert modell – de ansatte har oppmøtested og kontor i de kommunene de er 
hjemmehørende i. Ved tilsettinger må det tas hensyn til at det skal være IKT-ansatte til stede i 
alle kommuner. 

 Utgifter til lønn og fellesutgifter som i dag administreres fra Kåfjord (datasenteret) fordeles 
etter 40/60-prinsippet. 

 

Vurdering 
 
Felles saksfremlegg med vedlegg er sendt til intern høring til Service og personaltjenesten. 
 
Service- og personalsjef Christin Andersen og arkivleder Ellinor Evensen har avgitt uttalelse, og 
er negativ til et formalisert samarbeid med de øvrige kommunene. 
 
Fagforbundet Nordreisa har også avgitt uttalelse, hvor de presiserer de ansattes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelsen og avlønning av de ansatte. Disse forhold er tatt med i 
saksutredningen og er i så måte imøtegått. 
 
IT-leder Trond-Ove Holmgren har i sin uttalelse støttet rådmannens innstilling. 
 
Et formalisert samarbeid innebærer at 60% av kostnadene fordeles etter størrelsen på 
kommunene. I dag har Nordreisa kommune 2 ansatte på IKT, det vil si like mange som Kåfjord 
og Skjervøy kommune har. Disse ansatte jobber på tvers av kommunene, noe som tilsier at 
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Nordreisa drar fordeler av de øvrige tilsatte i samarbeidet. Etter rådmannens vurdering er det 
derfor ikke urimelig at Nordreisa får en større andel av kostnadene. 
 
Rådmannen mener at styring og kontroll vil bli bedre når alle ansatte forholder seg til samme 
leder.  Overordnet vil kommunene har styring ved at alle kommuner har representant i styret. 
Samarbeidet styres økonomisk etter et på forhånd vedtatt budsjett, mens kommunene selv styrer 
egne investeringer. Kommunene vil slik sett være bestillere, som selv anviser egne 
investeringer. 
 
Når det gjelder datasenteret i Olderdalen eller overgang til skyløsninger, så er ikke IKT 
organiseringa et hinder i så måte.  Snarere tvert imot er det lettere å få til overgang til effektive 
løsninger, ved at avgjørelsen tas av styret i samarbeidet. I dag må hver kommune først beslutte 
for seg selv, for så å ta beslutningen videre i samarbeidet. Det har vist seg tidkrevende og ført til 
at prosesser forsinkes og at enkelte kommuner derfor velge å kjøre selvstendige løp. Slik har 
man gått glipp av synergieffekter og besparelser ved innkjøp. 
 
Kåfjord kommunestyre har vedtatt innstillingen 23.04.19, Skjervøy kommunestyre 08.05.19,  
Storfjord kommunestyre 19.06.19 og Kvænangen kommunestyre har vedtatt innstillingen 
20.06.19.  Nå gjenstår kun vedtaket i Nordreisa kommunestyre. 
 
Rådmannen støtter saksfremlegget og anbefaler kommunestyret å følge innstillingen til vedtak, 
slik de øvrige kommunene har gjort. 
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FAGFORBUNDET

Nordreisa kommune Storslett

v/ personalsjef  Christin  Andersen

Høring vedrørende Samarbeidsavtale IKT

Visertil pågående prosjekt/utredning ifm samarbeid om lKtenesteri Nord-Troms. Prosessen er

pågående og etterdetjeg kjennertil ute på høring.

Vi vil i den sammenheng påpeke at også Fagforbundet er høringspart i slike sakerog håperfor

fremtiden atvi blirinkludert i slike tilfeller.

Jeg har fått kjennskap til denne prosessen gjennom en rask orientering fra tidligere HTV og ser at

verken samarbeidsavtale ns tekst ellervedtekter ivaretar de ansattes rettigheteri overflyttingen av

arbeidsgiverensvaret fra flere kommunertil en.

Vi menerat det må innarbeides i avtalen at de ansatte som bliroverførtfår ta med seg både lønn,

ansiennitet og evt andre rettighetertil den nye arbeidsgiveren.

Vi er klaroverat høringsfristen ergått ut men ønsker likevel i lys av manglende orientering at vå r

betenkelighet blirtatt med i videre saksbehandling og vedtak.

Med vennlighilsen

RodenerNilsen

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 414
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Nordreisa kommune 
Service- og personaltjenester 

 

 

  

 
Notat 

 
Til: Anne-Marie Gaino 
Fra: Christin Andersen og Ellinor Evensen  

 
 

Referanse Dato 

2019/236-2 05.03.2019 
 
 

Høringssvar forpliktende IKT samarbeid i Nord-Troms 

 
Viser til rådmannens henvendelse av 15.02.2019.  
 
Til høringen har vi mottatt felles saksfremlegg, forslag til samarbeidsavtale og vedtekter. I tillegg 
legger vi til grunn dokumentet «Et forpliktende IKT-samarbeid i Nord-Troms» utarbeidet av 
IKTledere.  
 
Høringssvar er utarbeidet av sak- og arkivleder Ellinor Evensen og service- og personalsjef 
Christin Andersen som også leder Nordreisa Ikt.  
 
På tross av fordeler med samorganisering med en felles ledelse, anbefaler vi ikke gjennomføring 
av foreslått fremtidig organisering for IKTNord-Troms  
‘ 
Etter en gjennomgang av tilgjengelige dokumenter trekker vi følgende hovedkonklusjoner: 
 

 Økonomiske konsekvenser for Nordreisa kommune, forslaget medfører større utgift for 
kommunen. Det foreslås 40/60 prinsipp deling av lønnskostnader, dvs en stor økning for 
Nordreisa kommune, økning kr 360.000,-  i 2017 tall. Nordreisa kommune betaler etter 
40/60 deling innbyggertall allerede den største økonomiske belastningen til felles 
datasenter.  

 
 Nordreisa Kvænangen Skjervøy Kåfjord Storfjord 

Økning Reduksjon Økning Økning Reduksjon Konsekvens 
Lønnsfordeling 360.000,- 295.000,- 141.690,- 130.210,- 343.824,- 
Fordeling 
kostnad 
datasenter 
Kåfjord 

 
970 383 

 
448 526 

 
674 064 

 
683 664 

 
532 326 
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Side 2 av 2 

 
Driftsutgifter foreslås lagt utenfor, med konsekvens at bestillermyndighet og 
anvisningsmyndighet ikke henger sammen. Anvisningsmyndighet foreslås lagt til 
personer helt utenfor IKTmiljøet, og utenfor vertskommunen. Dvs. at bestillermyndighet 
og økonomisk ansvar for størsteparten av dagens budsjett ikke skal være i samme 
organisasjon. Dette blir svært krevende samordning, krevende budsjettering og 
oppfølging av regnskap.  
 
Dersom det skulle bli en 40/60 deling av også driftsutgiftene, vil Nordreisa kommunes 
andel øke betraktelig og Kvænangen kommune reduseres svært mye.  
I tillegg sier dokumentet at det er stort behov for IKTvaktordning. En slik ordning vil 
mulig medføre økte kostnader for Nordreisa.  

 
 Saksutredningen sier ingenting om lønnsforskjeller for ansatte i de ulike kommunene. I 

dokumentet fra 2016 sier IKTlederne at ulike arbeidsbetingelser er en utfordring. Ved en 
samorganisering vil lønn og øvrige betingelser måtte bli likt. Om dette gir merutgifter for 
Nordreisa er usikkert da denne informasjonen ikke foreligger ut over at dokumentet fra 
2016 sier at det er ulike ordninger. Hta krever lik lønn for likt arbeid og det vil være 
urimelig om ITkonsulenter i samme organisasjon skulle ha ulik lønn. Nordreisa bruker 
svært lite ressurser på feks overtid. 

 
 Det er svært vanskelig å få tak på hva de konkrete utfordringene er i saksutredningen. De 

utfordringene som beskrives i dokumentet «et forpliktende IKT-samarbeid i Nord-
Troms» ligger svært langt tilbake i tid, 2016. Er det de samme utfordringene som i dag?  
De utfordringene som beskrives i saksfremlegget er til dels reelle men flere av dem kan 
håndteres i dagens organisering, for eksempel «Feil tidsbruk og prioritering» Her har jo 
samarbeidet i dag felles «helpdesk» med fordeling av oppgaver til Ikt-ansatte i Nord-
Troms. Fungerer ikke denne og hvordan kan prioritering bli bedret, når ansatte likevel 
skal jobbe som før, på samme arbeidsplass som før? Videre vedr «effektivitet». Når det 
gjelder effektivitet, vil ikke dette slå positivt ut for Nordreisa kommune, som skal betale 
for størstedelen av samarbeidet.  
 

 Dokumentene sier at styring og kontroll vil bli bedre og bidra til mer effektiv drift. For 
Nordreisa kommune vil lønnsutgiftene øke, og dermed bli mindre økonomisk effektivt. 
Vi stiller videre spørsmål med påstanden da man ikke vil ha kontroll over driftsutgifter og 
at alle ansatte skal ha samme arbeidsted som før. Med dette vil ledelse vil bli lenger unna 
og styring/kontroll vanskelig, jfr erfaringer med plankontoret.  
Rådmannsutvalget skal fortsette som styringsgruppe. Her er det utfordringer med at 
rådmenn har knapphet på tid, og det er lang veg til beslutninger tas. Vi kan ikke se at ny 
organisering vil gjøre det enklere for rådmannsutvalget med styring og kontroll.    
 

 Vurderingene om alternative organiseringer er ulikt og lite omtalt/vurdert. Vi stiller 
spørsmål med om beslutningsgrunnlaget er godt nok.  
 

 Saksutredningen/dokumentene sammenblander betydningen av begrepet «IKT» og 
«digitalisering». Vi ser på digitalisering som utvikling av fagområder, ikke det IT primært 
skal drive med. For eksempel er det ikke IT som tok grep som SvarUT, eSignering, 
digitalisering av barnehagsøknader, velferdsteknologi på helse- og omsorg. 
Saksutredningen beskriver ikke hva IT skal jobbe med fremover. Dersom flere og flere 
systemer skal over i sky, hva vil IT sine oppgaver være i fremtiden? Vi vet at bl.a. 
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Side 3 av 3 

Tromsø kommune vil komme med tilbud om å samarbeide i skyløsning, hvor man kan 
plassere tjenester i en og samme skytjeneste, som forenkler integrasjoner mellom 
fagsystem.  

 
 
Vi er for øvrig enig med at situasjonen pr i dag ikke er optimal. Men vi mener istedenfor å gå inn 
på et vertskommunesamarbeid, hvor vi mener at situasjonen ikke vil bli særlig endret, bør 
kommunene heller se på hvilke tjenester som kan settes bort til sky, for eksempel ordningen 
Tromsø kommune som er i gang med, å bygge opp en Privat Clode, dvs. en privat skyløsning for 
kommuner. Den vil fungere som en skytjeneste og fordelen er at kommune og 
samarbeidskommuner kan plasser mange tjenester i en og samme skytjeneste, som forenkler 
integrasjoner mellom fagsystem som er en nødvendighet om man skal digitalisere alle papirarkiv. 
I dette ligger at man kan legge ned datasenteret i Olderdalen, og IKTansatte vil få andre 
arbeidsoppgaver enn i dag, med driftig av denne. Nye Senja kommune er med i dette samarbeidet 
og plasserer mye i denne skyløsningen. Tromsø har også søkt prosjektmidler og fått dette hos 
fylkesmannen, for å tilby medlemskap for de kommuner som er interessert. Det er allerede 
planlagt en delegasjon til Sør-Troms og Finnmark.  
En skyløsning som denne vil jo kunne medføre andre arbeidsoppgaver for IKTansatte, og kansje 
på sikt gi en mer effektiv løsning slik ønsket er i saksfremlegget.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Andersen       Ellinor Evensen  
Service- og personalsjef      Sak- og arkivleder.  
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1 INNLEDNING 
Rådmannsutvalget oppnevner en arbeidsgruppe som skal utrede et mer forpliktende IT-samarbeid i 
Nord-Troms. Arbeidsgruppen skal bestå av en representant fra IT i hver kommune. Arbeidsgruppen skal 
ledes av IT-leder Tom-Eirik Jensen. Rådmannsutvalget er styringsgruppe.  
Det er viktig at representantene i fra hver kommune legger til rette for å involverer sine IKT ansatte å 
komme med innspill til arbeidet.  
Det er normalt å koble inn fagforeninger tidlig, der det kan være aktuelt med en endringsprosess, og 
våre IKT ansatte velger derfor en tillitsvalgt i gruppa. Denne personen skal ta seg av informasjon mellom 
ansatte, fagforeninger og arbeidsgivere.  
Samarbeid mellom kommuner skal også videreutvikles, og dette arbeidet er en del av utviklingen.  

2 INNHOLD 
Innholdet i dette dokument skal utarbeides av arbeidesgruppen for å sikre en god endringsprosess og gi 
en faglig anbefaling til rådmannsutvalget. Den skal beskrive status og framtidige behov innen IKT. Det 
skal beskrives hvilke utfordringer vi har. Det skal beskrives oppgaver som skal løses, og hvordan de kan 
løses. Videre så skal konsekvenser for endringen beskrives. Hva skjer med økonomi i denne 
sammenhengen. Hvilke utfordringer har vi med personalet i de ulike alternativer som er aktuelt.  
Gruppa skal komme med en anbefaling av driftsmodell som kan brukes i samarbeidet, eller det bør 
anbefales en outsourcingsmodell. Arbeidet skal gjennomføres innen 6. september 2016.  

Statusrapportering skjer på rådmannsmøte 20.06.16 
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3 FREMDRIFT 
Gruppa utvikler dette dokumentet til rådmannsutvalget for beslutningsgrunnlag i videre arbeid.  
Deltakere i gruppa er:  

Navn Avd 
Tom-Eirik Jensen Region 
Kurt Frantzen Region 
Trond-Ove Holmgren Nordreisa Kommune 
Jim Hansen Kvænangen Kommune 
Håvar Henriksen Skjervøy Kommune 
Greta Larsen Kåfjord Kommune  
Trond Seppola Storfjord Kommune 

 

Gruppa finner de typiske utfordringene i samarbeidet. Dette noteres og beskrives i kapittetl 4.  
Deretter skal gruppa konsentrere seg om fremtidens behov. Det jobbes da med kapittel 5. og det 
beskrives hvilke behov som vi ser vil komme i fremtiden. 

Kapittel 6. vil inneholde forslag til hvordan disse utfordringene og behovene kan løses. Her skal det 
beskrives flere alternativer. 

I kapittel 7. Vil gruppa konsentrere seg om konsekvenser ved de for skjellige løsningsalternativene. 
Økonomiske konsekvenser og konsekvenser for ansatte. 

Tilslutt vil gruppa komme med en anbefaling til Rådmenn i kapittel 8. 
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4 DAGENS STATUS OG UTFORDRINGER 
Dagens status og utfordringer på IKT er komplekse å beskrive. Det er både positive sider og negative 
sider å trekke frem i samarbeidet. Potensialet for å forbedre seg er størst ved å fokusere på det vi er 
svake på og forbedre oss der og fortsette med det vi er bra på.   

Nord-Troms samarbeidet har eksistert siden 2005. Vi samarbeider om mye, men kunne ha trukket enda 
mere inn i samarbeidet. Potensialet i samarbeidet er der, om vi klarer å organisere det enda bedre enn 
det vi har klart så langt. Vi har fått til mye men har mye vi kan forbedre oss på. 

 
De fleste, men ikke alle datasystemene for samarbeidet er lagt i datasenteret i Olderdalen.  Der drifter vi 
ca. 70 virtuelle servere på VMWare og en lagringsløsning fra DELL. Applikasjoner, nettverks utstyr er 
også en stor del av driften.  I tillegg til datasystemene i datasenteret, så står det en del systemer ute i de 
enkelte kommunen, som for eksempel system for utskrift, lege, skole, rustjenesten, havnetjenester, 
fysioterapitjenesten, helsesøster/jordmor tjenesten og ressursstyring innen helse. Noen av disse 
systemene er satt opp av eksterne leverandører og noen system er satt opp av lokal IT. Infrastrukturen 
mellom kommunene er bra, og er drevet av Bredbåndsfylket Troms. Nettet ut og inn fra kommunene er 
koplet sammen med like brannmurer. 

  

Alle brukere i kommunene er koplet sammen i et nett som er kalt «NORDTROMS» (Teknisk kalles dette 
et domene). I dette domenet er det et bibliotek med brukere, maskiner og andre objekter. Biblioteket 
betegnes med navnet Active Directory. I dette biblioteket ert ressursene i alle kommunene plassert, 
inklusiv brukere.    

Systemene driftes av 11 årsverk utenom lærlinger fordelt i kommunene Kvænangen, Skjervøy, 
Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Ved feilsituasjoner og andre henvendelser har vi en helpdesk der 
innmeldte saker registreres og følges opp. Det er imidlertid veldig mange feilrettinger som ikke blir 
registrert i helpdesken av ulike årsaker, derfor viser ikke helpdesken på langt nær de arbeidsoppgaver 
som utføres av IKT. I noen grad blir feilmeldinger og andre arbeidsoppgaver fordelt ut til ansatte etter ei 
ansvarsliste. Ansvarslista revideres flere ganger i året. 

IKT-samarbeidet har fast møte en gang i måneden og andre møter ved behov. I møtene tas det opp alt 
fra hastesaker til mer langsiktige behov og planer. 

Alle kommunene i Nord-Tromssamarbeidet har samme Microsoft lisensavtale. Dette gjør at vi får ett 
stort volum på bruker, arbeidsmaskiner og serverlisenser. Dette gir oss store fordeler på lisensprisene.  

Alle kommunene har samme telefonisystem og det blir stadig utvidet med flere apparater og flere 
funksjoner. 

Økonomi og regnskap for samarbeidet håndteres av Kåfjord kommune. 
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4.1 FRA 2005 HAR VI HATT FØLGENDE MÅLSETTING FOR SAMARBEIDET: 
 

Målsetningene har ikke vært revidert siden de ble laget i 2005.  Dette burde vært gjort en gang i året. 

Mål: IKT-samarbeidet skal bidra til en mer effektiv drift av kommunene.  
Kompetansedeling, drift, utvikling, innkjøp og kurs samordnes.  
IKT skal være et verktøy for andre avdelinger og skal gi felles driftsfordeler for hele organisasjonen.  

Samordningen skal blant annet føre til:  

 Mer effektiv IKT-drift  
 Reduserte framtidige investeringskostnader innen IKT  
 Å motvirke framtidige økninger av driftskostnader innen IKT  
 At en beholder/utvikler IKT-kompetanse i kommunene  

For å oppnå målsettingen etableres det en felles datasentral som server alle kommuner og som kan 
betjenes via fjerndriftsverktøy fra kommunene. 

Kostnader fordeles på følgende måte:  

Fast andel 40 % av kostnader fordeles likt mellom kommunene. Variabel andel 60 % av kostnader 
fordeles mellom kommunene forholdsmessig med bakgrunn i innbyggertall. 

 

4.2 UTFORDRINGER 
Etter over 10 år med samarbeid på IKT, så er det mye som kan forbedres. 
Da samarbeidet startet i 2004, skrev kommunene under på en samarbeidsavtale. Denne 
samarbeidsavtalen skulle evalueres en gang i året av styret som består av rådmenn i 
samarbeidskommunene. Disse årlige evalueringen har dessverre ikke blir gjort og samarbeidsavtalen er 
slik den ble skrevet i 2004. Det har i stor grad påvirket IKT-samarbeidet, spesielt i forhold til hva vi skal 
samarbeide på og hvordan samarbeidet skal være. Lojaliteten til samarbeidet kunne ha blitt bedre med 
årlig evaluering og nye forpliktelser. Det har blant annet resultert i at kommuner i flere tilfeller velger 
ulike løsninger og gjør større eller små innkjøp ute av utstyr og system på den enkelte avdeling uten å 
trekke det inn i en prosess under IKT-samarbeidet eller lokal IT-avdeling. Det blir enkeltsystem for den 
enkelte kommunen og som avviker fra målsettingen med IKT-samarbeid. 

Samlet sett er en av hovedutfordringene å få det samlede rådmannsutvalget delaktig i styring og 
strategisk utvikling av IKT-området. 

Samarbeidet har i alle årene jobbet uten en strategiplan og uten en handlingsplan. Disse planene er 
viktig å ha på plass slik at det man jobber mot er forutsigbart. 

Kommunen har lokale IT-budsjett som varierer fra kommune til kommune. Dette gjør det vanskelig å 
investere i utstyr og system som det er behov for i driften av systemene det samarbeides om. 

Ressursene ute i den enkelte kommune er ulik. Det stilles få krav til hvor mye ressurser en kommune 
skal stille disponibel i samarbeidet.  
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Det som er drøftet i felles IKT møter blir ikke alltid fulgt opp ute hos kommunene.  

Noen av hovedutfordringene i IKT-samarbeidet:  

 Felles strategi og handlingsplan for IKT  
Det eksisterer ikke en felles strategi og handlingsplan for IKT-samarbeidet 

 Forskjellige budsjetter og økonomiske betingelser for IKT  
De forskjellige IKT-avdelingene har forskjellige budsjetter og økonomiske forutsetninger for IKT- 
drift.  

 Dårlig koordinering av innkjøp av løsninger 
Kommunene kjøper inn forskjellige IKT-løsninger til forskjellig tidspunkt som IKT-samarbeidet 
skal drifte i fellesskap.  

 Mangelfull innflytelse ved anskaffelse av IKT-systemer 
Avgjørelser angående innkjøp av IKT-systemer blir tatt uten medvirkning av IKT-avdelingene.   

 Forskjellige idéer og filosofier om drift av systemer 
De ansatte har forskjellige idéer og filosofier om drift av de samme systemene.  

 Mangelfull forpliktelse og prioritering av IKT-oppgaver 
Kommunene prioriterer etter forskjellige behov og vektlegger forskjellig. Vedtak som gjøres blir 
ikke fulgt opp i de forskjellige kommunene.  

 Ulike arbeidsbetingelser 
De ansatte har forskjellig lønnsbetingelser, arbeidstid og regler for overtid og avspasering, selv 
om de drifter de samme systemene.  
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4.3 ANDRE UTFORDRINGER 
 

Det synes å være en ganske tydelig utvikling der sentrale myndigheter og den generelle 
samfunnsutviklingen i stadig større grad forventer at det offentlige tar i bruk IKT teknologi for å yte gode 
og effektive tjenester til befolkningen. Dette stiller klare krav til kommunen.  

Man forutsetter at kommuner tar nødvendige valg for å tilrettelegge for denne utviklingen i egen 
virksomhet, noe som kan være utfordrende i små og ressurssvake kommuner. 

Kommunene er underlagt sentrale lover med forskrifter som Forvaltningsloven, Tjenesteloven, 
Arkivloven, Offentlighetsloven og eForvaltningsforskriften som alle setter krav til saks- og 
arkivbehandling i offentlige virksomheter. Dette setter klare føringer for valg og strategier som 
kommunene må ta i årene som kommer. 

En ser også en klar utvikling i samfunnet hvor det i stadig større grad forventes at man har på plass 
robuste IKT-løsninger, hvor det i stadig mindre grad synes å være forståelse for at systemer kan feile og 
samband kan ramle ned. Man ser f.eks. at et utfall av mobilnett i noen kommuner i Nord-Norge skaper 
førsteside oppslag i landets medier. Dette synes å være et klart signal om hvilken forventninger det 
ligger i samfunnet til dagen IKT-løsninger.   

Kommunen i Nord-Troms synes i så måte å ha et fortrinn fremfor sammenlignbare kommuner da vi har 
et godt etablert interkommunalt samarbeid på IKT-området.  

Det at samarbeidet er såpass omfattende og består av bl.a. av et felles domene og datasenter gir oss 
spesielle fortrinn da dette bl.a. forenkler implementeringen av IKT-systemer på tvers av 
kommunegrensene. Dette samarbeidet blir også et viktig virkemiddel for å utjevne forskjellen mellom 
kommunene i Nord-Troms. 

Det virker som om en styrkning av dette samarbeidet bare blir viktigere for å møte kravene til IKT i årene 
som kommer. En god felles fremtidsrettet strategiplan for IKT-området synes også å være en 
nøkkelfaktor i så måte.    

Det er også tydelig å se at systemer blir mer og mer komplekse og at det stadig etableres krav til 
samhandling på tvers av fagområder og systemer. Dette gir et klart signal om i hvilken retning 
utviklingen på IKT-området går i årene som kommer. Det offentlige er stadig under press for å finne 
effektive løsninger for sine fremtidige utfordringer. Etablering av gode elektroniske 
selvbetjeningsløsninger for innbyggere og næringsliv synes å være en naturlig utvikling fremover. Dette 
er krevende da kompleksiteten øker i takt med kravet til nevnte samspill mellom IKT-systemer. 
Gevinstene i form av kostnadseffektivitet og kvalitet synes å øke gjennom at offentlige tjenester blir 
lettere/enklere tilgjengelig for brukerne og at saksgangen koordineres og/eller automatiseres. 

I kommunal sektor i dag er leverandørmarkedet preget av at det er mange systemer, men få 
leverandører å velge mellom innen hvert applikasjonsområde. Fagsystemene er utviklet for å 
understøtte spesifikke fagoppgaver. Krav til samhandling mellom fagsystemer og andre systemer har i 
lang tid vært fraværende. Dette har ført til at mange av fagsystemene har utviklet seg til proprietære 
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IKT-systemer. Der lukkede systemer kontrollerer mer eller mindre all funksjonalitet innenfor det aktuelle 
fagområdet, fra data lagring til saksbehandling.  

 

Flere av de mest komplekse systemene, for eksempel økonomi, lønn, sak/arkiv, er utviklet gjennom 
mange år og er i liten grad tilrettelagt for moderne samhandling. Dette bidrar til at kommunene blir 
innelåst i leverandørspesifikke løsninger som ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for utveksling av 
informasjon og samhandling på tvers av systemer innen kommunen. Samhandling med andre offentlige 
virksomheter er enda vanskeligere. Derfor vil kostnader knyttet til å integrere IKT-systemer utgjøre mer 
enn selve anskaffelsen av disse i årene som kommer. 

De største utfordringene fremover synes å ligge på helse og omsorgsområdet med gjennomføring av 
samhandlingsreformen og relatert til utvikling av økt andel eldre, livsstilssykdommer, lengre levealder 
og flere kroniske syke som gir økt belastning på driftsbudsjettet fremover.  Bruk av velferdsteknologi 
innenfor helse og omsorg vil derfor kunne utgjøre en stor del av kommunens driftsbudsjett i årene 
fremover. 

En omstilling til bruk av mer IKT i tjenesteproduksjonen for økt effektivisering og tilgjengelighet synes 
naturlig og er forventet. Men det kan være utfordrende for IKT og både være gjenstand for besparelse 
og effektivisering, samtidig som IKT skal være virkemiddel for organisasjonen til (å oppnå) besparelse og 
effektivisering. 

Noen satsingsområder en kan se for seg i årene som kommer: 

•             Velferdsteknologi 
•             Digitale læremidler 
•             Elektroniske selvbetjeningsløsninger 
•             ERP-/CRM-systemer 
•             Komplett skoleadministrativt system 
•             Chat / kundesupport 
•             Innføring av redundant infrastruktur 
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4.4 GENERELLE UTFORDRINGER  
Kommunene er presset på økonomi, tjenester og kvalitet. Dette skjerper kravene til effektiv 
administrasjon og rasjonell tjenesteproduksjon. Tilgangen til velfungerende og sikre IKT løsninger er – 
kontinuerlig økende og blir mere og mere en viktig ressurs for administrativ utvikling, saksbehandling, 
tjenesteproduksjon og publikumsservice i alle kommuner. Nye tekniske muligheter og 
brukerforventninger setter ytterligere press på kommunene. Dette er utfordringer 
samarbeidskommunene har felles.  

4.4.1 Krav til stabil og sikker IKT-drift.  
IKT er i dag en viktig og virksomhetskritisk ressurs i alle kommuner. IKT må være tilgjengelig for interne 
og eksterne brukere 24 timer i døgnet året rundt. Oppgavene vil ikke kunne løses innenfor små og 
sårbare driftsmiljøer. Brukerne stiller høye krav til garantier om levering, tilgjengelighet og sikkerhet mot 
tap og misbruk av data. Dette vil påvirke kommunene til vurdere døgnkontinuerlig drift.  

4.4.2 Gjennomføring av oppgaver.  
Kompetanser er god blant IKT-ansatte, men gjennomføringen av IKT-samarbeidet kan bli mye bedre. Vi 
er ikke gode nok når det gjelder metoder/arbeidsmetodikk, regime/disiplin, ITIL-tankegang, som er 
prosedyrer for gjøremål innen IKT, styring av oppgaver/prosesser/prosjekter.  

Med mer styring og kontroll på de arbeidsoppgaver vi faktisk skal gjøre, vil sannsynligvis ressursene bli 
brukt mer effektivt. Det må også defineres klare arbeidsoppgaver for IKT, og det må gjøres kjent i 
organisasjonen.   

4.4.3 Kurs og kompetanse  
Det bør utarbeides en helhetlig kompetanseplan for IKT-området, og samtidig utføre en 
kompetansekartlegging blant IKT-ansatte. 

4.4.4 Brukerstøtte og helpdesk  
Kommunene praktiserer et felles brukerstøttesystem og en supportordning som skal brukes til å melde 
inn IKT-saker. Utfordringen er å få alle til å bruke denne for å melde inn feil. 
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5 FREMTIDENS BEHOV 

5.1 VAKTORDNING 
Vi kan se at helsesektoren i stadig større grad tar i bruk ny teknologi som vil stille krav til større 
tilgjengelighet på IKT-systemer. I Digital agenda for Norge varsler Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om å legge til rette for bruk av velferds- og sikkerhetsteknologi.  
Dette gjør at behovet for en vaktordning presser seg frem. 

5.2 KAPASITET OG KVALITET 
Det innføres stadig nye IKT-systemer uten at det blir gjort vurderinger om det er tilstrekkelige ressurser 
på IKT. 

Når det ikke er tilstrekkelig med ressurser så vil dette påvirke kvaliteten på IKT-systemer, og det vil være 
tilnærmet umulig å ha en proaktiv drift av IKT.   

Det er utfordrende å få redundante systemer med dagens ressurssituasjon.  

 

5.2.1 Skytjenester 
Skytjenester er populært og gjør at tjenester blir mer tilgjengelig gjennom Internett.  
Ved bruk av skytjenester er sikkerhet et sentralt element som må vurderes. 

I dag bruker vi skytjenester der det er hensiktsmessig. 

Alle som skal anskaffe nye løsninger, inkludert kommuner og interkommunale IKT-samarbeid, vil måtte 
vurdere skytjenester. 

5.2.2 Innbyggernes forventninger 
Forbedring av tjenester må gjøres med tanke på innbyggernes behov, ved at utviklingen starter med de 
tjenestene er til for. Vi sier gjerne at perspektivet på IKT endres fra innenfra-og-ut til utenfra-og-inn. 

Brukerne må være trygg på at teknologien er trygg for bruk, god nok kvalitet og brukervennlighet, og at 
sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. 

Innbyggerne har også forventninger til tjenestene og til digitalisering generelt: 

 Døgnåpen forvaltning. Internett har ikke åpningstider. Innbyggerne forventer at digitale 
tjenester stort sett er tilgjengelig hele døgnet.  

 Bruk av egen informasjon. Innbyggere har egen digital informasjon tilgjengelig, og forventer 
i større og større grad å kunne benytte den.  

 Brukertilpasset informasjon. Digitale løsninger blir i større og større grad personlige, 
gjennom analyse av brukeraktivitet og mulighet for tilpasning. Innbyggere har derfor lite 
forståelse for å måtte forholde seg til informasjon og tjenester som ikke er relevant for dem. 
Innbyggerne ønsker seg brukertilpasset informasjon og tjenester laget for brukere fra et 
brukerperspektiv. 
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 (kilde: IKT-samarbeid i samarbeid i kommunal sektorkommunal sektor Modeller for organisering, styring 
og finansiering - KS FoU-prosjekt nr. 144016) 

5.3 TEKNOLOGISKE FREMSKRITT 

5.3.1 Ny teknologi 
Mange kommuner har testet ut velferdsteknologi som virkemiddel for å levere gode kommunale 
tjenester, blant annet så har noen kommuner tatt i bruk «Mobil Omsorg» med iPad.  

Økt bruk av teknologi vil i første omgang kreve økt teknologikompetanse i sektorene, men på sikt vil 
noen tjenester kreve en helt annen kompetanse enn det som kreves i dag.  

Ny teknologi vil i fremtiden ikke bare være et av de viktigste virkemidlene for å levere gode kommunale 
tjenester, men en forutsetning for å gjøre det. 

Teknologiske fremskritt er viktig, slik at vi kan utnytte fordelene med ny teknologi og forenkle 
arbeidsoppgavene der det er mulig, i tillegg til å være med i fremskrittet som pågår konstant og som 
brukerne våre etterspør. 

5.4 KOMPETANSEBEHOV 
 

5.4.1 Kompetanse 
Ved innføring av ny teknologi stilles det større krav til den enkelte ansattes IKT-kompetanse og det 
forventes at ansatte har en større generell IKT forståelse og kan tilegne seg nødvendig kompetanse. 

Ledere på alle nivåer trenger kompetanse om digitalisering og strategisk IKT i kommunene. Man må 
forstå muligheter og konsekvenser ved digitalisering og ny teknologi. 

5.5 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSOMRÅDER 
Det er mange mulige interkommunale samarbeidsområder, noen eksempler på dette er felles lege-
vakttjeneste, barneverntjenester, økonomifunksjoner og plan- og kartfunksjoner. IKT-samarbeid handler 
derfor ikke bare om å bruke teknologi til å forbedre kommunenes interne rutiner og prosesser, men 
handler vel så mye om å innfri forventninger fra næringsliv og innbyggere om at kommunen utnytter de 
muligheter teknologi gir.  
IKT-samarbeid er en smart strategi for å møte nye krav til kommunen som organisasjon – i sær for små 
kommuner. Men det er viktig at slike samarbeid initieres fra tjenestenivå og bruker IKT som et verktøy 
for å oppnå gode resultater. 
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6 HVORDAN LØSE BEHOVENE 
 

Det synes å være tre mulige retninger å ta IKT organiseringa videre på fra der vi står i dag.  

1. Egen drift  
2. Samarbeid  
3. Outsourcing.  

  

1. Egen drift  

Denne driftsformen baserer seg på at hver kommune sørger for egne driftsløsninger innenfor egen 
kommunes regi. Dette kan enten gjøres ved at kommunen drifter selv alle IKT-systemer eller at deler av 
IKT-systemene settes bort til andre aktører gjennom ASP løsninger. Dette er en driftsform som bl.a. 
Lyngen har valgt.  

  

2. Samarbeid  

Samarbeid er en vanlig måte å organisere IKT-driften på i dag. Her er det i hovedtrekk 4 måter å 
organisere samarbeidet på. Vertskommune, Kommuneloven §27, Interkommunalt selskap og 
Aksjeselskap.  

Vertskommune (Kommuneloven §28-1a og §28-1b)  
Drift og organisering av tjenestene er underlagt vertskommunens styringsrett. Vertskommunen er 
ansvarlig for å levere tjenester i samsvar med inngått kontrakt med øvrige kommuner. Enkelt å etablere, 
klare ansvarsforhold. Kjøpende kommuner har innflytelse over kvalitet og omfang kun gjennom 
kontrakt. Endrede behov hos kjøpende kommuner krever kontrakts endringer. Vertskommunen kan få 
stor økonomisk risiko. Kjøpende kommuner må betale moms på tjenestene.  

  

Kommunelovens §27  
De involverte kommunestyrene er sikret innflytelse over samarbeidet via vedtekter, økonomiplan og 
budsjettprosesser. Underlagt kommunens instruksjonsmyndighet, styre velges av kommunestyrene. 
Kommunen har ubegrenset ansvar for sin del av virksomhetenes forpliktelser. Kan delegeres myndighet 
til å fatte vedtak om drift og organisering. Samarbeidet kan lett komme til å legge inn andre 
budsjettforutsetninger enn deltagerkommunene. Da alle samarbeidende kommuner har 
arbeidsgiveransvar for hver sine medarbeidere, kan ulik personalpolitikk bli en praktisk utfordring. 
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Budsjettspørsmål og vedtektsendringer krever enighet mellom kommunene. Det kan være utfordrende 
å løse interessekonflikter mellom eierne. Det utløses ikke moms for tjenester til deltakerkommunene.  

  

Interkommunalt selskap (IKS)  
Eget rettssubjekt, rettslig og økonomisk skilt fra eierkommunene, og definert av en selskapsavtale. 
Politikerne i eierkommunene har begrensede styringsmuligheter, da styring utøves gjennom 
representantskapet som behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Kommunestyrene 
utøver politisk styring via valg til og deltagelse i representantskapet. Salg og investeringer av betydning 
vedtas av representantskapet. Ansatte er representert i styret. Eierkommunene har ikke 
arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet. Korte beslutningsveier. Et IKS kan ikke slås konkurs, og 
regnskapsloven gjelder. Kan ikke ta opp lån såfremt dette ikke er fastsatt særskilt (med en øvre ramme) i 
selskapsavtalen, og godkjent av departementet. Kommunene har ubegrenset ansvar for sin del av 
selskapets forpliktelser. Det utløses ikke moms for selskapets tjenester til deltakerkommunene.  

  

Aksjeselskap (AS)  
Eget rettssubjekt. Eierstyring utøves gjennom generalforsamlingen som behandler selskapets regnskap, 
budsjett og økonomiplan. Generalforsamlingen velger styre og kan innen gitte rammer sette skranker 
for styrets handlefrihet i vedtekter og generalforsamlingsinstrukser. Eier har ingen instruksjonsrett, men 
kan i vedtekter og aksjonæravtale sette rammer for virksomheten. Selskapet drives ut fra selskapets 
egne interesser, ikke eierkommunenes interesser. Ansatte er representert i styret. Korte 
beslutningsveier - egnet for forretningsmessig og konkurranseutsatt virksomhet. Kan ta opp lån og stille 
garantier. Kommunens ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til aksjeinnskuddet. Kan i 
utgangspunktet levere i et større marked. Med unntak for tjenester som leveres med tildelt enerett, vil 
kjøp av tjenester fra selskapet kreve offentlig konkurranse. Deltaker-/eierkommunene må betale moms 
ved kjøp fra selskapet.   

  

 ..................Sideskift..................  

En utredning PwC har utført for KS i perioden januar til oktober 2015, viser at det i dag finnes ca. 40 
formelt etablerte driftsenheter i Norge. De vanligste organisasjonsformene er interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens §27 og vertskommunesamarbeid. Tabellen under gir en oversikt over 
organisasjonsform for driftsenhetene.  

  

Organisasjonsform   Antall   Alder   Ansatte   Kommuner   
Samarbeid etter kommunelovens § 27   18   7,3   23,6   6,2   

Vertskommune   14   5,5   16,6   5,3   

IKS   6   10,4   17,3   5,4   

Samkommune   2       3   

Aksjeselskap   1   12   54   3   
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Tabellforklaring: Med alder menes antall år organisasjonen har eksistert. Med ansatte menes gjennomsnittlig 
antall ansatte. Med kommuner menes gjennomsnittlig antall deltakerkommuner.  

I denne oversikten er DGI (Digitale Gardermoen) registrert som samarbeid etter kommunelovens §27. 
DGI var IKS frem til 1. juli 2015.  

Kartleggingen viser at IKS var en mer brukt organisasjonsform tidligere. I de senere årene er de fleste 
samarbeid etablert som samarbeid etter kommunelovens §27 eller som vertskommunesamarbeid. De 
fleste samarbeid etter kommunelovens § 27 har ansatte i en kontorkommune. De fleste 
vertskommunesamarbeid er administrative vertskommunesamarbeid (etter kommunelovens § 28-1 b).  

  

3. Outsourcing  

Outsourcing av IKT innebærer å sette ut en eller flere IKT-funksjoner og/eller tjenester i en virksomhet til 
en eller flere eksterne leverandører istedenfor å drifte disse selv. Leverandørene kan være selskaper i 
nærmiljøet, nasjonale aktører, eller leverandører som leverer disse tjenestene fra land utenfor Norge, 
eller kombinasjoner av dette. Utstyr og systemer kan være plassert hos kunden, hos leverandør, eller en 
kombinasjon av dette.  
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Veien videre  

Et naturlig utgangspunkt for å se på veien videre er å ta utgangspunkt i dagens driftssituasjon. I dag har 
vi et IKT-samarbeid mellom kommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. 
Samarbeidet ligner på et §27 samarbeid hvor IKT-ansatte er organisert i hver sin kommune og underlagt 
hver enkelt kommunes personalpolitikk, økonomi, mål og strategier. Dette samarbeidet er basert på en 
samarbeidsavtale hvor det samarbeides om drift av et felles datasenter, IKT-systemer og support 
ordning. Dette samarbeidet drifter de fleste systemer selv, unntatt regnskap- og økonomisystemet som 
er satt bort til Evry.   

Dagens samarbeid består av IKT-ansatte med bred kompetanse og et godt arbeidsklima. Noen av 
hovedutfordringen i dagens samarbeid er knyttet til at de IKT-ansatte i samarbeidet er gjenstand for 
forskjellig personalpolitikk og økonomiske forutsetninger for å drifte de samme IKT-systemene.  Dagens 
IKT-leder for samarbeidet har ikke personalansvaret for IKT-ansatte og har da ikke den nødvendig 
myndighet til å styre de ansatte.  Det synes også å være økende tendens til at de forskjellige 
samarbeidende kommuner går til anskaffelse av IKT-systemer eller tjenester, uten nødvendig forankring 
og lojalitet til samarbeidet.  
Det er også en utfordring for beslutninger i IKT-samarbeidet når disse tas på kommunalt nivå i 
kommuner med forskjellig økonomisk handlingsrom.  

Utviklingen fremover ser ut til å gå i retning av flere og mer komplekse IKT-systemer med stadig større 
krav til samhandling på tvers av fagområder og systemer. Dette stiller krav til mer forutsigbare og 
robuste IKT-systemer på tvers av kommunegrensene.  

En kan vanskelig se for seg en videre utvikling av IKT, uten et styrket samarbeid mellom kommunen 
fremover, for å møte den forventende utviklingen og kravet til pålitelige og effektive IKT-systemer.  
Rekrutering og sårbarhet er nøkkelelementer som taler for et videre og styrket samarbeid fremfor å 
trekke seg ut og drifte IKT-systemer selv.  
Outsourcing synes også å være en lite fordelaktig retning å gå, sett i forhold til at vi allerede har et 
etablert samarbeid. Kostnader og det at vi allerede har kompetente IKT-ansatte og et felles datasenter 
og domene er også aspekt som kan tale mot det å outsource IKT.  

Ved en eventuell outsourcing av systemer, vil man heller ikke kunne si opp allerede ansatte IKT-
personell, fordi man trenger noen internt i kommunen som har bestillerkompetanse. Det er også behov 
for å stimulere kommunikasjon mellom alle forskjellige leverandører.  

Et mer omfattende og forpliktende samarbeid synes derfor å være den riktige veien å gå. Et grep kan 
være å se på organisasjonsformen, men endring av organisasjonsformen alene vil sannsynligvis ha liten 
effekt - så lenge strategiplaner, strukturer, oppgavefordeling og tilstrekkelig forpliktende avtaler 
mangler.  

  
  

  

55



Ut over denne forutsetningen har vi definert følgende suksesskriterier:  

 Kvalitet og tilgjengelighet. Dette handler vel så mye om tjenestene brukerne – både interne 
brukere, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger – opplever, som om selve IKT-systemene. 
Tjenestene består som regel både av teknologi og ressurser. Kvalitet og tilgjengelighet styres av 
brukernes forventninger.  

 Omstillingsevne. Dette handler ikke bare om at teknologi og ressurser ikke skal være en 
bremsekloss for endringer, men at teknologi og ressurser kan være en katalysator for endringer i 
kommunale tjenester. 

 Økonomi og investeringsevne. Samarbeidet bør ha mulighet til langsiktige investeringer 
uavhengig av kommuneøkonomi, for eksempel ved å kunne ta opp lån eller lease.  

 Digitalisering og teknologisk utvikling. Kommunene må ha mulighet til å drive arbeid med 
digitalisering basert på den teknologiske utviklingen.  

 Styringsmulighet på rett nivå for kommunene. Kommunene må ha kontroll og styre 
samarbeidet. Samarbeidet er avhengig av beslutningsmyndighet i styringen. Det betyr at 
samarbeidet må styres gjennom rådmannen.  

 Gjennomføringsevne (styringsmulighet for samarbeidet). Det er både forskjeller mellom 
samarbeid og forskjeller mellom teori (avtaler o.l.) og praksis når det gjelder hvor mye makt man 
overlater til samarbeidet. Å finne riktig balanse her trekkes frem som en viktig faktor for å 
lykkes. Samarbeidet må være styringsdyktig, samtidig som kommunen må ha kontroll.  

 Kompetanse og ressurser. Kommunene og samarbeidet er avhengig av rett kompetanse.  
 
Styrket makt mot leverandørmarkedet. Dette er et viktig fortrinn ved å være en større aktør enn 
hver enkeltkommune. Samarbeidet må bruke dette fortrinnet.  

 Samarbeid (mellom samarbeid/kommuner). Man sørge for at «samarbeidet» består av alle 
selskap og funksjoner, og at man bygger opp under en holdning om at samarbeidet er en del av 
kommunene. 

 Ledelse og Arbeidsmiljø. God styring av samarbeidet krever mye av lederen for samarbeidet. 
Leder må ha personalansvaret og styringsrett over IKT-ansatte. Samlokalisering er også en fordel 
med tanke på utvikling av et godt arbeids –og fagmiljø.  

Noen konkrete utfordringer som vurderes opp mot organisasjonsform:  

 Felles strategi og handlingsplan for IKT. Det eksisterer ikke en felles strategi og handlingsplan 
for IKT-samarbeidet 

 Forskjellige budsjetter og økonomiske betingelser for IKT. De forskjellige IKT-avdelingene har 
forskjellige budsjetter og økonomiske forutsetninger for IKT-drift.  

 Dårlig koordinering av innkjøp av løsninger. Kommunene kjøper inn forskjellige IKT-løsninger til 
forskjellig tidspunkt som IKT samarbeidet skal drifte i fellesskap.  

 Mangelfull innflytelse ved anskaffelse av IKT-systemer. Avgjørelser på innkjøp av IKT-systemer 
blir tatt utenfor IKT sin påvirkning.   

 Forskjellige idéer og filosofier om drift av systemer. De ansatte har forskjellige idéer og 
filosofier om drift av de samme systemene.  

 Mangelfull forpliktelse og prioritering av IKT oppgaver. Kommunene prioriterer etter 
forskjellige behov og vektlegger forskjellig. Vedtak som gjøres blir ikke fulgt opp i de forskjellige 
kommunene.  
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 Ulike arbeidsbetingelser. De ansatte har forskjellig lønnsbetingelser, arbeidstid og regler for 
overtid og avspasering selv om de drifter de samme systemene...................Sideskift..................  

  Aksjeselskap  IKS  Vertskommune  
Samarbeid etter 

kommunelovens § 
27  

Kvalitet og 
tilgjengelighet  Ingen forskjeller        

Omstillingsevne  

Utfordringer ved at 
samarbeidet er et 
selvstendig selskap, 
omstillingene må 
også gjøres i 
kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
et selvstendig 
selskap, 
omstillingene må 
også gjøres i 
kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon, 
omstillingene må 
gjøres i alle 
kommunene  

Bedre muligheter 
for å få til 
omstilling i 
kommunene  

Økonomi og 
investeringsevne  

Mulighet for egne 
inntekter kan gi 
fordeler, men vil da 
være avhengig av 
mindre stabile 
inntekter. 
Kommunene kan få 
en ekstra inntekt 
gjennom 
aksjeutbytte.  

  

Utfordringer 
knyttet til 
vertskommunens 
økonomi, spesielt 
om den står på 
ROBEK  

  

Digitalisering og 
teknologisk utvikling  

Utfordringer ved at 
samarbeidet er et 
selvstendig selskap, 
arbeidet må drives i 
samarbeid med 
kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
et selvstendig 
selskap, arbeidet 
må drives i 
samarbeid med 
kommunene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon, 
arbeidet må 
drives i samarbeid 
med kommunene  

Bedre muligheter 
for å drive 
digitalisering i 
sektorene  

Styringsmulighet på rett 
nivå for kommunene  

Utfordringer ved at 
samarbeidet er et 
selvstendig selskap. 
Kommunene må 
utøve styring 
gjennom 
generalforsamlingen  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
et selvstendig 
selskap, bør ha 
representantskap 
bestående av 
rådmennene  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon  

Mulighet for 
styring på rett 
nivå gjennom 
rådmennene  

Gjennomføringsevne 
(styringsmulighet for 
samarbeidet)  

God styringsmulighet 
for oppgaver som på 
sikt blir mindre viktig  

God 
styringsmulighet 
for oppgaver som 
på sikt blir mindre 
viktig  

Utfordringer ved 
at samarbeidet er 
en del av en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon  

Bedre 
styringsmulighet 
for oppgaver som 
på sikt blir viktige  
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Kompetanse og 
ressurser  Ingen forskjeller        

Samarbeid (mellom 
samarbeid/kommuner)  

Utfordring ved at 
samarbeidet er et 
eget selskap  

Utfordring ved at 
samarbeidet er et 
eget selskap  

Utfordring ved at 
samarbeidet 
«tilhører» en av 
kommunene  

  

Ledelse og arbeidsmiljø        

Utfordringer ved 
at lederen er 
ansatt i en av 
kommunenes 
linjeorganisasjon  

Felles strategi og 
handlingsplan for IKT  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS. 
Forutsatt at AS har en 
Strategi- og 
handlingsplan.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS. Forutsatt at 
IKS har en 
Strategi- og 
handlingsplan.  

Utfordring ved at 
en blir påvirket av 
endringer i 
vertskommunen  

Utfordring ved at 
en blir påvirket av 
endringer i 
kommunene  

Forskjellige budsjetter 
og økonomiske 
betingelser for IKT  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.   

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Kan få 
utfordringer ved 
at en blir påvirket 
av 
vertskommunens 
økonomi  

Vil være 
utfordrende da  
en blir påvirket av 
de forskjellige 
kommunens 
økonomi  

Dårlig koordinering av 
innkjøp av løsninger  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Kan være 
utfordrende da en 
lettere kan 
påvirkes av 
vertskommunen  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  

Mangelfull innflytelse 
ved anskaffelse av IKT 
systemer  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS. 
Kommunene får 
bestiller rollen 
overfor AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS. Kommunene 
får bestiller rollen 
overfor IKS.  

Kan være 
utfordrende ved 
at 
vertskommunen 
har direkte 
innflytelse over 
IKT avgjørelser  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  

Forskjellige idéer og 
filosofier om drift av 
systemer  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Vil ikke være et 
problem ved at 
alle ansatte er 
underlagt en 
felles leder.  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  
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Mangelfull forpliktelse 
og prioritering  av IKT 
oppgaver  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Vil ikke være et 
problem ved at 
alle ansatte er 
underlagt en 
felles leder.  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å 
prioritere og ta 
selvstendige IKT 
avgjørelser  

Ulike arbeidsbetingelser  
Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som AS.  

Vil ikke være et 
problem ved 
organisering som 
IKS.  

Vil ikke være et 
problem så lenge 
vertskommunen 
behandler alle likt  

Vil være 
utfordrende da 
den enkelte 
kommune har 
makt til å avgjøre 
sin egen 
personalpolitikk  

  

Kilder / referanser: 

Devoteam davinci : Felles IKT-utvikling i kommunal sektor, 2011 

PWC: Rapport om IKT samarbeid i kommunal sektor, 2015 
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7 KONSEKVENSER VED ENDRINGER 
 

 
Kostnaden ved et samarbeid er lettere å beregne enn gevinstene. Noe som dessverre fører til at mange 
kommuner, uavhengig av om man samarbeiderom IKT eller ikke, stort sett ser på IKT som en kostnad. De 
fleste eierkommuner mener likevel at man gjennom samarbeidene har fått til mer enn man ville fått til 
alene. Utfordringen med beregning av kost/nytte og gevinster gjør det nødvendig å se utvikling av 
samarbeidene i sammenheng med utvikling av andre sektorer. Et eventuelt krav om lavere kostnader 
må ikke fordeles til IKT eller samarbeidet på samme måte som et annet område, da teknologi samtidig 
benyttes til effektivisering. Samarbeidet bør ha mulighet for langsiktig økonomisk planlegging og 
langsiktige investeringer. Slik samarbeidet fungerer i dag er vi avhengig av at alle kommuner får med seg 
investeringsbehov i sine budsjetter. En kommune kan dermed blokkere prosjekter som ville gitt bedre 
effektivitet. 

Det må være avklart og tydelig hvor ansvar for funksjoner, oppgaver og tjenester er plassert. For et 
interkommunalt IKT-samarbeid gjelder det ikke bare det samarbeidet skal ha ansvar for, det er minst like 
viktig å avklare hva samarbeidet ikke skal ha ansvar for. 

Figuren under er hentet fra en rapport utarbeidet av Regiondata. Dette viser kostnader for flere §27 og 
IKS i Trøndelag, Møre og på Østlandet. Den viser en tendens til at IT kostnadene er lavere kommunene i 
§27 kommunene enn i IKS selskapene (grønn/DGI og gul/IKT Agder). 

 

 

 Aksjeselskap  
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Aksjeselskap være mer aktuelt dersom man har en strategi om å levere tjenester til andre. Men et funn 
hos flere samarbeid er at å levere tjenester til andre er utfordrende i og med at brukerne i kommunene 
da forventer svært høy kvalitet på tjenestene (brukerne har lett for å påstå at samarbeidet prioriterer 
"de andre"). Aksjeselskap låser også i noen grad samarbeidet til å bli et rent driftsselskap, og sett opp 
mot digitalisering og fremtidige IKT-behov kan da aksjeselskap være mindre egnet som 
organisasjonsform. Et generelt funn er at rådmennene bør være involvert i samarbeidet, og i et 
aksjeselskap legger man opp til et eksternt styre. 

IKS  
IKS, interkommunalt selskap regulert av lov om interkommunale selskaper- IKS gir eierkommunen noe 
styring gjennom representantskap. Representantskapet bør være administrativt, dvs. bestå av 
rådmennene. Styret bør ha kommunal beslutningskompetanse, i praksis vil det si erfaring som rådmann. 
Styret bør også ha strategisk IKT-kompetanse.  
 
 
Vertskommune  
I vurderingen er det tatt utgangspunkt i administrative vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 
§ 28-1 b. Det finnes samarbeid som har regulert samarbeidet etter en egen avtale.  
Vertskommune kan ha noen utfordringer og juridiske problemstillinger avhengig av hvordan man 
organiserer samarbeidet og tjenestene samarbeidet utfører.  
I en modell med en kunde-leverandør-tankegang kan det være noen utfordringer rundt styring og 
økonomi:  
Dersom eierkommuner uten budsjettansvar kan bestille kan det skape utfordringer for samarbeidet.  
Vertskommunens egeninteresse kan være krevende for samarbeidet og de andre eierkommunene.  
Det vil være utfordringer dersom vertskommunen sliter økonomisk og havner på ROBEK.  
 
Utfordringene løses til en viss grad med en tydelig strategi- og koordineringsrolle og bestillerrolle.  
 
Samarbeid etter kommunelovens § 27  
Undersøkelsen viser at det er en forutsetning for at organisasjonsformen skal fungere at styret består av 
rådmennene. Det er både fordi samarbeidet er avhengig av beslutningsmyndighet i styringen, og fordi 
rådmennene må ha god innsikt i den teknologiske utviklingen. Enkelte kommuner trekker frem dårlig 
erfaring med organisasjonsformen. Da har deltakere i styrer vært mer tilfeldig valgt, med liten 
kommunikasjon mellom partene i samarbeidet som konsekvens.  
Koblingen til, og kommunikasjon med kommunestyrene er gjennom kommunenes ordinære 
styringsmodell.  
 
Andre organisasjonsformer  
Samvirke er en organisasjonsform som brukes i kommunesektoren, dog i liten skala. Det kan være at 
denne kunne fungert.  
 
 

7.1 FINANSIERING  
 
Det er en utfordring at man lett ser på IKT som en kostnad. I hvilken grad teknologi bidrar til utførelse av 
lovpålagte kommunale tjenester vises ikke i budsjett og regnskap. Vurdering av kost/nytte og gevinst er 
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komplisert ved at IKT i stor grad er en innsatsfaktor i andre sektorer, og at nytteeffekter primært 
synliggjøres der. Da må gevinsten tas inn der, gjennom økt produktivitet eller effektivisering. Det er 
tilsvarende utfordringer ved vurdering av kostnadsreduksjoner som ved investeringer.  
Lite oppmerksomhet på gevinstrealisering, utfordringer med gevinstrealisering på tvers av sektorer og 
kommuner, og kompleksiteten i vurdering av gevinster har ført til at det ikke gjøres mange slike 
vurderinger i interkommunale IKT-samarbeid.  
Utvikling av IKT-samarbeidet må ses i sammenheng med utvikling av andre sektorer. Fremtidens IKT-
prosjekter vil være mer tverrfaglige og tverrsektorielle, og må vurderes helhetlig. Det gjelder også 
økonomisk. 
 
For å sikre kostnadseffektivitet og samtidig god kvalitet på IKT-tjenestene i medlemskommunene bør 
samarbeidet vurdere å øke den IKT-strategiske samhandlingen. For å øke det strategiske fokuset i 
samarbeidet bør det etableres en felles IKT-strategi på tvers av kommunene i IKT-samarbeidet som 
inkluderer de ulike virksomhetsområdene i kommunen. Lokale planer for hvordan man skal realisere 
gevinstene spesifisert i digitaliseringsstrategien må i tillegg utvikles i den enkelte kommune.  

 

7.2 Arbeidsrettslige problemstillinger ved endring av IKT-samarbeid: 
- Arbeidsmiljølova kapittel 16 og reglene om virksomhetsoverdragelse  

 

Dersom flere kommuner går sammen i et IKT-samarbeid oppstår spørsmålet om reglene i 
arbeidsmiljølova kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse vil gjelde.   Når disse reglene gjelder, er 
fastsatt i aml § 16-1: (1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller 
del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet 
som beholder sin identitet etter overføringen. Reglene kan også være aktuelle i de tilfeller der det skjer 
endringer i eksisterende samarbeid.  

 

Konsekvenser for arbeidstakerne ved en virksomhetsoverdragelse 

 Det skal inngås en ny arbeidsavtale. Denne bør foreligge før overdragelsen skjer. Det er viktig at de 
tilsatte får være med på denne prosessen, slik at avklaringer kan skje så tidlig som mulig.   Rettigheter 
som er omfattet er lønn, feriepenger, feriefritid, godtgjøringer for telefon og breiband, reise og diett. 
Ansiennitet skal også overføres.   Retter som er ensidig etablert av arbeidsgiver er ikke omfattet. 
Eksempel kan være gode som lønnslån, firmahytte eller bruk av ressurser tilhørende arbeidsgiver (f.eks. 
bil). Om retten er en del av arbeidsavtalen eller ensidig gitt av arbeidsgiver må avklares etter en konkret 
tolking.   Styringsretten setter grenser for hvilke endringer som kan gjøres i en arbeidsavtale i 
sammenheng med overføring av arbeidsforholdet. Omplassering kan i ei viss utstrekning skje innenfor 
rammene av styringsretten. Endringsoppsiing krever at arbeidstaker samtykker.   

Virksomhetsoverdragelse gir ikke hjemmel for oppsiing. Fører prosessen til overflødige, må dette løses 
på vanlig måte. Her bør eierkommunene ha ei sentral rolle.  Pensjonsspørsmål er sentralt. Dersom alle 
er kunder hos den samme pensjonsleverandøren løser det meste seg selv. Dersom det er flere 
pensjonsleverandører på overdragelsessiden og/eller i samarbeidet, så må eierne og samarbeidet 
bestemme hvordan framtidig pensjonsopptjening skal skje.  Økonomiske følger kan oppstå dersom noen 
får nytt arbeidssted. Dette kan også være ei sosial følge. Hvordan dette vil slå ut økonomisk, har også ei 
personskatterettslig side.   I og med at de fleste er medlemmer av tariffavtalen i KS-området, vil 
samarbeidet ikke ha tariffmessige følgjer. Tariffmessige følger kan oppstå dersom samarbeidet ikke er 
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medlem i KS- området. Eierne bør ta stilling til om samarbeidet skal være innmeldt i KS-området eller 
ikke. Et ikt-samarbeidet står fritt med hensyn til tariffavtale. Ikt-samarbeidet kan også velge tariffavtale 
fra et annet tariffområde.  Dersom det er planlagt særskilte tiltak overfor arbeidstakerne, må 
arbeidsgiver gi informasjon om dette. Etter aml § 16-3 kan en arbeidstaker reservere seg mot at 
arbeidsavtalen blir overdratt til ny arbeidsgiver. Dette vil medføre at arbeidstaker står uten 
arbeidsforhold når tidspunktet for overdragelsen kommer. Arbeidsgiver må være svært tydelig i å 
informere om denne konsekvensen.  En arbeidstaker som har benyttet reservasjonsretten sin, kan ha 
fortrinnsrett til annen stilling hos tidligere arbeidsgiver.  I visse tilfelle har arbeidstaker valgfrihet.  

Det vil si at arbeidsforholdet til tidligere arbeidsgiver blitt opprettholdt. Vilkåret er at arbeidsforholdet 
blitt vesentlig forringet hos ny arbeidsgiver. Konsekvensen ved valgfriheten er at det er opprinnelig 
arbeidsgiver som må avklare arbeidssituasjonen til vedkommende.    

 

4 Innehav og utøving av arbeidsgiveransvar  

Hvem som formelt skal ha arbeidsgiveransvaret og hvordan dette skal utøvere må fastsettes i 
selskapsgrunnlaget.  Den fornuftige tilnærminga er at styret har ansvar for daglig leder, og daglig leder 
har ansvar for alle andre tilsatte i selskapet. Daglig leder svarer overfor styret for sin måte å forvalte 
arbeidsgiveransvaret på. Styret svarer tilsvarende overfor eierne. I arbeidsgiveransvaret ligger å 
gjennomføre tilsettinger og utøve styringsrett. Det ligger også til arbeidsgiveransvaret å vedta 
arbeidsrettslige sanksjoner som tilrettevisninger og advaringer. Den som har arbeidsgiveransvaret må 
også kunne sette i verk suspensjon og også bestemme at arbeidsforhold skal avsluttes.  Det å inngå 
sluttavtaler, må også ligge til arbeidsgiveransvaret. Sluttavtaler har et økonomisk element som kan 
kreve avklaringer. Dette er vanskelig å regulere på forhånd og må som regel handteres etter hvert som 
sakene oppstår.       
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8 ANBEFALING 
IKT-gruppa ønsker en endring, og slik vi ser det er det kommunelovens § 27 med et eget foretak som er 
mest aktuell, men en annen eventuell modell er IKS. § 27 er den mest brukte modellen innen 
kommunalt IT-samarbeid. 

Denne formen for styre minker kunde-/leverandøravstand og gir kommunene en nødvendig styring.   

Det synes å være en betingelse for suksess å ha alle rådmennene  og daglig leder i selskapet i styret. 

Man oppnår en mer enhetlig styring ved å endre samarbeidsform til § 27 eller IKS. 
Hvis det velges IKS vil det medfører flere nivå på beslutninger og en mer kompleks styringsform, hvor 
kommunens administrative ledelse får mindre påvirkning. 

Det er viktig med samlokalisering uavhengig av organisasjonsform da dette vil styrke det IKT-faglige 
miljøet- og samholdet. Det synes også å være viktig å flytte IKT-kontoret ut fra 
kommuneadministrasjonen for å gi alle lik tilgang på denne ressursen. 

Viktig med god avtale for kostnads- og ressursfordeling, og SLA-avtaler (Servicenivå) må inngås. 

Outsorcing er vurdert hvor en total outsourcing er lite aktuelt da vi allerede har IKT kompetanse og et 
etablert samarbeid, og det vil samtidig være behov for lokalt IKT-personell. 
Vi benytter allerede outsorcing i dag på enkeltsystemer. 

 

En organisasjonsendring til § 27 eller IKS vil medføre: 

 Felles arbeidsbetingelser og -vilkår.  
 Synliggjøre konsekvenser for hendelser. 
 Mulighet for felles vaktordning. 
 En felles strategi- og handlingsplan. 
 Felles og lik forståelse for prioritering av IKT-oppgaver i hele organisasjonen. 
 Lik og felles rutinebeskrivelser for IKT. 
 Like systemer i alle kommuner. 
 En bedre innkjøpsordning som gir riktig utstyr og mer gjennomtenkte løsninger. 
 Samlokalisering av IKT-ansatte 
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Samarbeidsavtale IKT 
 

mellom 

 

Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og  
Kvænangen kommune. 

 

 

«NorIKT» 
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Intensjon 
Samarbeidskommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen skal samarbeide om 
IKT tjenester som vil gjøre regionen mer attraktiv og robust.  Samarbeidet skal etterkomme 
fremtidige krav fra samfunn og sentrale føringer. Samarbeidet skal jobbe for å gjøre regionen 
fremtidsrettet, og det skal legges langsiktig planer for å lage en stabil og moderne region. 
Samarbeidet kalles heretter «NorIKT». NorIKT skal sikre at samarbeidskommunene har 
tilfredsstillende og like tjenester knyttet til IKT.  
 
NorIKT skal bidra til at kommunene når følgende mål: 

 Kostnadseffektiv utførelse av tjenester 
 En tjeneste med god service og tilgjengelighet 
 Moderne og effektive løsninger 
 Økt kvalitet, felles ressurser og høy faglig kompetanse 
 Redusert sårbarhet i tjenesteytingen 
 Utvikle tjenester i tråd med sentrale føringer og samfunnskrav 
 Bedre kost/nytte vurderinger 
 Behovsprøvd initiering av prosjekter 

 

Formål 
Formålet med avtalen er å sikre gode tjenester til deltakerne i samarbeidet.  
Avtalen skal også regulere administrering og økonomiske bindinger i samarbeidet. 
Denne avtalen kan endres dersom minst én av kommunene i samarbeidet fremsetter krav om det. 
Endringer krever flertallsgodkjenning i styret. 
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Organisasjon «NorIKT» 
NorIKT er opprettet og organisert med hjemmel i kommunelovens § 27 – fra oktober 2019 § 19-1 
“Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
Ordningen er ikke eget rettssubjekt, men er organisert med eget organisasjonsledd under  
Skjervøy kommune. 

Styring og administrasjon 
Styret er sammensatt av administrasjonssjefene/rådmennene i hver av deltakerkommunene. 
Varamenn er rådmennenes stedfortredere. Styret velger selv leder og nestleder for to år. 
Styrets leder sørger for at det avholdes møte så ofte som det er behov, minst 2 ggr pr. år.  
Leder IKT forbereder saker som skal til behandling i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst fire 
av representantene er tilstede.   
IKT leder vedlikeholder dokumenter om strategi og drift kontinuerlig.  
Leder for IKT rapporterer til styret minst én gang i året.  
 
IKT- tjenesten er et interkommunalt tjenestesamarbeid. Skjervøy kommune er 
administrasjonskommune og skal som arbeidsgiver ivareta partenes rettigheter og plikter iht. lov og 
avtaleverk, herunder personal- og lønnsansvar.  

Rådmann i administrasjonskommunen er delegert myndighet i saker som gjelder drift og ledelse av 
NorIKT. Denne videredelegeres til leder av tjenesten. Leder av tjenesten avgjør selv videre delegering 
til andre medarbeidere. Delegering av myndighet kan gjøres, så langt lov, forskrift eller instruks 
tillater det.  

Samarbeidsområder 
NorIKT skal ha de menneskelige ressursene ansatt, og vil styre kjernetjenestene i nettet til alle 
kommunene. Med kjernetjenestene menes: datanettverk, serverprogramvare, telefoni, infrastruktur 
og domene installert i felles datasenter. Det skal samarbeides om innkjøp, arbeidskraft, drift, 
kompetanse og tjenesteutvikling. Skytjenester skal innføres, og forvaltes på riktig måte gjennom 
avtaler med leverandør og lovforskrifter. 
 
Ved innføring av nye systemer og tjenester, skal det vurderes samarbeid fremfor egne spesielle 
løsninger. NorIKT skal alltid involveres tidligst mulig i en innkjøpsprosess. Det skal satses på 
fellesløsninger i helsesektoren, bla innenfor velferdsteknologi.  
 
Dagens samarbeid på systemnivå skal videreføres. Felles innkjøp for IKT-avdeling skal støtte lovverk 
om offentlig anskaffelser og sørge for like produkter i hele regionen. Med større likhet vil drift bli 
enklere. Når kommunale prosjekter med IT-faglige problemstillinger initieres, skal en representant 
fra IT delta, for å bistå ved eventuelle IKT spørsmål som skal tas høyde for. 

Sprede nett, dekning på trådløs og antallet klientprodukter regnes som kommunens egne valg, og 
dermed eget satsingsområde. Derfor blir dette også kommunens egne utgifter. Vi kaller dette 
særegne utgifter for IT.   
 

Ressurser 
IKT- tjenesten er organisert som en tjeneste under felles leder. Oppmøtested for den enkelte ansatte 
er i den kommune som de til enhver tid har ansvaret for og mulig bor i. Avstand til oppmøtested 
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ønsker vi å minimere. Tjenesten har hovedkontor på rådhuset i vertskommunen. Alle kommunene 
stiller data-/serverrom til disposisjon for en effektiv og formålstjenlig drift. Alle kommuner må stille 
lokaliteter til disposisjon for IKT- ansatte.  

Økonomi 
Regnskapet i samarbeidet blir gjort av administrasjonskommunen, i samarbeid med IKT leder.  
Kostnader i forbindelse med samarbeidet fordeles etter den vanlige fordelingsnøkkel 40/60.  
40% deles likt og 60 % fordeles etter folketall.  

NorIKT har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre kapitalinvesteringer.  IKT leder anviser utgifter i 
samarbeidet. Det er IKT leder som fremlegger budsjett og regnskap for styret. 

Typisk utgifter for «NorIKT» vil være lønnsutgifter for alle IKT ansatte, utgifter til skyløsninger, IP-nett 
med infrastruktur, fagprogrammer med serverløsninger og lagring. Infrastruktur i forbindelse med 
domene og nettverk gjøres og dekkes også av «NorIKT». NorIKT vil også ta seg av utgifter i forhold til 
virusproblematikk og tilgangskontroll på server nivå. 
Alle klientlisenser og klientprogrammer dekkes av hver enkelt kommune. 

Oppsigelse 
Uttreden fra samarbeidet skal skje ved årsskiftet og med ett års varsel, og det skal sikres at 
deltakende kommune betaler sin del av gjenværende økonomiske bindende avtaler.  
Ref. Vedtekter § 11. 

 Ved opphør av felles IKT-organisering har ansatte rett til å gå tilbake til sin opprinnelige stilling. 

Evaluering 
Evaluering av organiseringen skal skje etter to år. Deltakere ved evaluering skal være samtlige ikt-
ansatte, styret og tillitsvalgte. Det bør vurderes om brukergrupper også skal delta. 

Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.2020 - forutsatt at alle 5 kommuner har positive kommunestyrevedtak.  
Avtalen gjelder fortløpende til samarbeidet bli oppsagt eller oppløst.  

Avtalen er vedtatt i: 

Kåfjord  dato: ……………….     Sak:………………… 
Storfjord dato: ……………..   Sak:…………………. 
Skjervøy dato: ………………… Sak:…………………. 
Nordreisa dato: ………………. Sak:…………………. 
Kvænangen dato: …………… Sak:………………….
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 Vedtekter - Nord-Troms IKT-samarbeid 
(NorIKT)  
 
§ 1 Parter og hjemmel  
NorIKT er et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens §27 og § 19-1 
“Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. Samarbeidskommuner: Storfjord, 
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune. 
 
§ 2 Rettslig status  
Samarbeidet er ikke et eget rettssubjekt.  
Arbeidsgiveransvaret tilligger administrasjonskommunen. Samarbeidet er forpliktet av 
aktuelle tariffavtaler innenfor KS-området. 
 
§ 3 Hovedkontor  
Samarbeidet har sitt hovedkontor i administrasjonskommunen, som er Skjervøy 
kommune. Administrasjonskommunen har ansvar for det IT-faglige, lønn og personal. 
 
§ 4 Formål  
Samarbeidet skal ivareta samarbeidskommunenes oppgaver knyttet til drift, service, 
informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder, samt å 
implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester.  
Samarbeidet har ansvar for felles kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører. 
Virksomheten skal håndtere oppdrag etter bestilling fra kommunene og innenfor 
rammen av den til enhver tid gjeldende IKT-strategi.  
Samarbeidet kan levere tjenester til andre kommuner utenfor samarbeidet mot et 
vederlag.  
 
§ 5 Styret  
Samarbeidets øverste organ er styret.  
Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet hører under styret. Styret skal påse at 
virksomheten drives i samsvar med samarbeidets formål, vedtektene, årsbudsjett og 
andre vedtak og retningslinjer fastsatt av samarbeidskommunene.  
Styret skal bestå av ett styremedlem fra hver samarbeidskommune, som er rådmannen 
i den enkelte samarbeidskommune. Rådmennene skal utpeke et personlig varamedlem. 
Styret velger selv styrets leder og nestleder. Det velges styreleder og nestleder hvert 
annet år.  Styret skal være rådgivende enhet i personalsaker. Styret kan opprette 
underutvalg. Alle kommunene skal ha lik stemmevekt. Styret innstiller og ansetter 
leder. 
 
§ 6 Styrets møter  
Styret konstituerer seg selv. Styrets leder innkaller til møte så ofte lederen finner det  
nødvendig eller når minst 1 medlem krever det, likevel slik at det avholdes minst  
to møter i løpet av året. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra 
styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styremedlemmene er til stede.  
Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle 
likt, én stemme per styremedlem. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme 
avgjørende.  

70



 
§ 7 IKT leder  
Samarbeidet skal ha en leder. Leder forestår den daglige ledelsen av samarbeidet og 
skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Styret delegerer myndighet til 
leder. Leder representerer organisasjonen og samarbeidet utad. IKT leder skal holde 
styret orientert om forhold av vesentlig betydning for virksomheten, herunder 
økonomi og personalforhold. IKT leder innstiller kandidater ved ansettelse av 
medarbeidere i samarbeidet. 
 
§ 8 Regnskap og revisjon  
Budsjett og regnskapsarbeid gjøres av administrasjonskommunens regnskapsavdeling 
i samarbeid med IKT leder. Utgifter fordeles etter 40/60 regelen. 40% fordelt likt og 
60% av utgiftene fordeles etter folketall pr 1/7. Revisjon gjøres gjennom allerede 
eksisterende løsning i kommunen.  
IKT Leder anviser utgifter knyttet til IKT avdeling. 
Refusjonskrav sendes hvert kvartal og balanseres ved utgangen av året. 
Kommunene hefter med hele sin formue for andel av samarbeidets samlede 
forpliktelser.  
 
§ 9 Endringer av vedtektene  
Vedtektsendringer skal vedtas av kommunestyret i hver av samarbeidskommunene. 
Det kreves likelydende vedtak i alle kommuner.  
 
§ 10 Opptak av nye samarbeidskommuner  
Opptak av nye samarbeidskommuner krever godkjenning av kommunestyret i hver av 
samarbeidskommunene. Det kan kreves et beløp fra nye samarbeidskommuner 
tilsvarende initierte utgifter i forhold til dette.  
 
§ 11 Uttreden, oppløsning og utelukkelse  
En samarbeidskommune kan tre ut av samarbeidet etter skriftlig varsel til 
administrasjonskommunen. Uttreden kan tidligst finne sted ved årsskiftet, ett år etter 
at skriftlig varsel om oppsigelse er mottatt. Vedtak om uttreden eller oppløsning gjøres 
av kommunestyret i den enkelte samarbeidskommune. Utløsningssummen fastsettes i 
samsvar med gjenstående forpliktende økonomiske avtaler. Tilsvarende gjelder den 
uttredende samarbeidskommunes heftelser overfor samarbeidets kreditorer. Uttreden 
og evt. oppløsning kan bringes inn for departementet.  
 
§12 Tvister 
Tvister mellom samarbeidspartene forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom 
partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for de ordinære domstolene etter 
alminnelige vernetingsregler. Voldgift kan avtales særskilt. 
 
§ 13 Endrete forutsetninger  
Ved vesentlige endringer i forutsetningene, slik som ved endringer i 
kommunestrukturen gjennom sammenslåinger eller grensejusteringer, skal 
bestemmelser og forpliktelser tas opp til vurdering. Det kan da foretas justering. 
  
§ 14 Ikrafttredelse 
Disse vedtekter trer i kraft etter at Kommunestyret har gjort vedtak. Regnskap i 
administrasjonskommunen starter ved årets begynnelse. 01.01.2020. 
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§ 15 Øvrige bestemmelser  
Vedtektene signeres i flere eksemplarer, hvorav samarbeidskommunene beholder ett 
eksemplar hver og ett eksemplar sendes Brønnøysundregistrene. 
Vedtektene kan endres av kommunestyrene i deltakerkommunene. Virksomhetens 
styre fremmer forslag til vedtektsendringer.  Mindre endringer av vedtektene i 
driftsperioden kan gjøres av et enstemmig styre.  
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Fra: Anne-Marie Gaino
Sendt: 30.08.2019 15:21:11
Til: Anne-Marie Gaino
Kopi: 

Emne: FW: IKT - ny organsering
Vedlegg: Et forpliktende IKT samarbeid.pdf
 

From: Trond‐Ove Holmgren <Trond‐Ove.Holmgren@nordreisa.kommune.no> 
Sent: Wednesday, February 20, 2019 8:29 AM
To: Christin Andersen <Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>
Subject: RE: IKT ‐ ny organsering
 
Hei!
 
 
Mine kommentarer til dette:
 

Viser til saksfremlegg  med innstilling til vedtak i kommunestyre.
Jeg støtter rådmannens innstilling i sin helhet.
I denne anledning så anser jeg det som en grundig saksutredning.
Ut fra saksutredninga til rådmannen er det kommet frem til samme konklusjon som hele IKT fagmiljøet stod samlet bak i sin
utredning i 2016.
Utredningen som vises til er derfor vedlagt i saken og bør være grunnlag i saken til politikere

 
 
 
 
 

Vennlig hilsen / Kind regards
 
Trond‐Ove Holmgren
IKT Leder
 
   

Nordreisa kommune
Telefon: 77 58 80 81
Mobil:     47451277
 

   

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

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17, 9151 Storslett 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: Christin Andersen 
Sent: Friday, February 15, 2019 2:32 PM
To: Trond‐Ove Holmgren <Trond‐Ove.Holmgren@nordreisa.kommune.no>; Lennart Stormo
<Lennart.Stormo@nordreisa.kommune.no>; Steinar Bjerk <Steinar.Bjerk@nordreisa.kommune.no>
Cc: Frantzen, Kurt <kurt.frantzen@tromso.kommune.no>
Subject: FW: IKT ‐ ny organsering
 
Kan dere se på denne så raskt som mulig i neste uke.
 
Skriftlig tilbakemelding til meg.
 
Christin
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From: Anne‐Marie Gaino 
Sent: Friday, February 15, 2019 1:43 PM
To: Christin Andersen <Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>
Subject: FW: IKT ‐ ny organsering
 
Kan du sørge for høringsuttalelse fra deg og IKT?
 
 
 
Vennlig hilsen

Anne-Marie
 
Tlf 77 58 80 03/mobil 400 34 740
 
Trenger du å skrive ut denne e-posten?  Tenk deg om to ganger, og bidra til å ta vare på miljøet!
 

 
 

From: Cissel Samuelsen 
Sent: Wednesday, December 19, 2018 1:45 PM
To: Anne‐Marie Gaino <Anne‐Marie.Gaino@nordreisa.kommune.no>; bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no; Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Trond‐Roger Larsen <Trond‐Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>
Cc: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>; Lise Jakobsen <Lise.Jakobsen@ntroms.no>
Subject: IKT ‐ ny organsering
 

Hei!

Viser til følgende vedtak i RU (minus Lyngen):

* Alle tre dokument, saksframlegg, vedtekter og samarbeidsavtale ferdigstilles innen 31.12.18.

* Høring i kommunene: Frist: 31.1.19.

* Politisk behandling: innen april 2019.

* Forutsatt positive vedtak søkes OU-midler til organisasjonsutvikling. Gjennomføres høsten 2019. Mål: Forberede de ansatte på en
ny og helhetlig struktur. Formell overgang til ny organisering: 1.1.20.

 

Sender herved ut dokumentene, slik at dere kan sørge for høringsrunde internt i kommunene.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Cissel Samuelsen, rådmann

Tlf 7777 5510/91718487
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/1344-67 

Arkiv:                T51  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 30.08.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
69/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.09.2019 
29/19 Nordreisa formannskap 10.09.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Oppgradering veilysarmatur 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Miljø,-plan og utviklingsutvalget går inn for å skifte ut alle de røde strekningene i tillegg 
til de grønne strekningene. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune skifter ut 239 veilysarmaturer langs Storengveien, Reisadalen i 
Snemyr, Ravelseidet indre, Kjempebakkenveien/Nordvollen og Vest-Uløyveien. 
Strømforsyningen til veilys langs Ravelseidet indre oppgraderes til EX-hengekabel 

 Kostnad kr 2 240 000 finansieres ved nytt låneopptak. Lånet tas opp i låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 Miljø,-plan og utviklingsutvalget går inn for å skifte ut alle de røde strekningene i tillegg 
til de grønne strekningene. 

 
 
Henvisning kommunestyrets vedtak i sak 33/2019 i juni 2019. 

Rådmannens innstilling 
 

 Nordreisa kommune skifter ut 239 veilysarmaturer langs Storengveien, Reisadalen i 
Snemyr, Ravelseidet indre, Kjempebakkenveien/Nordvollen og Vest-Uløyveien. 
Strømforsyningen til veilys langs Ravelseidet indre oppgraderes til EX-hengekabel 

 Kostnad kr 2 240 000 finansieres ved nytt låneopptak. Lånet tas opp i låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

--- slutt på innstilling --- 
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Saksopplysninger 
 

Kommunestyret gjorde 24.06.19 i sak 33/2019 følgende vedtak:  

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 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.  
 

Arbeid for montering av strømmålere på anlegg som skal beholdes er igangsatt i henhold til 
vedtaket. For enkelte av lysstrekningene er det gamle armaturer som det ikke produseres pærer 
til lenger.  Det innebærer at aktuelle strekninger blir mørklagt etter hvert som pærene går. 
Strekninger med HQL armaturer er Storengveien, Reisadalen i Snemyr, Ravelseidet indre, 
Kjempebakkenveien/Nordvollen og Vest-Uløyveien.   
Ravelseidet ytre har også forsyningskabler som det ofte er driftsforstyrrelser på.  Om 
veibelysningen her skal bli stabil må forsyningskabelen byttes. 

I h.h.t vedtaket har administrasjonen kartlagt strekninger uten bebyggelse. Planen er at i 
forbindelse med montering av målere, kobles også lys ut langs veistrekninger som ikke er 
bebodd etter folkeregisteret. Veghandbøkenes bestemmelser benyttes som kriterie i denne 
forbindelse, med unntak av Ravelseidet indre på grunn av svært stor andel tungtrafikk til og fra 
Skjervøy. Ravelseidet indre hadde rundt 100 store kjøretøy pr døgn i 2018, og andelen synes 
økende. 

 
Vedlagt saken ligger oversiktskart for den enkelte av vei som viser hvor lys beholdes (grønn 
skravur), hvor lys kobles fra (rød skravur) og hvor lys driftes av veieier (gul skravur). 

Følgende strekninger vil lys kobles ut for de berørte veiene: 
Storengveien                    0,6 km fra Storengvn 243 til kryss Hamnaveien 
                                         0,9 km fra Storengvn 497 til Storengvn 601 
                                         0,5 km fra Storengvn 613 til snuplass Storengvn 

Vest-Uløyveien          0,5 km fra kryss Mor Lyngs plass til Vest-Uløyvn 67 
                                          1,5 km fra Vest-Uløyvn 295 til Vest-Uløyvn 449 
                                          0,5 km fra Vest-Uløyvn 542 til Vest-Uløyvn 601 

Straumfjord øst (E6)         0,3 km fra Fosselv bru til kryss Fosnes 
                                          0,6 km fra kryss Fosnes til kryss Straumfjordnes 
                                          0,4 km nord for Straumfjord øst 1047 

Kommunen vil totalt koble ut 128 lys, som vil gi en årlig besparelse på anslagsvis kr 103 000. 
Dette gjelder for strekinger uten bebyggelse.  
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For de resterende strekningene er det bebyggelse langs veiene og ingen lys foreslås slukket. 

Formannskapet ble orientert om dette arbeidet under sitt møte 22. august og ba da om en ekstra 
sak til neste møte. 

Arbeidet kan altså gjøres på to måter for de fire strekningene: 

1. Det kan monteres målere og dagens armatur og pærer beholdes. Det er i dag lyspunkt 
som er mørke, siden det ikke er mulig å få tak i nye pærer. Tanken her er å flytte 
lysarmatur fra de strekningene som ikke skal lyssettes.  Dette vil fungere til pærer går på 
nytt. Dette alternativet vil medføre ustabile lys og høye strømkostnader. Merforbruk 
strøm i forhold til LED lys ca kr 62000 pr år.  Eksisterende lys bruker ca 450 % mer 
strøm enn nye LED lys. 

2. Det monteres målere, ny armatur og LED lys på de strekningene som en planlegger å 
beholde lys på, jf oversikt over. Det gir en økt investeringskostnad, men vil bidra til 
stabile gatelys og reduserte strømkostnader. Besparelse av strømkostnad i forhold til 
HQL pærer ligger årlig på kr 62000. 
 
 
 
 

Til sammen anbefales 239 lysarmaturer byttet: 

Storengveien                                  92 lys 
Reisadalen, Snemyr                       24 lys 
Ravelseidet indre                           78 lys 
Kjempebakkenveien/ 
Nordvollen                                     18 lys 
Vest-Uløyveien                         27 lys 

For Ravelseidet indre anbefales også strømforsyningskabelen byttet ut.  Uten dette tiltaket vil 
ikke veibelysningen bli stabil for dette veistrekket, selv om armaturer fornyes. Det utgjør en 
strekning på 3500 meter. 

Kostnader er beregnet til totalt 2,24 mill kroner. 
 
239 lysarmaturer a kr 7000           = 1,673 mill kroner 
3,5 km EX-kabel a kr 90000         = 0,315 mill kroner 
Uforutsett 8  %                    = 0,152 mill kroner 
Administrasjon 5 %                          = 0,100 mill kroner 
Sum eks mva                                       2,240 mill kroner 
 

Vurdering 
Kommunen har over flere år jobbet for å få overført ansvaret for veilys over til veieier, som er 
Troms fylkeskommune og Statens veivesen. Etter slukking av alle veilys i fjor høst og lange 
forhandlinger, ble en del strekninger overført til veieier pr 1.juli i år. Fortsatt gjenstår det mange 
strekninger hvor en skal jobbe videre med overføring. I mellomtiden har kommunestyret i sitt 
vedtak av juni 2019 bevilget midler til montering av målere, slik at lysene ikke blir slukket, jf 
statlig pålegg om at veilysanlegg over 2000 kWh må ha målere. For å redusere kostnaden er det 
et eget punkt i kommunestyrets vedtak om at eksisterende veilys frakobles på strekninger der 
det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
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Besparelsen for det ligger på ca kr 103 000 pr år.  
 
For flere av de fylkeskommunale strekningene er veilysene bygd av lyslag på 1970-80 tallet. 
Fire strekninger har pærer av typen HQL, hvor det ikke er mulig å få kjøpt nye pærer. Her må 
hele armatur skiftes.  
 
Denne saken reiser spørsmålet om en i tillegg til oppsetting av målere, også skal skifte armatur 
og derved få langt mer stabil drift. Dette medfører en investering i overkant av to millioner, men 
samtidig en årlig besparelse på strømkostnader på kr 62000. Dette vil være en langsiktig 
investering, som på sikt vil gi sparte strømkostnader.  Ved forhandlinger med veieier om 
overtagelse av veilys, kan en anta at det vil telle positivt at anlegget er i god stand, siden et av 
deres ankepunkt mot å overta lysene er anleggenes tilstand. 
 
Administrasjonen anbefaler utskifting av armatur og montering av LED lys. Dette vil gi stabile 
lys til innbyggerne, samt lavere drift- og strømkostnader. 
 
 
 
 
 
 
Oversiktskart (riks og fylkesveier):  
Grønn skravur – veilys beholdes 
Rød skravur  – veilys kobles ut 
Gul skravur – veilys i regi av veieier Troms Fylkeskommune 
Områder uten skravur har ikke eksisterende veilys 
Storengveien 

 
 
Kjempebakken/Norvollen og Vest-Uløyveien 
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Straumfjord øst 
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Prosjektskisse - unge i arbeid og utdanning 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Prosjekt unge i arbeid og utdanning - skisse 

 

Rådmannens innstilling 

 Prosjektskissa godkjennes. 
 Det søkes om ekstern finansiering av prosjektet.  Prosjektets egenandel består at 

tidsressurser som legges inn fra samarbeidende parter. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Formannskapet vedtok 08.11.18 å igangsette et prosjekt for å styrke rekruttering og 
kompetansetilgang. Det ønskes at prosjektet har hele Nord-Troms som nedslagsfelt og skjer i 
samarbeid med NAV, Nord-Troms Studiesenter, Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms videregående 
skole. 
 
Prosjektet skal inneholde følgende:  
• En kartlegging av unge i kommunen mellom 20 og 35 sin deltakelse i arbeidsliv og utdanning.  
• Utprøving av ekstra rekruttering-, tilrettelegging- og kvalifiseringstiltak for studier som er særlig 
kritiske for fremtidig rekruttering, som høyere utdanning innen skole og helse.  
• Utprøving av alternative modeller for fagutdanningene som er kritiske for lokalt næringsliv, men 
treng i begrenset antall, f.eks kokk.  
 
Nord Troms studiesenter har i samarbeid med NAV og Nord Troms videregående utarbeidet 
forslag til prosjektskisse. 
 

Vurdering 
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Prosjektskisse tar utgangspunkt i bestillinga fra formannskapet.  Tidsrammen er ikke fastsatt, 
men det skissa legger opp til en tidshorisont på 5 år.  
 
Av kapasitetshensyn foreslås det at prosjektledelse kjøpes eksternt og at man søker om ekstern 
finansiering til prosjektet. 
 

83



PROSJEKTSKISSE   

1. Prosjekt: Ungdom i arbeid og utdanning 
2. Prosjekteier Nordreisa kommune 
3. Bakgrunn for prosjektet  

Nordreisa kommune starter et prosjekt for å styrke rekruttering og kompetansetilgang. Vi 
ønsker at hovedprosjektet får hele Nord-Troms som nedslagsfelt. Prosjektet skal inneholde 
følgende: 
       En kartlegging av unge i kommunen mellom 20 og 35 år sin deltakelse i arbeidsliv og 
utdanning 
       Utprøving av ekstra rekruttering, tilrettelegging og kvalifiseringstiltak for studier som er 
særlig kritiske for framtidig rekruttering, som høyere utdanninger innen helse og skole 
       Utprøving av alternative modeller for fagutdanninger som er kritiske for lokalt næringsliv, 
men trengs i begrenset antall, f.eks. kokk 
Prosjektet søkes realisert i samarbeid med NAV, Nord-Troms studiesenter, 
Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms vgs 
 

4. Prosjektets formål 
Ta i bruk arbeidskraftreserven i Nord-Troms, unge voksne 20-35 år som verken er i 
jobb eller utdanning. 
 

5. Prosjektets mål  
Ungdoms behov for økt livskvalitet 
Samfunnets behov for kompetente arbeidstakere 
 

6. Prosjektets omfang og avgrensing 
A. Antall i målgruppa 
B. Beskrivelse av eksisterende tiltak 
C. Beskrive utfordringer 
D. Utarbeide modeller for utprøving 
E. Rekruttering til utprøving 

 
A. Antall i målgruppa (Tall pr april 2019) 
 
Sosialhjelp: i Nord-Troms er det 15 kvinner og 29 menn under 35 år som ikke er i 
arbeid (ca. halvparten i Nordreisa), totalt 44 stykker. 
 
AAP: 55 mottakere i Nord-Troms under 35 år, overvekt kvinner ca 60/40 fordeling. 
Disse kan ha ulike utfordringer; helse eller jobbskifte pga. sykdom. 
Krever avklaring i den enkeltes person sin sak om de vil være aktuell i denne 
sammenheng. 
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B. Beskrivelse av eksisterende tiltak 
B 1. Ulike tiltak i NAV som er aktuelle for målgruppen: 
 
- AMO kurs 
- Yrkesretta opplæring 
- Ordinær utdanning 
- Arbeidstrening - læreplasser 
- Midlertidig lønnstilskudd 
- Fagbrev på jobb 
 
Opplæringstiltakene i NAV skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber. 
Men det er ikke slik at NAV er en utdanningsinstitusjon. Det er ulike krav som stilles 
før NAV går inn og dekker kompetansetiltak for personer. Hovedregelen er at enhver 
person har plikt til selv å dekke sin egen utdannelse. Ulike tiltak kan gis som 
kortvarige arbeidsrettede kurs, AMO kurs, yrkesrettet opplæring eller ordinær 
utdanning. NAV skal ikke dekke utgifter for kvalifisering på videregående skoles nivå 
for personer som har rett til skoleplass i fylkeskommunal regi, dette gjelder 
tiltaksvariantene yrkesrettet opplæring og utdanning. Retten skal være undersøkt og 
det skal foreligge dokumentasjon på at bruker ikke har rett før NAV kan innvilge 
tiltaket. NAV skal gjennom bruk av opplæringstiltak bidra til at flere arbeidssøkere 
med særskilte behov får økt formell kompetanse. Dette skal hjelpe arbeidssøkere å få 
stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. NAV- kontoret foretar individuell oppfølging 
av personer, vurder personers behov og hvilke aktuelle tiltak som kan være aktuelt for 
personer ut fra de utvalgskriteriene/vilkårene som foreligger i lovverket. 
 
Yrkesrettet utdanning:  
NAV skal ikke dekke utgifter for kvalifisering på videregående skoles nivå for 
personer som har rett til skoleplass i fylkeskommunal regi. Retten skal være 
undersøkt og det skal foreligge dokumentasjon på at personen ikke har skolerett før 
NAV kan innvilge tiltaket. Yrkesrettet opplæring kan gis til personer med svake 
formelle kvalifikasjoner eller svake grunnleggende ferdigheter som medfører 
betydelige vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Yrkesrettet 
opplæring er målrettet mot områder der det er etterspørsel etter arbeidskraft. Spesielt 
skal fag- og yrkesopplæring prioriteres. Arbeidssøkere som har rett til videregående 
opplæring via fylkeskommunen kan ikke få tiltaket yrkesrettet opplæring av NAV. NAV 
Troms og Troms Fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale om avklaring av 
rett og kjøp av fylkeskommunale skoleplasser. Inntakskontoret i Troms 
fylkeskommune avklarer og vurderer rettsspørsmål. – Primært må den som ønsker 
avklaring om rett, ta direkte kontakt med Inntakskontoret: inntak@tromsfylke.no  
NAV kan ta kontakt på vegne av søkerne når samtykke foreligger – Svar på spørsmål 
om rett gis innen 3 uker. Dette gjelder kjøp av skoleplasser, yrkesrettet opplæring og 
utdanningstiltaket for personer uten rett til skoleplass.  
 
Arbeidstrening  
skal styrke tiltaksdeltakers muligheter for å komme i jobb. Arbeidstrening kan ha flere 
ulike formål som arbeidsutprøving, få arbeidserfaring eller tilegne seg en 
bransjespesifikk kompetanse. Formålet med arbeidstreningen for den enkelte 
tiltaksdeltaker skal defineres før oppstart for å sikre at arbeidstreningen blir målrettet 
og bidrar til å styrke mulighetene for å komme jobb. 
 

85

mailto:inntak@tromsfylke.no


Innholdet i arbeidstreningen skal være tilpasset tiltaksdeltakers individuelle behov og 
gjenspeile formålet med arbeidstreningen. Arbeidstrening skal alltid foregå i ordinært 
arbeidsliv. Hva arbeidstreningen skal inneholde, skal skriftlig gjøres i en avtale. 
Arbeidsgiver har ansvaret for å gi personer på arbeidstrening tilpassede og varierte 
arbeidsoppgaver og å sikre nødvendig oppfølging på arbeidsplassen.  
 
Arbeidstrening kan benyttes både for ordinære arbeidssøkere og personer med 
nedsatt arbeidsevne. Tiltaket retter seg særlig mot arbeidssøkere med lite eller 
mangelfull erfaring fra arbeidslivet, som ungdom og nyankomne innvandrere, samt 
arbeidssøkere som har vært lenge ute av arbeidslivet.  
 
Læreplasser.  
Opplæringskontorene i fylkene har ansvaret for å finne nye læreplasser for oppsagte 
eller permitterte lærlinger. Arbeidstrening kan være et aktuelt tiltak inntil 
lærekontrakten kan gjenopptas. 
 
Arbeidstrening skal ikke fortrenge ordinære lærlingekontrakter og skal ikke legges 
opp med hele læreplanen for faget som om det var videreføring av lærekontrakten. 
 
Arbeidstrening kan bidra til å holde lærlingene i aktivitet i permitterings-/eller den 
oppsagte perioden, men kan ikke inngå som en del av lærekontrakten. 
Arbeidstreningstiltaket kan legges opp slik at lærlingen får oppgaver som er relevante 
i forhold til læreplanen. 
 
Når tiltaket kombineres med fortsatt opplæring med innhold hentet fra gjeldende 
læreplan i faget, kan opplæringen inngå som en del av arbeidstreningstiltaket. Ved at 
denne type opplæring inngår i tiltaket arbeidstrening kan tiltaksdeltaker beholde 
livsoppholdsytelsen - tiltakspenger eller dagpenger - også på dager vedkommende 
deltar på opplæring. 
 
Midlertidig lønnstilskudd 
Formålet med å bruke midlertidig lønnstilskudd er at deltakere som har problemer 
med å komme inn på arbeidsmarkedet skal oppnå fast jobb på ordinære vilkår. Før 
lønnstilskudd benyttes skal det så godt som mulig være avklart at tiltaksdeltaker ikke 
kan oppnå ansettelse på ordinære vilkår- verken hos den aktuelle arbeidsgiveren 
eller hos andre arbeidsgivere. Arbeidsgiveren må ansette tiltaksdeltakeren fast eller 
midlertidig. Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til å redusere arbeidsgivers risiko. 
Tilskuddet kan utbetales til arbeidsgivere som ansetter personer der det er usikkert 
om de kan yte like mye som en kunne forvente av andre i tilsvarende stilling. 
Midlertidig lønnstilskudd skal brukes som et virkemiddel for å sikre ansettelse for 
personer som søker arbeid. 

 

 Fagbrev på jobb 

 Troms fylkeskommune skal prøve ut «Fagbrev på jobb» høsten 2019.   

 Utprøving innen 7 fag: Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Portørfaget, Tømrerfaget, Kokkfaget, Servitørfaget og Renholdsoperatørfaget 

 Ordningen er søkbar fra 1. september 2019, med søknadsfrist 15. september 
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 Igangsetting av kontrakter vil være aktuelt fra oktober. Det opprettes maks. 5 
kontrakter pr fag. 

 Ordningen gjelder for voksne over 25 år som er i arbeid innenfor det aktuelle 
faget de ønsker fag-/svennebrev i. 
 
 
Kriterier for ordningen 

 Samlet krav til praksistid og opplæring før fag-/svenneprøve skal ta 
utgangspunkt i lengden på den aktuelle lærefaget, for de fleste fag vil det si 4 
år i heltidsstilling 

 Før kontraktsinngåelse, må kandidaten dokumentere minimum ett års allsidig 
praksis i det aktuelle faget i heltidsstilling\ For kandidater som ikke har hatt 
heltidsstilling, må samlet praksis være ett år tilsammen. 80% stilling regnes 
som heltidsstilling. Praksisen må være dokumentert skriftlig. Dette godskrives 
som del av den totale læretiden 

 Eventuell realkompetanse kan også gi godskriving 
 Krav om minste kontraktstid er 1 år 
 Det lages en opplæringsplan for den enkelte kandidat etter gjenstående 

læreplanmål fra Vg3-nivå 
 Bedriften må være en godkjent lærebedrift  
 Bedrifter som ikke er godkjent fra før, må søke om godkjennelse 
 Lærebedriften får basistilskudd II 
 Krav til teori:  

 Før oppmelding til fagprøve må kandidaten bestå tverrfaglig eksamen 
(5 timers skriftlig eksamen) 

 Kandidaten fritas i fellesfag  
 Det er ønskelig at stillingsprosenten er minimum 80% ved inngåelse av 

kontrakt 
 Det er ønskelig med minimum B2-nivå i norsk 
 I tillegg gjelder generelle vilkår for inntak til videregående opplæring og søker 

må være skrevet ut av norsk grunnskole eller dokumentere minst 9årig 
grunnskole fra utlandet. Søkere må også ha gyldig oppholdstillatelse i Norge. 

 Ved spørsmål kan fylkeskommunen kontaktes på inntak@tromsfylke.no  

 

 B 2.Ulike tiltak ved Nord-Troms videregående skole som er aktuelle for målgr. 

 Lærekandidat 
 Vekslingsmodellen 
 Læreplasser 
 Oppfølgingstjenesten 
 Ny modell for karriereveiledning 

 

 Nord-Troms vgs med skolested Nordreisa og Skjervøy har opplæringstilbud innenfor 
 yrkesfaglige opplæringstilbud og studieforberedende opplæring. Skolen har hatt en 
 positiv  utvikling med hensyn til gjennomføring de siste årene. Skolen er nå blant de 
 skolene med beste resultat på gjennomføringsbarometeret for Troms. 
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 Lærekandidat 

 Den videregående opplæringen fører fram til tre ulike sluttkompetanser. Elever som 
 går studieforberedende opplæringsløp vil få vitnemål med generell eller spesiell 
 studiekompetanse. Innen yrkesfaglig opplæringsløp kan elever gjennomføre 
 opplæringa enten som lærlinger eller som lærekandidater. Lærekandidat er et 
 alternativ for dem som vil ha utfordringer med å fullføre et fag- eller svennebrev. 
 Innenfor lærekandidatordningen er det en individuelt tilpasset opplæring i utvalgte 
 deler av læreplanen. Sluttkompetansen her er kompetansebevis. 

 Vekslingsmodellen 

 Innenfor helsefagene, barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeider tilbyr 
 Nord-Troms en opplæringsmodell med betegnelsen vekslingsmodellen. Antall 
 læreplasser innenfor helsefagene var tidligere en utfordring med hensyn til 
 gjennomføringa innen disse fagene. Ved etableringen av vekslingsmodellen økte 
 antall læreplasser i de fire Nord-Troms kommunene betydelig. Vekslingsmodellen har 
 påvirket gjennomføringa svært positivt, noe som i sin tur gir bedre tilgang til faglærte 
 ungdommer fra egen region. 

 Læreplasser 

 Tilgang til læreplasser innen de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene i vgs er 
 begrenset i vår region. I enkelte fag er det ikke nok antall læreplasser i regionen, noe 
 som gjør at ungdom må flytte vekk dersom de få tilbud om læreplass. Det kan se ut til 
 at noen ungdommer har utfordringer med å flytte i fra hjemplassen. Disse 
 ungdommene risikerer å stå uten arbeid og opplæring. Det kan også bety at de ikke 
 får fullført videregående opplæring. 

 Oppfølgingstjenesten 

 Ungdom med rett til videregående opplæring, men som av ulike grunner ikke 
 benytter seg av retten, blir tilmeldt oppfølgingstjenesten (OT). Dette er en 
 veiledningstjeneste for ungdommer mellom 16-21 år.  

 I April 2019 er det registret om lag 30 ungdommer i Nordreisa kommune som ikke har 
 fullført videregående opplæring og som ikke er i opplærings inneværende år. Inntil en 
 tredjedel av disse oppgir at de er i arbeid. Erfaring viser at disse ungdommene ofte er 
 i korttidsengasjement og i vikarstillinger med varierende stillingsprosent.  Ungdom i 
 OT sin målgruppe er i ulike situasjoner. Noen er i tiltak gjennom NAV. Enkelte i 
 gruppen er uten tilbud om læreplass. Dette er ungdommer som har gjennomført den 
 delen av opplæringa som er knyttet til skole, men som ikke har søkt eller ikke har fått 
 tilbud om læreplass. Troms fylkeskommune har de siste årene styrket oppfølgingen 
 av søkere til læreplass. Ved Nord-Troms vgs er det en arbeidslivsveileder som har 
 dette oppfølgingsansvaret.  

 Ny modell for karriereveiledning 

 Fylkesrådet vedtok i utvalgssak 225/18 (Fylkesrådsmøte 17.10.2018) forslag til ny 
 strategi for karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse. Dette er 
 en plan for oppfølging av fylkesrådets anbefalinger, slik de fremkom i behandlingen 
 av saken.  
 Høringsdokumentet beskriver en ny enhet for administrering og koordinering av 
 karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse. Modellen er 
 utarbeidet etter en bred involvering av berørte parter. 
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 Kompetanse Nord organiseres som en ny enhet for administrasjon og koordinering av 
 karriereveiledning, opplæring og dokumentasjon av kompetanse for voksne. Enheten 
 er lagt direkte under fylkesutdanningssjefen på samme nivå som en videregående 
 skole.  
 Kompetanse Nord lokaliseres ved Sjøvegan. Det opprettes fire regionale 
 karrieresentre som utgjør førstelinjetjenesten i Kompetanse Nord. Disse lokaliseres til 
 Nord-Troms videregående skole, Breivang videregående skole, Bardufoss 
 videregående skole og Stangnes Rå videregående skole. 

 Karrieresenter er en enhet med profesjonell kompetanse innenfor rådgivning og 
 veiledning i yrkes- og karrierespørsmål. Det nye, nasjonale kompetansesenteret for 
 karriereveiledning vil være en ressurs for lokalt/regionalt karrieresenter. I Troms vil 
 lokalt/regionalt karrieresenter ha fylkeskommunalt eierskap. Karrieresenteret vil  
 naturlig nok – i kraft av sin spesialkompetanse – kunne være en ressurs for 
 partnerskapsarbeid med karriereveiledning. 

 

 C. Beskrive utfordringer 

 Motivere ungdom til å komme videre 
 Kartlegge hva ungdom mener må til for at de skal ta videre utdanning/komme i 

jobb. Kartlegge den enkeltes muligheter basert på ståsted 
 Samordning av tiltak – valg av rett tiltak 
 Utvikle nye tiltak, og tiltak basert på eksisterende 
  
  

 

 D. Utarbeide modeller for utprøving 

 Prosjektet skal, med bakgrunn i utfordringene og de eksisterende ordningene utvikle 
 modeller for å prøve ut nye tiltak, og evt samordning av enkelte eksisterende tiltak. 

 

 E. Rekruttere til utprøving 

 
7. Rammebetingelser 

Tidsramme for prosjektet: 5 år (?) 
Prosjektleder, samarbeid med NAV og Nord-Troms videregående skole 
Prosjektledelse – kjøpe tjenesten hos Halti næringshage? 
 

8. Økonomi  
Søke midler til prosjektledelse, frikjøp av samarbeidsparter, utarbeiding og utprøving 
av modeller. 3-5 million kroner (?) 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.09.2019  
 

Behandling: 
Herborg Ringstad (H) fremmet følgende forslag: Helse og omsorgsutvalget ser med stor 
bekymring på dagens ambulanse beredskap i kommunen. I orientering gitt fra kommunelegen i 
dag, ser vi at dagens ordning ikke er tilfredsstillende og ikke samfunnsøkonomisk. Vi ser at 
dette gir vakthavende leger en utfordrende arbeidshverdag og vi er bekymret for rekruttering av 
leger.  
 
Helse og omsorgsutvalget ber formannskapet ta saken opp med Overordnet samarbeidsorgan, 
Styret UNN HF og Helse Nord.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Helse og omsorgsutvalget ser med stor bekymring på dagens ambulanse beredskap i kommunen. 
I orientering gitt fra kommunelegen i dag, ser vi at dagens ordning ikke er tilfredsstillende og 
ikke samfunnsøkonomisk. Vi ser at dette gir vakthavende leger en utfordrende arbeidshverdag 
og vi er bekymret for rekruttering av leger.  
 
Helse og omsorgsutvalget ber formannskapet ta saken opp med Overordnet samarbeidsorgan, 
Styret UNN HF og Helse Nord. 
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Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 03.09.2019  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende forslag: HO-utvalget ønsker en bedre dialog med ulike 
brukergrupper / pårørende og kommunen som tjenesteyter og frivillig sektor. Vi vil derfor ha et 
dialogmøte i løpet av høsten 2019 med funksjonshemmede som brukere. Vi ber formannskapet 
bevilge kr 50.000,- til formålet.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
HO-utvalget ønsker en bedre dialog med ulike brukergrupper / pårørende og kommunen som 
tjenesteyter og frivillig sektor. Vi vil derfor ha et dialogmøte i løpet av høsten 2019 med 
funksjonshemmede som brukere. Vi ber formannskapet bevilge kr 50.000,- til formålet. 
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