
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 01.04.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt system med automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk. 
 
 
Møteform er Teams – digitalt  
kalenderinvitasjon til møtende deltaker vil bli sendt ut. Alle som skal delta i møtet kobler seg 
opp fra klokken 09:40 på teams – lenke til møtet blir sendt dere i egen e-post.  
 
Dersom du ikke har installert Teams finner du en liten brukerveiledning på din Ipad – ftp og på 
vår hjemmeside https://www.nordreisa.kommune.no/liten-brukerveiledning-paa-teams.6298206-
362956.html  
 
Møtet blir sendt direkte på webTV / event. Facebook fra møtestart til møteslutt.  
 
NB! Husk og ha oppladet enheten din slik at du ikke går tom for strøm underveis.  
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Interpellasjon om 
 
Retningslinjer for tilsettinger i Nordreisa kommune 

  

Andelen kommunalt ansatte i Nordreisa med annen kulturell og religiøs bakgrunn enn den 
tradisjonelt norske, antas å øke. Nordreisa vil - og må ta sitt ansvar for integrering av 
flyktninger. Men integrering er ikke bare et ansvar kommunen har for sine bosatte flyktninger 
- integrering er også en nødvendighet for å dekke behovet for nåværende og framtidig 
arbeidskraft. Selv om Nordreisa har regionsenteret  (Storslett) i Nord-Troms opplever vi den 
samme kampen som andre kommuner i nord om å holde på og helst øke folketallet. 

Gjennom riksmedia er vi blitt kjent med tilsettingssaker i bedrifter, som blant annet i Posten 
Norge AS, der ulike skikker for å hilse har skapt utfordringer. I èn kjent sak ble en mannlig 
søker avskåret for muligheten for å møte til jobbintervju da han av religiøse grunner ikke ville 
eller kunne håndhilse på kvinnelige kollegaer. Mannen ville hilse og vise sin respekt for 
kvinner med andre hilsnings alternativer. I denne saken ble riktignok søkeren orientert om 
retningslinjene i forkant av intervjuet, men han fikk bare i begrenset grad anledning til å 
begrunne sine valg og til å vurdere ulike handlingsalternativer.  

Når folk med ulik bakgrunn møtes og skal samhandle kan skikker, tradisjoner og religiøse 
tabu bli utfordret av ulike forventninger og krav. Nedfelte retningslinjer vil da være verktøyet 
som gir svar på utfordringene som oppstår. 

  

SV ønsker å vite om hvilke retningslinjer som gjelder ved tilsettinger i Nordreisa. 

1. Har Nordreisa kommune retningslinjer for tilsettinger -og har disse vært revidert eller 
drøftet i nyere tid. 

2. Er retningslinjene evaluert i lys av endringen vi har sett i «Reisa-samfunnet» de siste 
årene? Vi tenker da blant annet blant annet på mangfoldet av religioner, tradisjoner 
og skikker og der ulike måter å hilse på er ett trekk. 

3. Gjøres retningslinjene for tilsettinger kjent eller tilgjengelig for personer som søker 
stillinger i Nordreisa kommune? 

4. Har Nordreisa kommune hatt tilsettingssaker eller personalsaker der religiøse 
skikker, tradisjoner eller tabu har skapt utfordringer for tilsettings-/ 
ansettelsesforhold? 

Mvh 

Tom Kiil, Nordreisa SV 

 

 

  
 

 

5



Spørsmål til Ordfører vedr. Kommunens praksis for inndrivelse av pengekrav. 
 
Nordreisa kommune har tidligere ført et beinhardt regime i forhold til innkreving av omtvistede 
pengekrav (klagesaker og feil utstedte krav). Etter min lovforståelse (inkassoloven) har praksisen vært 
svært kritikkverdig. Kommunen har på tross av lovens beskyttelse mot rettslig inndrivelse av 
omtvistede krav, kjørt på gjennom inkassobyrå for å inndrive krav. Etter hva jeg forstår er det kun 
restskatt som skal betales selv om man klager. Praksisen har flere betenkelige momenter i forhold til 
både kommunens økonomi og klagers økonomi. 
 
Inkassobyråene skal ha sine salærer og når det sendes ut et krav får mottaker mulighet til å besvare 
kravet. Om mottaker bestrider kravet henvender inkassobyrået seg til avsender av kravet og ber om 
mer informasjon. I Nordreisa har praksis for kommunen vært at om det kommer bestridelse på krav, 
så gir kommunen tilbakemelding til inkassobyrået at mottakers framstilling ikke stemmer, og 
inkassobyråets videre jobb øker kravets størrelse. Normal praksis er at omtvistede krav stilles i bero til 
de er endelig avgjort.  
 
En inkassoprosess koster penger og vil kunne påføre krav-mottaker betalingsanmerkninger. Man kan 
tenke seg flere scenario i denne sammenheng, men jeg skal nøye meg med å skissere tre.  
 
Dersom avgjørelsen går imot klager kan kravet renteberegnes. Med Nordreisa kommunes praksis vil 
det i tillegg påføre klager store inkassosalær som ikke skulle vært der, i tillegg til eventuelle 
betalingsanmerkninger i prosessen på en klagesak. I praksis vil dette føre til at kravet betales for de 
som har økonomi til det, og de minst ressurssterke gir opp kampen mot urettmessige krav. 
 
Dersom klager får medhold vil kommunen måtte tilbakebetale innbetalt beløp, og samtidig dekke 
eventuelle inkassosalær og rettslige omkostninger. Dette påfører kommunen unødvendige kostnader. 
 
Dersom et krav går til rettslig behandling og får en avgjørelse der FØR klagebehandling i kommunen 
er endelig avgjort, slik vi nesten opplevde i klageutvalget nylig vil vi få en merkelig situasjon hvor 
kommunen bindes av en rettslig avgjørelse i sin behandling. I den spesifikke saken skulle kravet 
behandles i tingretten som en tvangssalg-sak to dager før vårt møte. Undertegnede som utvalgsleder 
ble kjent med saken og fikk kommunen til å stoppe prosessen under henvisning til inkassoloven. 
Klager fikk i denne saken medhold! Hva da om det var dom i saken som vi måtte forholde oss til? 
 
Klageutvalget gjorde en protokolltilførsel på kommunens praksis som lyder som følger: 
 
 “Vedrørende kommunens praksis med innkreving av påklagde krav, og gjennomføring av inkasso på 
slike, ber utvalget om at etatene i kommunen gir melding til økonomiavdelingen om pågående 
klagesaker vedrørende gebyrer. Dette for å kunne bidra til at lover og regler om innkreving av 
pengekrav følges. Krav som ligger til klagebehandling skal ikke inndrives før endelig vedtak er gjort.“ 
 
Vil ordfører påse at kommunen følger dette, og dermed overholder gjeldende lovverk for inndrivelse 
av pengekrav? 
 
Mvh 
Tom Kiil, Nordreisa SV 
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Fra: Dag Funderud (Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.03.2020 14:24:23
Til: Jan-Hugo Sørensen; Ellinor Evensen
Kopi: Hilde Anita Nyvoll

Emne: RE: Spørsmål til kommuneledelsen unedr møtet i kommunestyre.
Vedlegg: 
25. mar. 2020 kl. 09:37 skrev Harald Evanger <harald.evanger@nordtroms.net>:

¤ Rotsundelv skole.
   Deler av taket på skolen er dekket med ei presenning for å forhindre lekkasje. 
Kan det forventes at taket settes i stand så snart snøen forsvinner i vår?
 
 
Mvh
Harald Evanger – Senterpartiet.
Mob. 416 75 651
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Fra: Dag Funderud (Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.03.2020 14:24:23
Til: Jan-Hugo Sørensen; Ellinor Evensen
Kopi: Hilde Anita Nyvoll

Emne: RE: Spørsmål til kommuneledelsen unedr møtet i kommunestyre.
Vedlegg: 

25. mar. 2020 kl. 09:37 skrev Harald Evanger <harald.evanger@nordtroms.net>:

 
¤  Bemanningen ved landbrukskontoret i Nordreisa.
    Situasjonen ved landbrukskontoret preges av underbemanning.  Dette fører til at jordbruket i
kommunen ikke får den oppfølginga som behøves.  Ved søknadsrunden til Regionalt miljøprogram i
høst, toppet det seg og mange bønder gikk glipp av informasjon og den hjelpen som er nødvendig. 
Dette fører til oppgitthet hos bøndene og mange taper på tusenvis av kroner som de rettmessig skal
ha ved søknadsomganger.  Sånn kan vi ikke ha det!
Kan vi forvente at kommunen tar grep og styrker bemanningen ved landbrukskontoret?
 
Mvh
Harald Evanger – Senterpartiet.
Mob. 416 75 651
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PS 25/20 Referatsak



Fra: Moe, Cathrine Friberg (Cathrine.Moe@domstol.no)
Sendt: 17.02.2020 10:26:53
Til: Moe, Cathrine Friberg
Kopi: 

Emne: Oversendelse av Hålogaland lagmannsretts årsmelding
Vedlegg: Årsmelding - Hålogaland lagmannsrett - 2019.pdf
Hei,
 
Vedlagt følger Hålogaland lagmannsretts årsmelding av 2019.
 
Vennlig hilsen

Cathrine Friberg Moe
Rådgiver
Hålogaland lagmannsrett
Telefon +47  77 60 35 28
Domstol.no

Følg oss på facebook
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Bodø sett fra Nyholmen  Foto: Bjørnar Eirik Stokkan

Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en 
av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter  fylkene 
 Nordland og Troms og Finnmark – fra Bindal kommune i 
sør til Svalbard i nord og fra Sør-Varanger kommune i øst til 
Jan  Mayen i vest – med Svalbard i tillegg. Samlet utgjør vårt 
 geografisk område mer enn en tredjedel av fastlands Norge.

Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, som sammen med 
lagmann og administrasjonssjef forestår den daglige drift. 
 Domstolen har i tillegg 15 lagdommere, en jordskiftelag dommer, 
en jordskifteutreder, en IKT-medarbeider og sju saksbehand-
lere. Alle har kontorsted i Tinghuset i Tromsø.  Lagmannsretten 
har knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere, som er 
dommere som har gått av med pensjon, og som tilkalles til den 
enkelte sak.

Hålogaland lagmannsrett er ankeinstans for de 14 tingrettene i 
lagdømmet, og behandler både sivile saker og straffesaker, over-
skjønn, anke over avgjørelser fra jordskifterettene og  saker som 
er behandlet i Trygderetten, som er et domstollignende forvalt-
ningsorgan. 

Lagmannsretten har sitt hovedsete i Tromsø, men også faste 
rettssteder med egne lokaler i Mosjøen og i Bodø. De fleste 
saker fra Nordland behandles der, med mindre det av hensyn 

til befaring eller andre særlige grunner er behov for å sette rett 
andre steder i fylket. I Troms er det, utenfor Tromsø, særlig i 
Harstad det settes rett. Lagmannsretten mangler egnede lokaler 
for større saker i Vestfinnmark, noe som medfører at slike saker 
i stor grad behandles i Tromsø. Større saker fra Østfinnmark kan 
behandles i Vadsø. For andre typer saker fra Finnmark settes rett 
ved behov på ulike steder.   

I 2019 ble 63 % av rettssakene avviklet i Tinghuset i Tromsø, 
37 % i resten av landsdelen. Sakene berammes med grunnlag i 
samfunnsøkonomiske betraktninger som blant annet tar  hensyn 
til hvor mange personer som må reise som følge av valg av 
rettssted. Reduserte bevilgninger og økte reisekostnader  krever 
 tiltakende sentralisering. Alle dommerne og flere av saks-
behandlerne deltar i reisevirksomheten. 

Nesten en tiendedel av landets befolkning bor i Nord-Norge. 
Hålogaland lagmannsrett har tilsvarende andel av saker som 
kommer inn til landets lagmannsretter og av landets lag-
dommere, mens andel saksbehandlere er noe lavere. Vi er stolte 
av at  Hålogaland gjennom hele 2000-tallet har vært landets mest 
tidseffektive lagmannsrett. 
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Stabile verdier – endrede arbeids-
måter og rammebetingelser

Vårt mål er å treffe riktige avgjørelser innen rimelig tid, som møtes 
med respekt og tillit hos partene i sakene, aktørene som opptrer for 
lagmannsretten og allmennheten. Domstolenes ide- og verdigrunn-
lag – uavhengighet, rettssikkerhet og tillit – er styrende for virk-
somheten. At avgjørelser holder høy kvalitet, treffes innen rimelig 
tid og etter betryggende saksbehandling, er viktige elementer for å 
opprettholde den høye tilliten domstolene har i befolkningen. At vi 
viser åpenhet, er tilgjengelig og har evne til omstilling i takt med 
samfunnsutviklingen, skaper også tillit.

Prosjektet Digitale Domstoler, som gjennomføres av Domstol-
administrasjonen sammen med domstolene, skal forenkle og for-
bedre rettsprosessen gjennom nye digitale arbeidsmåter, og lede 
frem til en papirløs prosess. Endringene krever ny kompetanse i 
domstolene, nye verktøy og evne og vilje til å endre våre arbeids-
måter, men innebærer samtidig økt kvalitet og effektivitet, og er res-
sursbesparende. Hålogaland lagmannsrett er langt fremme i dette 
arbeidet, og vi tar fortløpende i bruk nye digitale verktøy i vår in-
terne saksbehandling, i rettsmøter og i kommunikasjon med aktø-
rene i sakene. 

Lagmannsretten deltar sammen med Nord-Troms tingrett i prøve-
prosjektet «Opptak i retten» i regi av Domstoladministrasjonen. 
Det foretas lyd- og bildeopptak av forklaringer som gis for tingret-
ten. Disse gjenbrukes ved avspilling under ankeforhandlingen for 
lagmannsretten i stedet for eller i tillegg til at vedkommende part 
eller vitne innkalles på nytt. Formålet med prosjektet er å skaffe 
til veie kvalifisert beslutningsgrunnlag for en ny fremtidig ordning 
med opptak og gjenbruk av forklaringer, slik et lovutvalg foreslo 
i 2017 i utredning om ny straffeprosesslov. Lagmannsretten har i 
2019 gjennomført 19 ankeforhandlinger hvor vi gjenbrukte opptak 
av forklaringer fra tingretten, og flere saker er berammet i 2020.    

Domstolene skal i en tid med stadig reduserte driftsbudsjetter som 
følge av avbyråkratiseringsreformen, innføre nye, digitale arbeids-
måter og møte Stortingets og brukernes krav til effektivitet. Dette 
gir oss utfordringer i den daglige driften. Det er lite byråkrati i dom-
stolene, og det er vanskelig å oppfylle kravene om besparelser i et 
allerede stramt budsjett. 

Riksrevisjonen la i oktober 2019 frem en rapport om undersøkelse 
av saksbehandlingstid og effektivitet i domstolene, og rettet der 
sterk kritikk til domstolene og Domstol administrasjonen for frist-
oversittelser og manglende måloppnåelse. For lagmannsrettenes del 
gjaldt kritikken særlig saksbehandlingstiden i straffesaker. Det er 
imidlertid vanskelig å se hvordan  Stortingets mål for straffesaks-
behandlingen skal kunne nås uten at det skjer prosessuelle lov-
endringer eller tilførsel av ressurser til  lagmannsretten. 

Domstolkommisjonen foreslo i delutredning om domstolstruktur 
i oktober 2019 å redusere antallet tingretter fra dagens 60 til 22. 
 Lagmannsretten er enig med kommisjonen i at strukturendringer i 
første instans er egnet til å effektivisere saksbehandlingen i dom-
stolene, også innenfor vårt lagdømme. Det er foreløpig uklart om 
forslaget vil bli fulgt opp politisk.

Sivile saker
Domstolene er samfunnets siste linje problemløsere, men har også 
plikt til å forsøke å løse tvistene i minnelighet. Tvisteloven legger 
stor vekt på at tvister skal forsøkes forlikt, og partene er ofte best 
tjent med løsninger som de selv har herredømme over. I 2019 mot-
tok lagmannsretten 190 anker over sivile dommer. Det ble avsagt 
dom i 86 saker, 43 saker ble forlikt og 62 saker ble nektet fremmet, 
trukket eller bortfalt av andre årsaker.  Omfanget av den enkelte sak 
synes å være økende de siste årene.

Lagmannsretten har hatt rettsmekling som satsningsområde i 2019 
og arbeidet med å få flere rettsmeklinger vil fortsette i 2020. Det ble 
i 2019 meklet i ti saker, og inngått forlik i åtte av disse. Økt fokus på 
rettsmekling i planmøter, flere kurs og seminarer for dommere som 
mekler, og mekling som tema i møter med advokater i regionen, er 
tiltak som ventes å ville gi effekt.

Hvis verdien av tvistegjenstanden er mindre enn 125 000 kroner, 
må partene søke lagmannsretten om samtykke til ankebehandling. 
I 2019 mottok lagmannsretten 19 slike søknader og samtykket til 
behandling av fem av disse, 13 ble nektet fremmet og en ble avvist.

I saker med høyere verdi og i saker som gjelder ideelle interes-
ser, kan anker nektes fremmet til ny realitetsbehandling dersom 
 lagmannsretten enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre 
fram. Lagmannsretten nektet i 2019 å fremme seks saker på dette 
grunnlag. En ble delvis nektet fremmet.

For å få behandlet en barnevernssak for lagmannsretten må partene 
ha lagmannsrettens samtykke. Utgangspunktet er at disse sakene er 
endelig avgjort etter behandling både i fylkesnemnda og tingretten, 
og ny sak kan startes i nemnda etter ett år. Lagmannsretten mot-
tok 38 anker i 2019. Samtykke til overprøving ble gitt i 15 saker. 
Samtykke ble nektet i 19 saker og en sak ble avvist. Lagmanns-
retten har i 2019 hatt stort fokus på saker etter barnevernloven og 
henvist langt flere saker til ankebehandling enn tidligere år. Det 
har sammenheng med at rettstilstanden dels er uklar etter at Den 
europeiske  menneskerettsdomstolen (EMD) høsten 2018 dømte 
Norge for brudd på EMK artikkel 8 (Strand-Lobben-dommen) 
og senere har konstatert brudd i flere andre barnevernssaker mot 
Norge. Høyeste rett skal i  februar 2020 behandle i storkammer fire 
ankesaker om barnevern med sikte på avklaring av rettstilstanden.  

Befaring på Tussøya                                                                             Foto: Henriette Nazarian
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Omlag 30 % av ankene vedrørte barn og foreldre. I tillegg til de 
38 barnevernssakene gjaldt 20 av ankene tvist mellom foreldre om 
hvem av foreldrene barna skal bo fast hos, om samvær mv. 

Lagmannsretten behandler mange saker vedrørende fast eiendom, 
kontraktsforhold/entrepriser/offentlig anskaffelse og erstatning. I 
tillegg behandles flere tvister i arbeidsforhold (oppsigelse/avskjed), 
arv og skifte, skatt, reindrift mv.    

Tingrettene og jordskifterettene avholder skjønn for å fastsette 
 erstatninger etter ekspropriasjon, odelstakster mv. Partene kan 
 begjære overskjønn for lagmannsretten. Lagmannsretten fikk i 
2019 inn seks begjæringer om overskjønn.  

Lagmannsretten er ankeinstans for alle avgjørelser truffet etter 
jordskifteloven. I 2019 fikk lagmannsretten inn fire anker over 
jordskifte avgjørelser. Jordskiftelagdommeren deltar som en av 
tre lagdommere i saker som ankes fra jordskifterettene og i noen 
saker fra tingrettene som gjelder bruks- eller eiendomsrett til fast 
 eiendom.

Lagmannsretten fikk i 2019 inn sju stevninger i sak til overprøving 
av Trygderettens avgjørelser. Behandlingsformen er som for sivile 
ankesaker.

Dersom anken ikke krever samtykke fra retten eller ikke blir  nektet 
fremmet, går saksforberedelsen videre ved at det gjennomføres et 
planleggingsmøte mellom partene og lagmannsrettens for beredende 
dommer. I dette møtet fastsettes også tid og sted for muntlig anke-
forhandling. For lagmannsretten er det viktig med aktiv saksfor-
beredelse for å gi hver sak nødvendig omfang, og kortest mulig tid 
fram mot ankeforhandling og endelig avgjørelse.

Hålogaland lagmannsrett hadde i 2019 en gjennomsnittlig saks-
behandlingstid for de sivile ankene over dom på 125 dager.

Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres vanligvis på grunn-
lag av skriftlig behandling av tre lagdommere. Det kom inn 132 
 slike anker i 2019. Saksbehandlingstiden var i gjennomsnitt 27 
 dager.

Sak om reindrift
Dom 12. februar 2019 (LH-2018-83717)
Et reinbeitedistrikt hadde med hjemmel i reindriftsloven § 60 fjerde 
ledd fastsatt bruksregler med bestemmelser om et øvre antall rein 
per siidaandel i en siida. For flere av siidaandelene innebar dette 
at de måtte redusere antallet rein. Lagmannsretten kom til at § 60 
fjerde ledd ikke ga distriktsstyret myndighet til å treffe bindende 
flertallsvedtak om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel som 
ledd i en reduksjonsprosess. § 60 tredje ledd måtte anses uttøm-
mende for så vidt gjelder adgangen til å treffe ensidig bindende 
vedtak om reintallsreduksjon. Distriktets vedtak ble kjent ugyldig. 
Anke til Høyesterett ble forkastet (HR-2019-2395-A).

Sak om offentlig anskaffelse 
Dom 11. mars 2019 (LH-2018-99424)
Saken gjaldt spørsmål om brudd på regelverket for offent-
lige  anskaffelser etter anbudskonkurranse om helsehus og 
omsorgs boliger i en kommune og eventuelle virkninger av dette. 
 Lagmannsretten kom som tingretten til at det forelå en ulovlig 
 direkte  anskaffelse, at kontrakten skulle kjennes uten virkning for 
fremtidig kontraktsforpliktelser, og at kommunen pliktet å betale 
overtredelsesgebyr og erstatning for negativ kontraktsinteresse. 

Kraftlinjeskjønn
Overskjønn 13. september 2019 (LH-2019-10873-2)
Hålogaland lagmannsrett avholdt sommeren 2019 overskjønn – 
kraftledningsskjønn – på strekningen Ofoten transformatorstasjon 
i Nordland til Balsfjord transformatorstasjon og derfra videre til 
Reisadalen i Troms. Saksøker var Statnett som bygger ny 420 kV 
kraftledning på strekningene. Saksøkt for lagmannsretten var ni 
reinbeitedistrikter og en privat rettighetshaver i utmark. Det med-
gikk 17 rettsdager til forhandlingene, og partene var representert av 
til sammen 11 advokater. 

Den nye 420 kV kraftledningen videre føres til Skaidi transforma-
torstasjon og derfra til Hammerfest transformatorstasjon. Nord-
Troms tingrett vil sommeren 2020 behandle skjønnssak til fastset-
telse av erstatning på strekningen Reisadalen-Skillemo (Alta) der 
i alt 16 reinbeitedistrikter er berørt. Skjønn på strekningen videre 
fra Skillemo – Skaidi transformator, der reindriftsinteresser også er 
berørt, vil mest sannsynlig bli behandlet i 2021. Kraftledningspro-
sjektet vil således kunne lede til omfattende overskjønn for Håloga-
land lagmannsrett i årene som kommer.
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Jordskiftesak i Malangen                                                                                Foto: Liv Nergaard
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Straffesaker 
Både de domfelte og påtalemyndigheten kan anke til lagmanns-
retten over straffedommer avsagt av tingretten. Anken kan rette 
seg mot bevisbedømmelsen, lovanvendelsen, saksbehandlingen 
og/eller straffutmålingen. Den som er fornærmet ved en straffbar 
handling kan ikke selv anke straffesaken dersom han eller hun er 
misfornøyd med tingrettens dom. Fornærmede kan imidlertid anke 
særskilt over erstatningskrav som er behandlet i tingretten. Slik 
anke følger reglene om anke over sivile dommer hvis ikke straffe-
saken også skal behandles på nytt. 

I 2019 fikk lagmannsretten inn 291 anker over dommer i straffe-
saker. Andelen saker som gjelder alvorlige straffbare forhold og 
saker som ofte er arbeidskrevende, f.eks. tiltale for mishandling i 
nære relasjoner, sedelighetsforbrytelser, grove narkotikasaker med 
flere tiltalte og saker med internasjonal forankring, har økt de siste 
årene og var i 2019 på samme nivå som i 2018. 

Lagmannsretten behandler også partenes anker over kjennelser og 
beslutninger fra tingretten, blant annet avgjørelser om førerkort-
beslag, varetektsfengslinger og besøksforbud. I 2019 behandlet 
lagmannsretten 137 slike saker, hvorav 77 gjaldt varetektsfengs-
ling. 

Den som i tingretten er domfelt for et alvorlig forhold med straffe-
ramme over seks års fengsel, har krav på å få sin anke behandlet i 
lagmannsretten. Anke over forhold med strafferamme inntil seks år 
kan nektes fremmet dersom lagmannsretten enstemmig finner det 
klart at anken ikke kan føre frem. Etter en lovendring som trådte i 
kraft ved årsskiftet 2019/2020 kan alle anker nå nektes fremmet til 
ankeforhandling dersom retten enstemmig finner det klart at anken 
ikke vil føre frem. Dersom tingrettens dom gjelder en eller flere 
handlinger hvor påtalemyndigheten ikke har påstått og tingretten 
heller ikke har idømt annen reaksjon enn bot, inndragning og/eller 
tap av førerrett, kan anke bare fremmes for lagmannsretten dersom 
det foreligger særlige grunner til det. En beslutning om å nekte 
å fremme en anke, eventuelt å gi samtykke til ankeforhandling, 
 behandles skriftlig av tre dommere.

I 2019 ble 29 % av ankene i saker med strafferamme inntil seks års 
fengsel og bøtesakene henvist til ankeforhandling. I tillegg kom-
mer ankene i saker med strafferamme over seks år, slik at totalt 
43 % av ankene ble henvist til ankeforhandling. Lagmannsretten 
kan etter den skriftlige behandlingen av tre dommere i visse til-
feller avgjøre saken direkte i stedet for å henvise anken til anke-
forhandling. I 2019 ble 8 % av ankene avgjort på slik måte i stedet 

for å bli henvist til ankeforhandling. Totalt – av alle straffesaks-
ankene som kom inn til lagmannsretten i 2019 – ble altså 51 % 
enten  henvist eller avgjort på annen måte enn ved nektelse.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for straffesaker behandlet i 
anke forhandling var i 2019 134 dager. Dette er en liten, men glede-
lig, reduksjon fra 2018. 

I 2019 behandlet lagmannsretten til sammen 111 straffesaker i 
ankeforhandling. Av disse gjaldt 57 saker med strafferamme over 
seks år. I 44 av sakene behandlet lagmannsretten bevisbedømmel-
sen under skyldspørsmålet.

Lagmannsretten har i 2019 behandlet flere straffesaker som har 
reist særlige strafferettslige problemstillinger.

Sak om krenking av privatlivets fred 
Dom 2. april 2019 (LH-2019-1192) 
En mor som var i konflikt med barnevernet som følge av overtakel-
se av omsorg for sin åtte år gamle datter, hadde publisert bilder og 
videoklipp som viste datteren i sårbare situasjoner, egne referater 
av samtaler med datteren og brev fra barnevernet med vurderinger 
av datteren, på sosiale medier. Lagmannsretten kom til at handlin-
gen rammes av straffeloven §267 om brudd på privatlivets fred. 
Verken datteren eller moren kunne samtykke til offentliggjøring 
slik at denne ikke ble rettsstridig. Lagmannsretten gjorde ingen 
endringer i boten, som tingretten hadde fastsatt til 10 000 kroner. 
Tiltaltes anke ble forkastet av Høyesterett (HR-2019-2038-A).

Straffesaker behandlet 
– og andel henvist til ankeforhandling
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Gjenbruk av forklaringer i lagmannsretten                         Foto: Bjørnar Eirik Stokkan
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Sak om kjøp av sexdukke
Dom 16. mai 2019 (LH-2018-194732)
En mann var tiltalt for å ha kjøpt en dukke på internett som frem-
sto som et barn med oral, vaginal og anal kroppsåpning. Dukken 
var markedsført som et sexleketøy. Lagmannsretten fant det klart at 
dukken hadde slike karakteristiske trekk at den innebar en seksuali-
sering av barn, som er straffbart etter straffeloven § 311. Tiltalte 
anførte at dukken likevel ikke kunne rammes av vilkåret om «frem-
stilling» som seksualiserer barn. Lagmannsretten kom til at hand-
lingen rammes av lovens formulering og at det var tilstrekkelig klar 
hjemmel til å ilegge straff. Straffen, som også omfattet andre for-
hold, ble satt til betinget fengsel i 60 dager og bot på 10 000 kroner. 
Tiltaltes anke ble forkastet av Høyesterett (HR-2019-1715-A).

Sak om hatefulle ytringer 
Dom 24. mai 2019 (LH-2019-36965) 
En mann var tiltalt for å ha fremsatt hatefulle ytringer overfor 
 samer. For lagmannsretten var hovedspørsmålet om en omfattende 
kommentar med ulike sjikanøse påstander, som tiltalte hadde lagt 
ut på facebook-siden til en avis, var diskriminerende eller hate-
full slik disse begrepene er definert i straffeloven §185. Etter en 
 konkret vurdering kom lagmannsretten til at de objektive vilkårene 
i  §185 var oppfylt. Et flertall av rettens medlemmer fant det bevist 
at  tiltalte hadde handlet grovt uaktsomt. Straffen ble satt til betinget 
fengsel i 18 dager og bot på 15 000 kroner. Dommen ble ikke anket 
til Høyesterett og er rettskraftig. 

Sjøvegan-saken 
Dom 16. oktober 2019 (LH-2019-78980)
Saken gjaldt tiltale for voldtekt og drap på en kvinne i 50-årene, 
og påfølgende brannstiftelse, på Sjøvegan i Salangen i juli 1998. 
Tiltalte ble pågrepet og siktet først 20 år senere. Tiltalte ble i ting-
retten kjent skyldig og domfelt til fengsel i 11 år, men både han 
og påtalemyndigheten anket saken til lagmannsretten. I tillegg til 
skyldspørsmålet reiste saken spørsmål om tiltaltes alder på gjer-
ningstidspunktet. Lagmannsretten kom, i motsetning til tingretten, 
til at tiltalte utvilsomt var over 18 år da handlingene ble begått, 
og straffen ble fastsatt til fengsel i 17 år. Avdødes voksne barn ble 
hver tilkjent oppreisningserstatning med 300 000 kroner. Saken 
gikk over tre uker i lagmannsretten og ca. 40 forklaringer for ting-
retten ble gjenbrukt ved avspilling i lagmannsretten. Tiltaltes anke 
til Høyesterett ble nektet fremmet.

Kompetansearbeid
Kvaliteten på lagmannsrettens arbeid er avhengig av felles innsats 
fra dyktige ansatte. 

Dommere fra lagmannsretten deltar i internasjonalt dommerarbeid, 
lovutvalg, Domstolkommisjonen, Domstoladministrasjonens og 
Dommerforeningens styre, Innstillingsrådet for dommere, Tilsyns-
utvalget for dommere og kurs og seminarer, som deltakere eller 
forelesere. Særlig kan nevnes at lagdommer Nils Asbjørn Engstad 
er mangeårig medlem og tidligere president for Europarådets råd-
givende dommerkomité, leder av Utmarkdomstolen for Finnmark, 
tidligere leder for Den Norske Dommerforening og nå medlem av 
Domstolkommisjonen. Lagdommer Vidar Stensland er ved siden 
av sitt arbeid i lagmannsretten, dommer i konstitusjonsdomstolen 
knyttet til krigsforbryterdomstolen for Kosovo i Haag. 

Hvert fjerde år har dommerne en måned studiepermisjon. Saks-
behandlere og utreder deltar i forskjellige organisasjonsutvalg og 
 fagkurs. 

Hålogaland lagmannsrett arrangerte i 2019 en to-dagers samling 
på Sommarøy for brukerstøttene i alle lagmannsrettene. Tema for 
møte var vedlikehold og videreutvikling av domstolenes saks-
behandlingssystem Lovisa. 

Lagmannsretten arrangerer hvert år en felles studiereise eller et 
intern seminar hvor alle ansatte er med. Høsten 2019 gjennomførte 
vi en tre-dagers studiereise til København, med besøk hos retten på 
Frederiksberg, byretten i København og Vestre Landsret. Vi hadde 
et meget godt faglig og sosialt utbytte av reisen.

Lagmannsrettens internutvikling skjer gjennom arbeidet med 
 sakene. For å kunne dra nytte av de gevinster som ligger i den digi-
tale utviklingen sørger vi samtidig for opplæring og praktisering av 
nye digitale arbeidsmåter. Å arbeide i lagmannsretten er å delta i et 
 kontinuerlig kompetanseprosjekt.

Lagdommer Susann Funderud Skog-
vang har i flere år arbeidet for bevisst-
gjøring og økt kunnskap om urfolks 
juridiske rettigheter. I 2019 fikk hun 
jusstudentenes menneskerettspris 
for dette arbeidet, og hun ferdigstilte 
i sin studieperm isjon veileder for 
 behandling av samiske saker i dom-
stolene. Veilederen ble lansert på   
domstol.no i februar 2019. Formå-
let med veilederen er å bidra til å 
sikre at domstolene i sitt  arbeid med 
 samiske saker har den samme grun-
dighet og høye kvalitet som i øvrige 
saker. I tillegg til Skogvang har lag-
dommer Engstad bidratt til utarbeidelse av vei lederen sammen med 
Samisk forum for domstolene. 

Hålogaland lagmannsrett er en del av forvaltningsområdet for 
 samisk språk. I forvaltningsområdet for samisk språk, er samisk og 
norsk likestilte språk, og enhver har utvidet rett til bruk av  samisk 
i rettsvesenet. Det er tre samiske språk i Norge (nord samisk, 
 lulesamisk og sørsamisk). Det er generelt få samisktalende tol-
ker registrert på tolkeportalen, og foreløpig er det kun tolker med 
kompe tanse i nordsamisk. I 2019 ble det, i sju saker for lagmanns-
retten, brukt 14 tolker som tolket nordsamisk.  

Samling for brukerstøtten i lagmannsrettene                 Foto: Hilde Jorunn Hanssen

Susann Funderud Skogvang
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www.domstol.no/halogaland  •  e-post: halogaland.lagmannsrett@domstol.no
www.facebook.com/halolagmannsrett

I Norge drives reindrift over et område på ca. 145 000 km2, til-
svarende ca. 45 % av fastlands-Norge. Det tradisjonelle samiske 
reinbeiteområdet er inndelt i 11 forskjellige hovedområder som 
 benyttes av norske reindriftsutøvere, hvorav åtte ligger innenfor 
Hålogaland lagsogn. I tillegg bruker svenske reindriftsutøvere deler 
av indre Troms som sommerbeiteområde, også dette i vårt område. 
Hålogaland lagmannsrett har i 2019 behandlet fem sivile saker 
 vedrørende reindrift. Det kan oppstå særskilte samerettslige spørs-
mål også i andre sakstyper. 

Samarbeid med andre aktører, 
åpnenhet og tilgjengelighet

Lagmannsretten er avhengig av samarbeid med mange aktører.

Meddommere som påtar seg det krevende samfunnsoppdraget det er 
å delta i avgjørelse av rettssaker, er helt sentrale i norsk rettspleie. 622 
meddommere er valgt for å kunne delta i ankeforhandlinger i straffe-
saker i Hålogaland lagmannsrett. Meddommere og fag kyndige med-
dommere deltar også i enkelte ankeforhandlinger i sivile  ankesaker, 
blant annet i  ankeforhandling i saker etter barnevernloven. 

I flere rettssaker er det behov for at godt kvalifiserte sakkyndige 
medvirker til å danne grunnlag for lagmannsrettens avgjørelse 
av saken. I 2019 ble det brukt til sammen 50 rettsoppnevnte sak-
kyndige, hovedsakelig i straffesaker, barnevernssaker og foreldre-
tvistsaker. Det ble brukt 16 fagkyndige meddommere, de fleste 
i barnevernssaker og saker om tvunget psykisk helsevern, og 11 
 arbeidslivskyndige meddommere i arbeidsrettssaker. 

Lagmannsretten har et godt samarbeid med advokatforeningene og 
statsadvokatembetene i lagdømmet. Lagmannsretten, påtalemyn-
digheten og faste forsvarere møtes jevnlig for å gjennomgå rutiner 
for gjennomføring av berammelser, saksforberedelse og ankefor-
handling. I april 2020 skal lagmannsretten og advokatforeningene 
sammen  arrangere en aktørkonferanse med fokus på behandlingen 
av sivile saker.

Lagmannsretten har også jevnlige møter med sorenskriverne i lagdøm-
met om kvalitet i saksforberedelsen før oversendelse av ankesaker. 
Våren 2019 arrangerte vi tilsvarende møte med jordskifterettslederne.    

I mange rettssaker er det behov for tolk. Høy kvalitet på tolkingen 
styrker rettssikkerheten til de involverte som ikke forstår eller kan 
gjøre seg forstått på norsk. Tolken må være godt kvalifisert og tolkeut-
styret i rettssalene må være funksjonelt og ha god kapasitet. I 2019 ble 
det brukt 45 tolker i 41 ankeforhandlinger. Det ble tolket på 17 språk. 
Samisk, arabisk og engelsk var språkene som ble brukt i flest saker. 

Det er opprettet vitnestøtteordninger ved flere domstoler i lagdøm-
met, i samarbeid med Røde Kors. Et trygt vitne er et godt vitne, og 
vitnestøtteprogrammet vil kunne lette belastningen for det enkelte 
vitne og styrke rettssikkerheten. Undersøkelser viser at ordningen 
vurderes som positiv. I 2019 var det i Tromsø seks aktive vitne-
støtter, som bisto til sammen 77 vitner.

Service og samhandling er satsingsområder i domstolene. Lag-
mannsretten tar flere ganger i året imot skoleklasser og studenter 
som ønsker å besøke domstolen og følge ankeforhandlinger. Vi 
tar også imot andre besøksgrupper og kolleger fra andre land som 
 ønsker å besøke oss. 

Pressen spiller en viktig rolle ved kontroll med og formidling av 
domstolenes gjennomføring av sakene som behandles. Lagmanns-
retten forsøker å legge til rette for gjennomføring av pressens opp-
drag, og praktiserer meroffentlighet i den grad det lar seg gjøre utfra 
de kryssende hensyn i den enkelte sak.

Lagmannsretten har egen hjemmeside og egen facebook-profil, 
hvor det legges ut nyheter fra lagmannsretten, artikler og annet som 
berører domstolene.

Lagmannsretten og juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø sam-
arbeider ved at noen dommere underviser, veileder og har  sensur. 
I deler av 2019 har vi hatt to universitetsansatte jurister  konstituert 
som dommere. Lagmannsretten tar hver høst mot juss-studenter 
som i forbindelse med studiet hospiterer hos oss i fire uker.

Lunsj i Københavns Byret                                                                                                                                                Foto: Bjørnar Eirik Stokkan
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Fra: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.01.2020 21:55:45
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Re: Velkommen som medlem av nytt representantskap
Vedlegg: 
 

From: Hilde Elvine Bjørnå <hilde.elvine.bjorna@arkivtroms.no> 
Sent: Friday, January 24, 2020 1:49 PM
To: Nordreisa Kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>; Vidkunn Haugli <vidhaugli@yahoo.no>; Nina
Pedersen <nina.pedersen@sorreisa.kommune.no>; Anita B Karlsen <anita.karlsen@gratangen.kommune.no>;
Svein Sæther <sveisae2@online.no>; Rita Kramvig <rita.kramvig@malselv.kommune.no>; Grete Nybakk Vaeng
<grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no>; Dag Sigurd Brustind <dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no>;
Anne Karin Godø Giæver <ankigg@gmail.com>; Birger Bjørnstad <birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no>;
dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Dielddanuori suohkan Tjeldsund kommune
<post@tjeldsund.kommune.no>; Senja kommune <post@senja.kommune.no>; Leif Arne Heimro
<leifa.heimro@balsfjord.kommune.no>; Lisa Tollefsen <lisa.tollefsen@balsfjord.kommune.no>; Tonje Vesterhus
<tonje.vesterhus@bardu.kommune.no>; Erle Heimdal <erle.heimdal@bardu.kommune.no>; Rakel Jensen
<rakel.jensen@dyroy.kommune.no>; Silje Renate Pedersen <Silje.Pedersen@kafjord.kommune.no>; Kjetil
Fjellheim <kanfjell@online.no>; Hugo G Olsen <LFC‐viking@hotmail.com>; Hanny Ditlefsen <hanny‐
di@online.no>; Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>; Hanne Wiesner
<hanne.wiesner@kvanangen.kommune.no>; Hege Rollmoen <hege.rollmoen@lavangen.kommune.no>; Jan Agnar
Rydningen <jan.rydningen@lyngen.kommune.no>; Renate Cruickshank
<RenateJosefineCruickshank@salangen.kommune.no>; Hilde G Hansen <hilde.hansen@salangen.kommune.no>;
Kathrine Kaasbøll Hanssen <kathrine.hanssen@gmail.com>; vidar_langeland@hotmail.com; Odd Arne Jensen
<odd.arne.jenssen@storfjor.kommune.no>; Wiggo Kuivalainen <wjkuiva@gmail.com>; June Gjertsen
<june.gjertsen@kvafjord.kommune.no>; Troms og Finnmark fylkeskommune <postmottak@tffk.no>; Greta Larsen
<Greta.Larsen@kafjord.kommune.no>; Marit Alvig Espenes <marit.espenes@dyroy.kommune.no>
Cc: Jan‐Eirik Nordahl <Jan‐Eirik.Nordahl@sorreisa.kommune.no>; Ole‐Bjørn Fossbakk <ole‐
bjorn.fossbakk@arkivtroms.no>
Subject: Velkommen som medlem av nytt representantskap
 
Til representantskapets medlemmer og varamedlemmer
 
Vi ønsker dere velkommen som medlemmer av representantskapet til Interkommunalt Arkiv Troms IKS. Vedlagt ligger en
oversikt over hvem som utgjør selskapets øverste organ i inneværende valgperiode, fra 2019 - 2023.
 
Årsmøtet vil i år bli arrangert i våre lokaler i Huginbakken 18 i Tromsø (statsarkivbygningen), torsdag 23. april kl. 11.00.
Innkalling og saksdokumenter vil bli sendt ut 4 uker før møtet.
 
Mer informasjon om Arkiv Troms og vårt arbeide finnes på nettsidene våre: www.arkivtroms.no og arkivformidlingsidene
våre: www.tidsmaskintroms.no
 
Om noen av dere har spørsmål eller har lyst til å besøke oss for å få mer informasjon om virksomheten er dere hjertelig
velkomne til å stikke innom.
 
 
 
 
Med vennlig hilsen fra
 
Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjef
 
Feil! Filnavn er ikke angitt.
                Postboks 6315 Langnes, 9293 Tromsø
                Telefon: 901 37 535
                E-post: hilde.elvine.bjorna@arkivtroms.no
                Nettsider: www.arkivtroms.no
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REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER 2019 - 2023
 
 
KOMMUNE 
 

 
REPRESENTANT 

 
VARAREPRESENTANT 

 
BALSFJORD  

Leif Arne Heimro 
telefon: 481 53 958 
e-post: leifa.heimro@balsfjord.kommune.no  
 

Lisa Tollefsen 
telefon: 911 56 902 
e-post: lisa.tollefsen@balsfjord.kommune.no  

 
BARDU 
 

Tonje Sneve Vesterhus 
telefon: 77 18 52 20/ 482 91 197 
e-post: tonje.vesterhus@bardu.kommune.no  
 

Erle Heimdal 
telefon: 482 57 793 
e-post: erle.heimdal@bardu.kommune.no  
 

 
DYRØY  
 

Ordfører Marit A. Espenes 
telefon: 913 35 574 
e-post: marit.espenes@dyroy.kommune.no 
 

Varaordfører Rakel Jensen 
telefon: 976 47 678 
e-post: rakel.jensen@dyroy.kommune.no  

 
GÁIVUONA  

Greta Larsen 
telefon: 77 71 92 01/ 915 73 468 
e-post: Greta.Larsen@kafjord.kommune.no 
 

Silje Renate Pedersen 
Telefon: 77 71 92 05/ 908 19 135 
e-post: silje.pedersen@kafjord.kommune.no 
 

 
GRATANGEN  

Ordfører Anita Karlsen 
telefon: 415 52 698 
e-post: anita.karlsen@gratangen.kommune.no   
 

Varaordfører Kjetil Fjellheim 
telefon: 902 50 033 
e-post: kanfjell@online.no  
 

 
IBESTAD 

Ordfører Dag Sigurd Brustind 
telefon: 953 32 500 
e-post: dag.sigurd.brustind@ibestad.kommune.no  
 

Varaordfører Hugo G. Olsen 
telefon: 412 63 923 
e-post: LFC-viking@hotmail.com  

 
KARLSØY 

Hanny Ditlefsen 
telefon: 977 49 510 
e-post: hanny-di@online.no  
 

Anne Karin Godø Giæver 
telefon: 948 32 705 
e-post: ankigg@gmail.com  
 

 
KVÆFJORD 

June Helen Gjertsen 
telefon: 77 02 30 08 
e-post: june.gjertsen@kvafjord.kommune.no  
 

Birger Bjørnstad 
telefon: 77 02 30 05 
e-post: birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no  
 

 
KVÆNANGEN  

Ordfører Eirik L. Mevik 
Telefon: 41 68 77 96/ 416 87 796 
e-post: eirik.mevik@kvanangen.kommune.no   
 

Varaordfører Hanne Wiesner 
Telefon: 77 77 90 00 
e-post: hanne.wiesner@kvanangen.kommune.no 
 

 
LAVANGEN  

Ordfører Hege Beate Myrseth Rollmoen 
telefon: 412 38 876 
e-post: hege.rollmoen@lavangen.kommune.no  
 

Varaordfører Svein Sæther 
telefon: 482 84 663 
e-post: sveisae2@online.no   
 

 
LYNGEN  

Ordfører Dan-Håvard Johnsen 
telefon: 400 28 560 
e-post: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no  
 

Jan Agnar Rydningen 
telefon: 907 65 608 
e-post: jan.rydningen@lyngen.kommune.no  
 

 
MÅLSELV  

Vidkunn Haugli 
telefon: 976 52 957 
e-post: vidhaugli@yahoo.no  
 

Rita Kramvig 
telefon: 959 29 744 
e-post: rita.kramvig@malselv.kommune.no  
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NORDREISA  NN 
telefon: 
e-post: 
 

NN 
telefon: 
e-post: 
 

 
SALANGEN  

Renate Cruickshank 
telefon: 
e-post: 
renatejosefinecruikshank@salangen.kommune.no  
 

Hilde Gabrielle Hansen 
telefon: 
e-post: hilde.hansen@salangen.kommune.no  
 

 
SENJA 

Jan Fredrik Jensen 
telefon: 
e-post: 
 

Asbjørn Beyer Log 
telefon: 
e-post: 
 

 
SKJERVØY  
 

Kathrine Kaasbøll Hanssen 
telefon: 905 68 747 
e-post: kathrine.hanssen@gmail.com  
 

Vidar Langeland 
telefon: 932 27 341 
e-post: vidar_langeland@hotmail.com  
 

 
STORFJORD  

Odd Arne Jenssen 
telefon: 930 88 070 
e-post: odd.arne.jenssen@storfjord.kommune.no  
 

Wiggo Kuivalainen 
telefon: 906 65 274 
e-post: wjkuiva@gmail.com  
 

 
SØRREISA  

Grete Nybakk Vaeng 
telefon: 415 11 254 
e-post: 
grete.nybakk.vaeng@sorreisa.kommune.no  
 

Nina Pedersen 
telefon: 958 94 281 
e-post: nina.pedersen@sorreisa.kommune.no  
 

 
TJELDSUND 
 

Ordfører Helene Berg Nilsen 
telefon:  
e-post:  
 

Varaordfører Hugo Heimgård 
telefon: 
e-post: 
 

 
TROMS OG 
FINNMARK FYLKE 

NN 
telefon: 
e-post: 
 

NN 
telefon: 
e-post: 
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Til ordførere og rådmenn 
 

Lån, tilskudd og nye verktøy fra Husbanken i 2020 

Takk for godt samarbeid i året som har gått. Kommunene oppnådde solide resultater for 
barnefamilier og andre målgrupper i 2019, blant annet gjennom målrettet bruk av startlån og 
tilskudd til etablering. I dette brevet informerer vi om prioriterte områder og viktige endringer i 
2020.   
 
Barnefamilier har hovedprioritet 
I 2019 økte andelen av startlånsmidlene som gikk til barnefamilier. Rask og god håndtering av 
ekstrabevilgningen på 110 millioner kroner i etableringstilskudd medførte at familier med mer enn 600 
barn fikk tilskudd til etablering i egnet bolig. Likevel er det fortsatt mer enn 35 000 barn i 
lavinntektshusholdninger som bor i uegnede boliger (tall for din kommune finner du i den boligsosiale 
monitoren, se neste avsnitt). Derfor har barnefamilier fortsatt hovedprioritet i det boligsosiale arbeidet 
i 2020. Andre prioriterte målgrupper er bostedsløse og unge uføre. 
 
Boligsosial monitor - oversikt over boligsosiale utfordringer gir grunnlag for handling 
Husbanken har samlet viktig informasjon om den boligsosiale situasjonen i alle landets kommuner i 
den boligsosiale monitoren. I den første versjonen som er publisert, er det blant annet med data om 
barn og unge i familier med dårlig økonomi og dårlige boforhold, bostedsløse og eldre. Monitoren vil 
bli utvidet med data på flere områder i løpet av 2020, og vil bidra til at kommuner, staten og andre 
aktører kan ta bedre beslutninger om boligsosiale tiltak.    
 
Du finner den boligsosiale monitoren her: https://husbanken.no/boligsosial-monitor/ 
 
Utlån - startlån og lån til kommunale utleieboliger prioriteres 
Husbankens utlånsramme for 2020 er på 16 milliarder kroner. Startlån og lån til kommunale 
utleieboliger har høyest prioritet. Vi minner om at søknadsfristen for startlånsmidler er 31. januar. 
Søknader om startlån som mottas etter utløpet av søknadsfristen, vil kun imøtekommes hvis 
Husbanken har tilgjengelige midler. 
 
Søknader om startlån leveres via behovsmeldingen: 
https://husbanken.no/kommune/behovsmeldingen/ 
 
Personrettede tilskudd er overført til kommunerammen 
Fra i år er tilskudd til etablering, tilpasning samt utredning og prosjektering overført i rammetilskuddet 
til kommunene. Kommunene må selv sette av midler til tilskudd. Kommunene kan behandle søknader 
fra innbyggere om tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i Startskudd - Husbankens 
saksbehandlingsløsning for kommunal behandling av søknader om startlån og tilskudd.  
 
Kommunene bør vurdere behovet for å sette av midler til tapsfond 
Fram til 2020 kunne kommunene søke Husbanken om å få sette av tildelte midler fra tilskudd til 
etablering til tapsfond. Når tilskudd til etablering er overført til kommunerammen, bør kommunene 
vurdere risikoen i startlånsporteføljen og sette av tilstrekkelige midler til tapsfond. 
 
Kommunereformen - ingen kommuner kommer dårligere ut 
Bostøtte, investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger og tilskudd til kommunale utleieboliger 
har differensierte tilskuddssatser basert på inndeling i kommunegrupper. Som en konsekvens av 
kommunereformen er kommunegruppeinndelingen for disse ordningene justert. Nye kommuner 
havner automatisk i den øverste av de tidligere kommunenes kategorier.  
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Sykehjem og omsorgsboliger - gå i dialog med Husbanken om nye prosjekter tidligst mulig  
I 2019 fikk kommunene tilsagn om 3,7 milliarder kroner i tilskudd til 2 000 omsorgsplasser. 
Tilsagnsrammen for 2020 er på 3,6 milliarder kroner. Vi oppfordrer kommunene til å ta kontakt med 
Husbanken for å etablere dialog om nye prosjekter så tidlig som mulig. Husk at kommunene i 2020 
også kan søke om investeringstilskudd til etablering eller gjenetablering av lokalt produksjonskjøkken 
i eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. 
 
Digitale løsninger for kommunale utleieboliger 
Til sammen har kommunene ca. 110 000 utleieboliger. Husbanken er i samarbeid med KS og 
kommunene i gang med et nytt prosjekt som skal utvikle digitale løsninger som gjør det enklere å 
søke, tildele, administrere, forvalte og gi oppfølging i boligene. Prosjektet startet med kartlegging av 
brukerbehov i oktober 2019, og i løpet av 2020 planlegges utvikling av konkrete løsninger.   
 
Boligtreffet 2020 
Fjorårets boligtreff på Gardermoen samlet over 300 deltakere, som ga innspill til den kommende 
boligmeldingen og fikk faglig påfyll og opplæring knyttet til Husbankens virkemidler. Arrangementet 
fikk svært gode tilbakemeldinger. Derfor gjentar vi suksessen og arrangerer et nytt boligtreff for alle 
kommuner høsten 2020.  
 
Husbanken ser frem til et fortsatt godt samarbeid. Vi er klare til å løse nye utfordringer sammen med 
dere i 2020. Mer informasjon om Husbankens satsingsområder og detaljert informasjon om våre 
ordninger, finner dere på www.husbanken.no og www.veiviseren.no 
 
 
 
Med hilsen  

  

 
 
 

 
Osmund Kaldheim 
Administrerende direktør 

 

Per Olaf Skogshagen 

Husbanken Kontordirektør Kommune og marked 
Husbanken 
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Fra: Husbanken (info@husbanken.no)
Sendt: 27.01.2020 12:28:34
Til: 
Kopi: 

Emne: Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn
Vedlegg: Årsbrev til ordførere og rådmenn i kommunene 2020.pdf
Til ordførere og rådmenn i kommunene
 
Vedlagt sender vi Husbankens årsbrev for 2020 fra vår administrerende direktør Osmund Kaldheim.
 
Med vennlig hilsen
 

Telefon : +47 22 96 16 00
post@husbanken.no 
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø 
www.husbanken.no
 

Abonner på nyhetsbrev fra Husbanken
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Fra: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 18.03.2020 15:34:27
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret
Vedlegg: 
 

________________________________________
Fra: registertjenester@kommuneforlaget.no <registertjenester@kommuneforlaget.no>
Sendt: mandag 24. februar 2020 16:03
Til: Jan‐Hugo Sørensen
Emne: Registrering av verv og interesser i Styrevervregisteret

Til: Jan‐Hugo Sørensen, Nordreisa kommune sentraladministrasjon i Nordreisa kommune

Hei!

Du mottar denne e‐posten fordi din kommune, ditt fylke, eller det offentlig eide selskap du er tilknyttet, har valgt
å bruke KS' styrevervregister.

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i
kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers
verv og økonomiske interesser.

Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker ‐ fra
Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund.

I løpet av 2020 vil Styrevervregisteret også hente inn opplysninger fra Aksjonærregisteret.

Du som får denne e‐posten kan også selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser. For
kommunale bedrifter må generalforsamling først vedta å tilslutte seg Styrevervregisteret.

Du kan kontrollere, oppdatere og legge til opplysningene om dine verv og interesser fra nettsiden
www.styrevervregisteret.no, under menyvalget «Logg inn for vervinnehavere». Her logger du på med ID‐porten til
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Registeret er åpent tilgjengelig for allmennheten.

Med vennlig hilsen

KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
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Mars 2020 

 

Folketallsutviklingen i Troms 
og Finnmark i 2019 
 

Det var ved utgangen av 2019 243 311 innbyggere i Troms og Finnmark. Dette var en nedgang på 

1 013 innbyggere fra 2018, eller 0,4 %.    

Kun 5 kommuner i Troms og Finnmark hadde vekst i folketallet i 2019, dette var Porsanger, Tana, 

Alta, Tromsø og Skjervøy.    

Størst prosentvis nedgang i folketall i 2019 var det i Dyrøy, Hasvik, Gamvik, Loppa og Lebesby.  

Det var i 2019 befolkningsvekst i 9 av 11 fylker. Nordland og Troms og Finnmark hadde svakest 

utvikling i folketallet, begge fylkene hadde en befolkningsreduksjon på 0,4 %. Høyest vekst av fylkene 

var det i Oslo (+1,8 %) og Viken (+1,1 %). Alle fylkene hadde positiv netto innvandring, men fylkene i 

Nord-Norge og på Vestlandet var blant de som hadde negativ innlands flytting. 

Landet som helhet hadde siste år en befolkningsvekst på 39 368 innbyggere (0,7 %), dette er omtrent 

på samme nivå som året før. Stabile innvandringstall, lavere fødselstall og en aldrende befolkning 

er noen av tendensene på landsbasis. Befolkningsveksten er ujevnt fordelt i landet, og folketallet 

gikk ned i 235 av 422 kommuner.  

 

 

 
Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 27. februar 2020 med folketall pr 31. desember 2019  
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Troms og Finnmark – Folketallsutviklingen i 2019 
Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms og Finnmark ved inngangen og utgangen av 

2019, og endring i 2019 i absolutte tall og i prosent.   

Grønn farge indikerer vekst, mens rød farge illustrerer nedgang. Tallene er utarbeidet med 

utgangspunkt i nye, sammenslåtte kommuner fra 01.01.2020.  I tabellen er folketallene for de nye 

kommunene Senja, Tjeldsund og Hammerfest summen av folketallet i de tidligere kommunene.    

 

Kommuner

Folketallet  

01.01.2019

Folketallet 

31.12.2019

Absolutt 

endring 

2019

Prosentvis 

endring 

2019

Porsanger 3 944 3 998 54 1,4 %

Tana 2 900 2 918 18 0,6 %

Alta 20 665 20 789 124 0,6 %

Tromsø 76 649 76 974 325 0,4 %

Skjervøy 2 917 2 927 10 0,3 %

Sør-Varanger 10 156 10 158 2 0,0 %

Kautokeino 2 924 2 910 -14 -0,5 %

Harstad 24 827 24 703 -124 -0,5 %

Bardu 4 030 4 005 -25 -0,6 %

Hammerfest 11 522 11 448 -74 -0,6 %

Storfjord 1 841 1 829 -12 -0,7 %

Kvæfjord 2 858 2 839 -19 -0,7 %

Sørreisa 3 489 3 464 -25 -0,7 %

Lavanagen 1 042 1 034 -8 -0,8 %

Måsøy 1 235 1 225 -10 -0,8 %

Kvænangen 1 202 1 191 -11 -0,9 %

Nordreisa 4 909 4 861 -48 -1,0 %

Ibestad 1 375 1 361 -14 -1,0 %

Senja 15 011 14 851 -160 -1,1 %

Balsfjord 5 625 5 559 -66 -1,2 %

Tjeldsund 4 268 4 216 -52 -1,2 %

Kåfjord 2 097 2 071 -26 -1,2 %

Gratangen 1 105 1 091 -14 -1,3 %

Nesseby 941 926 -15 -1,6 %

Karasjok 2 673 2 628 -45 -1,7 %

Salangen 2 183 2 146 -37 -1,7 %

Nordkapp 3 218 3 162 -56 -1,7 %

Vadsø 5 894 5 788 -106 -1,8 %

Lyngen 2 847 2 794 -53 -1,9 %

Båtsfjord 2 270 2 221 -49 -2,2 %

Karlsøy 2 252 2 200 -52 -2,3 %

Målselv 6 805 6 640 -165 -2,4 %

Berlevåg 981 957 -24 -2,4 %

Vardø 2 081 2 029 -52 -2,5 %

Lebesby 1 328 1 290 -38 -2,9 %

Loppa 917 888 -29 -3,2 %

Gamvik 1 169 1 132 -37 -3,2 %

Hasvik 1 045 1 005 -40 -3,8 %

Dyrøy 1 129 1 083 -46 -4,1 %

Troms 168 461 167 839 -622 -0,4 %

Finnmark 75 863 75 472 -391 -0,5 %

Troms og Finnmark 244 324 243 311 -1 013 -0,4 %

Hele landet 5 328 212 5 367 580 39 368 0,7 %
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Det var ved utgangen av 2019 243 311 innbyggere i Troms og Finnmark. Dette var en nedgang på 

1 013 innbyggere fra 2018, eller 0,4 %.   

5 kommuner i Troms og Finnmark hadde vekst i folketallet i 2019, dette var Porsanger, Tana, Alta, 

Tromsø og Skjervøy.  Kun Porsanger hadde en befolkningsvekst over landsgjennomsnittet på 0,7 %.   

Størst prosentvis nedgang i folketall i 2019 var det i Dyrøy, Hasvik, Gamvik, Loppa og Lebesby.  

 

Fylkesvis1 befolkningsutvikling 2019 
 

 

 

På landsbasis ser en at befolkningsveksten er ulikt fordelt mellom landsdelene. Nordland og Troms 

og Finnmark har hatt størst tilbakegang i folketallet i 2019 med - 0,4 %. 

Høyest vekst i 2019 har det vært i Oslo (1,8 %) og Viken (1,1 %).  

For landet samlet var folketallsveksten i 2019 0,7 %, dette er omtrent på nivå med året før (0,6 %).  

 

 
 

 

 
1 Tallene er utarbeidet med utgangspunkt i de nye fylkene som er etablert fra 01.01.2020. 
 

1.01.2019 31.12.2019

Folketilvekst 2019 

(absolutte tall)

Folketilvekst 2019 

(prosent)

Oslo 681 067 693 491 12 424 1,8 %

Viken 1 227 305 1 241 165 13 860 1,1 %

Rogaland 475 654 479 891 4 237 0,9 %

Trøndelag 465 634 468 702 3 068 0,7 %

Agder 305 244 307 233 1 989 0,7 %

Vestland 633 094 636 533 3 439 0,5 %

Vestfold og Telemark 417 717 419 396 1 679 0,4 %

Møre og Romsdal 264 993 265 237 244 0,1 %

Innlandet 371 054 371 385 331 0,1 %

Nordland 242 126 241 236 -890 -0,4 %

Troms og Finnmark 244 324 243 311 -1 013 -0,4 %

Hele landet 5 328 212 5 367 580 39 368 0,7 %
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4 
 

Troms - Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands 

flytting i 2019 
 

 

Tabellen under viser endring i de ulike faktorene bak folketallsutviklingen i 2019, i prosent. 

 

 

Troms hadde et samlet fødselsoverskudd i 2019 på 216, men dette skyltes hovedsakelig det store 

fødselsoverskuddet i Tromsø på 380. Av kommunen i Troms var det kun Tromsø, Harstad og Bardu 

som hadde fødselsoverskudd i 2019.   

Samlet hadde fylket en innlands utflytting på 1531. Innvandringen var imidlertid positiv i de fleste 

kommunene og samlet for fylket innvandret netto 709 innbyggere. Kun 3 kommuner hadde negativ 

netto innvandring, dette var Skånland, Sørreisa og Karlsøy.   

Innvandringen har ikke vært tilstrekkelig for å motvirke negativ innenlands flytting og 

fødselsunderskudd i mange kommuner i Troms, og befolkningstallene er således redusert i alle 

kommunene i Troms i 2019 med unntak av for Tromsø og Skjervøy.    
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5 
 

Finnmark - Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands 

flytting i 2019 

 
Tabellen under viser endring i de ulike faktorene bak folketallsutviklingen i 2019, i prosent. 

 

 

Finnmark hadde et samlet fødselsoverskudd i 2019 på 58. De 7 kommunene i fylket som hadde 

fødselsoverskudd var Vadsø (8), Hammerfest (31), Kautokeino (1), Alta (91), Karasjok (4), Båtsfjord (5) 

og Sør-Varanger (8).  

Samlet hadde fylket en innlands utflytting på 696. Innvandringen var imidlertid positiv i de fleste 

kommunene og samlet for fylket innvandret netto 249 innbyggere. 7 kommuner hadde negativ netto 

innvandring. 

Innvandringen har ikke vært tilstrekkelig for å motvirke negativ innenlands flytting og 

fødselsunderskudd i mange kommuner i Finnmark, og befolkningstallene er således redusert eller 

holdt uendret i alle kommunene i Finnmark i 2019 med unntak av Porsanger, Tana, Alta.   
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6 
 

Befolkningsutvikling 2000-2019 
 

Figuren under viser årlig prosentvis endring i folketallet i perioden 2000-2019.  

 

 

Det har vært befolkningsvekst for landet som helhet siste år på 39 368 innbyggere, dette er omtrent 

på samme nivå som året før.  

Befolkningsveksten for landet som helhet har hatt en avtakende vekstrate etter 2012. Tendensen i 

Troms og Finnmark har vært lik landet siden 2012, men både Troms og Finnmark hadde i motsetning 

til landet en liten økning i veksten i 2016.  

Tendensen er imidlertid ulik i 2019 for landet og Troms og Finnmark. Landet som helhet har hatt en 

vekst omtrent på nivå med fjoråret, mens i Troms går en fra en vekst i 2018 på 0,4 % til en reduksjon 

på 0,4 % i 2019. Svak vekst i Tromsø kommune i 2019 har stor betydning for de samlede tallene for 

Troms. Utviklingen i Finnmark er noe mer stabil, men også her har befolkningsreduksjonen økt fra 0,4 

% i 2018 til 0,5 % i 2019.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

 

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

K-SEKRETARIATET IKS 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/1196-14 2050/2020 601 05.03.2020 

 

Svarbrev - oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms" 

Viser til vedtak i kontrollutvalgets sak 23/19, møte 13.09.19, og henvendelse pr. epost 04.03.20. 
  
Vi har drøftet saken i rådmannsutvalget i Nord-Troms i møte 29.01.20, og vi er enige om at 
innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms kvalitetsmessig må forbedres. 
  
Kommunedirektøren i Nordreisa gir herved følgende tilbakemelding i forhold til 
forvaltningsrevisjonsrapporten, kommunestyrets vedtak i sak 23/19 i møte 21.05.19 og 
kontrollutvalgets vedtak i sak 23/19 i møte 13.09.19: 
  
Kommunestyrets vedtak punkt 1 a 
 
For å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket, må kompetansenivået i 
kommunene økes. Ansatte som skal foreta anskaffelser på vegne av en kommune, skal delta på 
intern opplæring i lov og forskrift om offentlige anskaffelser (mer om dette under pkt 1b).  
I forhold til kravet om dokumentasjon rundt anskaffelser så vil vi sørge for at alle dokumenter i 
en anskaffelsesprosess lagres både i EU-Supply og kommunens saksbehandlingssystem, 
for tiden ephorte. Med all dokumentasjon menes:   

 konkurransegrunnlaget  
 kontrakt/avtale  
 beskrivelse av oppdraget/ytelsesbeskrivelsen  
 all korrespondanse som gjelder konkurransen, eksempelvis svar på spørsmål, referat fra 

befaringer, korrigeringer av konkurransegrunnlaget etc.  
 tilbudet fra tilbydere som vinner konkurransen: her skal all innlevert dokumentasjon 

arkiveres.  
 tilbudsbrev fra øvrige tilbydere: her skal kun tilbudsbrevet arkiveres.  
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 anskaffelsesprotokoll, denne skal være signert.  
 signert kontrakt  

 
Alle anskaffelser over 100.000 kroner skal konkurranseutsettes, og slike konkurranser skal kjøres 
via EU-Supply KGV benyttes. Det er ikke tillatt å gjennomføre konkurranse på annen måte. All 
dokumentasjon tilhørende konkurransen gjøres tilgjengelig for tilbydere. Tilgang til tilbud blir 
først tilgjengelig for oppdragsgiver når fristen for å levere er utgått.  
  
Kommunestyrets vedtak i punkt 1 b 
 

I forhold til samarbeidsavtalen så vil vi vurdere følgende forbedringstiltak på innkjøpstjenesten 
innenfor de ulike områder: 
  
 Fremforhandle rammeavtaler på vegne av alle deltakerkommunene   

Innkjøpssjef:  
o    Innkaller til oppstartsmøte når arbeidet med ny rammeavtale starter.  
o    Utarbeider konkurransegrunnlagets del I  
o    Foretar kunngjøring i Doffin/TED  
o    Følger opp konkurransen med å svare på spørsmål frem til leveringsfrist.  
o    Innkaller til evaluering av innkomne tilbud  
o    Varsler/kunngjør kontraktstildeling  
o    Håndterer kontraktsignering  
o    Gjennomfører kontraktsoppfølging i kontraktens varighet.  

Deltakere fra kommunene: 
o    Deltakerkommunene stiller med fagpersonell   
o    Utarbeider behovsbeskrivelsen/ytelsesbeskrivelsen, i samråd med innkjøpssjefen 
o    Være tilgjengelig for innkjøpssjef for å svare ut innkomne spørsmål  
o    Bidra i evaluering av innkomne tilbud frem til kontraktsinngåelse  
o    Være kommunens kontaktperson   

 Tilgang til rammeavtaler: For at det skal være lett for ansatte og de som har behov for 
tilgang til rammeavtalene, opprettes det en egen klient i SharePoint som inneholder 
avtaler. Ansatte i de seks kommunene vil kunne ha søkertilgang til avtalene. Her skal 
informasjon om inngåtte avtaler ligge, samt oppdaterte prislister og hva som faktisk kan 
anskaffes gjennom de respektive avtalene.  Administrasjon av denne klienten ivaretas av 
interkommunal IT-leder og innkjøpstjenesten. 

 Fremforhandlede rammeavtaler: Disse skal benyttes av deltakerkommunene, det er ikke 
anledning til å foreta kjøp hos andre leverandører enn dem det er inngått avtale 
med.  Avrop på rammeavtaler skal inneholde et referansenummer som har sporbarhet til 
konkurransen.  

 Elektronisk bestilling: Kommunene bør vurdere om de skal innføre elektronisk bestilling, 
spesielt der det er inngått rammeavtaler. Dette er en funksjon som finnes i de fleste 
økonomisystemer. Fordelen ved å benytte seg av dette er at sporbarheten i anskaffelser 
blir bedre, oversikt over forpliktelser, lettere håndtering av innkomne fakturaer, spesielt 
der kostnaden skal splittes på flere poster.  

 Kompetanseheving: Tilby samarbeidskommunene kurs og opplæring innenfor offentlige 
anskaffelser.  Det vil fra innkjøpstjenestens side bli invitert inn til 2 
kurs/opplæringssamlinger pr år. En samling vil ha som tema systemopplæring, 
konkurranseform og gjennomføring av konkurranse. Den andre samlingen vil i hovedsak 
bli gjennomført av ekstern innleid kursholder og vil ta for seg lov og forskrift om 
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offentlige anskaffelser. Hovedtema for samlingene vil variere fra gang til gang. Det er 
ønskelig at ansatte som skal forplikte sin kommune har gjennomført intern opplæring 
innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser før de blir satt til oppgaven.  

 Kontaktperson i deltakerkommunene skal:   
o Sørge for å kommunisere innkjøpssamarbeidets virksomhet innad i sin kommune   
o Lov og forskrift om offentlige anskaffelser bør jevnlig være tema på ledermøter.   
o Skaffe bakgrunnsmateriale tilknyttet sin kommunes forbruk og behov ved å 

etablere kommunale brukergrupper i forkant av fellesanskaffelser.  
 Styringsgruppa skal:  

o Avholde jevnlige møter  
o Det innkalles til 4 faste møter pr år, og innkalling sendes av innkjøpssjef.  

 Rådmennene i deltakerkommunene skal:  
o Sørge for at egen kommune til enhver tid har oppnevnt representant til 

styringsgruppa  
o Melde endringer i styringsgruppa fortløpende til innkjøpssjef  

  
  
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no  
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46 
Telefon nr. +47 77 58 80 03 
 
 
 

      Ellinor Evensen 
Sak- og arkivleder 

 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Fra: Jan-Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 20.03.2020 12:40:42
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: Fwd: Svarbrev - oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms"
Vedlegg: 
Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Dato: 5. mars 2020 kl. 12:17:08 CET
Til: Ellinor Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>, Christin Andersen
<Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Vs:  Svarbrev ‐ oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord‐Troms"

Jfr. samtaler med Ellinor i dag, og påfølgende oversendelse av svarbrev til K‐Sekretariatet.
 
I forhold til k.styresaken 26.03.20 så kan dere bruke følgende formulering ift oppfølging av k.styrets vedtak i
punkt 3 (forslaget fra Siv Elin Hansen):
 
Kommunedirektøren vil da i forhold til punkt 3 melde tilbake til kommunestyret at vi nå iverksetter
forbedringstiltak innenfor innkjøpssamarbeidet i regionen.  Videre at administrasjonen løpende vil vurdere
fordelene og kostnadene ved et slik interkommunalt samarbeide.
På nåværende tidspunkt vil vi ikke foreslå endringer som tilsier at Nordreisa kommune går ut av
innkjøpssamarbeidet.
 
 
Jan‐Hugo   
 
Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune
 
Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør
 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03
 
 

 
www.nordreisa.kommune.no
 

Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Sendt: torsdag 5. mars 2020 12:12
Til: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Kopi: Ellinor Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>; Christin Andersen
<Christin.Andersen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Sv: Svarbrev ‐ oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord‐Troms"
 
Ja, jeg har allerede notert rapporteringsfristen 1. mai 2020 i forhold til handlingsplanen.
 
Vi fører nå denne saken fram for kommunestyrets møte 26. mars 2020, og vil legge fram vedtaket fra
kontrollutvalgets møte 12.03.20, samtidig som vi vil redegjøre i forhold til oppfølging av kommunestyrets
vedtak (møte 21.05.19), punkt 3:
 
                      Til første møte etter sommerferien legges det fram sak til kommunestyret om videreføring av
interkommunalt innkjøpssamarbeid.
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Kommunedirektøren vil da i forhold til punkt 3 melde tilbake til kommunestyret at vi nå iverksetter
forbedringstiltak innenfor innkjøpssamarbeidet i regionen.  Videre at administrasjonen løpende vil vurdere
fordelene og kostnadene ved et slik interkommunalt samarbeide.
På nåværende tidspunkt vil vi ikke foreslå endringer som tilsier at Nordreisa kommune går ut av
innkjøpssamarbeidet.
 
 
Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune
 
Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør
 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03
 
 

 
www.nordreisa.kommune.no
 

Fra: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Sendt: torsdag 5. mars 2020 11:14
Til: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: SV: Svarbrev ‐ oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord‐Troms"
 
Det var raskt levert.
 
Minner om fristen 1.5 for handlingsplan som nevnt i vedtaket.
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
 

 
 

Fra: Nordreisa kommune [mailto:postmottak@nordreisa.kommune.no] 
Sendt: 5. mars 2020 11:12
Til: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Kopi: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Svarbrev ‐ oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord‐Troms"
 
Hei,
 
Vedlagt følger brev fra Nordreisa kommune. Brevet er sendt elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et
originalt dokument.
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Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
 
 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 

Telefon: 77 58 80 15

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 B nr: 4740 05 03954

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

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: 
www.nordreisa.kommune.no

www.facebook.com/nordreisakommune  
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Fra: Hansen, Reno (Reno.Hansen@skatteetaten.no)
Sendt: 17.02.2020 12:26:04
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Rita Toresen

Emne: Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune
Vedlegg: Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune.PDF;Resultater og
styringsinformasjon.PDF

Hei,

Vedlagt følger kontrollrapport 2019 med vedlegg vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune. Vi
ber om at kontrollrapporten distribueres til kommunestyret. I tillegg bes det om at kopi formidles til kontrollutvalget og
rådmann/administrasjonssjef for overnevnte kommune. Kommunens skatteoppkrever mottar kontrollrapporten som
kopimottaker av denne e-posten.

 
Med hilsen
Reno Hansen
Seniorrådgiver

Skatteetaten
Innkreving – Oppfølging Skatteoppkrevere
+47 408 07 870
reno.hansen@skatteetaten.no
skatteetaten.no
 

 

 

Denne e‐posten og eventuelle vedlegg er beregnet utelukkende for den institusjon eller person den er rettet til og kan være
belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e‐posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Skatteetaten. 
The contents of this email  message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may contain confidential
information and may be legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, p lease
immediately delete the message and alert the Norwegian Tax Administration.
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Vår dato Deres dato Saksbehandler   
17.02.2020  

    
Berit Pettersen 

  800 80 000 Deres referanse Telefon 

 Skatteetaten.no  77780825 

 
 

   
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/6816826 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Nordreisa kommune 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
  
 
 

 

 

 

 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Nordreisa kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport: 

Antall årsverk 2019 Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 

1,5 1,5 1,5 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse etter fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Nordreisa kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 
til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 363 224 418 og utestående restanser2 på kr 6 725 879, herav berostilte krav på  
kr 203 114.  

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Nordreisa kommune.  

  Resultatkrav 
2019 (i %)  

Innbetalt av 
sum krav 2019 
(i %) 

Innbetalt av 
sum krav 2018 
(i %) 

 
Innbetalt av 
sum krav 
samlet for hele 
landet 
2019 (i %) 

Restskatt personlige skattytere 2017 96,80 % 99,03 % 97,26 % 96,26 % 
Forskuddstrekk 2018 99,90 % 99,98 % 99,98 % 99,95 % 
Forskuddsskatt personlige skattytere 2018 98,80 % 100,00 % 100,00 % 99,40 % 
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018 99,90 % 100,00 % 99,72 % 99,91 % 
Restskatt upersonlige skattytere 2017 99,00 % 100,00 % 83,59 % 98,97 % 
Arbeidsgiveravgift 2018 99,90 % 100,00 % 99,63 % 99,84 % 

 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver skatte-
oppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  

Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen 
og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig 
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  
 

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 
Det er gjennomført styringssamtale 16. september 2019 med skatteoppkreveren. Temaene i samtalen var 
resultatoppnåelse, faglige tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, innkreving og skatteregnskap, 
prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkreveren om 
ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
 
Dette er det siste året kommunestyret vil motta en kontrollrapport for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

Med hilsen 

Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Nordreisa kommune 

Kontrollutvalget for Nordreisa kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Nordreisa kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
 
Vedlegg:  

 
 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019 (tabell og kommentar)

Skatteoppkrevernes egenrapportert resultater. pr. kommune

Kommune 
nummer

  Navn på deltagende kommuner Kontrollordning eller kontroll i egen regi Navn på kontor i 2019
Resultat AGK pr. 
31.12.2019

0101  Halden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     3,2 %
0104  Moss SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moss kemnerkontor                       5,0 %
0105  Sarpsborg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sarpsborg kemnerkontor                  5,1 %
0106  Fredrikstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0111  Hvaler SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fredrikstad og Hvaler kemnerkontor      4,6 %
0118  Aremark SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Halden kemnerkontor                     0,0 %
0119  Marker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0121  Rømskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Marker skatteoppkreverkontor            5,7 %
0122  Trøgstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0123  Spydeberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0124  Askim SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0125  Eidsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Eidsberg og Trøgstad skatteoppkreverkontor 4,6 %
0127  Skiptvet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Askim og Skiptvet skatteoppkreverkontor 5,1 %
0128  Rakkestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rakkestad skatteoppkreverkontor         6,3 %
0135  Råde SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0136  Rygge SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0137  Våler (Østf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rygge skatteoppkreverkontor             5,0 %
0138  Hobøl SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hobøl og Spydeberg skatteoppkreverkontor  5,7 %
0211  Vestby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0213  Ski SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0214  Ås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0215  Frogn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0216  Nesodden SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesodden skatteoppkreverkontor          5,7 %
0217  Oppegård SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0219  Bærum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0220  Asker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Asker og Bærum               3,9 %
0221  Aurskog-Høland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0226  Sørum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0227  Fet SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0228  Rælingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0229  Enebakk SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Follo                        5,4 %
0230  Lørenskog SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lørenskog kemnerkontor                  5,7 %
0231  Skedsmo SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %
0233  Nittedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nedre Romerike kemnerkontor             4,9 %

Generelt om skatteetatens styring og kontroll av arbeidsgiverkontrollen:

Skatteetaten har i 2019 gjennomført styringsmøter med følgende skatteoppkrevere/arbeidsgiverkontrollenheter:
Alta, Trondheimsregionen, Bodø, Tromsø, Bergen, Førde, Sandefjord, Grenland, Agder, Drammen, Haugaland, Sør- og Midt-Rogaland og Kongsberg.
Disse enhetene utfører til sammen arbeidsgiverkontroll for 111 kommuner. I tillegg er det flere av kontorene som selger ytterligere kontroller til andre kommuner.

Ovennevnte kontorer er plukket ut etter en helhetlig risikovurdering, hvor sentrale kriterier bl.a. har vært størrelse og geografisk spredning. Et viktig formål med møtene har fra Skatteetatens side vært å bli kjent 
med arbeidsgiverkontrollenhetene over hele landet, etter at ansvaret for Skatteetatens styring og kontroll av skatteoppkreverne ble gjort landsdekkende fra 1. januar 2019. Temaer for styringsmøtene har bl.a. vært 
status, utfordringer, kompetanse og utvikling på arbeidsgiverkontrollområdet. 

Resultatene i tabellen under viser prosentvis andel av arbeidsgiverne i kommunen som er kontrollert i 2019. Kravet er at 5 % av arbeidsgiverne skal kontrolleres.
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0234  Gjerdrum Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0235  Ullensaker Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %
0236  Nes (Ak.) Øvre Romerike AGK Ullensaker, Nes og Gjerdrum kemnerkontor 5,3 %

0237  Eidsvoll Øvre Romerike AGK Eidsvoll kemnerkontor                   5,1 %

0238  Nannestad Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %

0239  Hurdal Øvre Romerike AGK Nannestad og Hurdal kemnerkontor        4,9 %
0301  Oslo kommune SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Oslo kemnerkontor                       5,1 %

0402  Kongsvinger Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %
0403  Hamar SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %
0412  Ringsaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringsaker kemnerkontor                  2,0 %
0415  Løten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Løten skatteoppkreverkontor             5,4 %
0417  Stange SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hamar og Stange   2,5 %

0418  Nord-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0419  Sør-Odal Kongsvinger kemnerkontor Odal skatteoppkreverkontor              5,5 %

0420  Eidskog Kongsvinger kemnerkontor Kongsvinger og Eidskog kemnerkontor     5,5 %

0423  Grue Kongsvinger kemnerkontor Grue skatteoppkreverkontor              5,5 %

0425  Åsnes Innlandet Øst Åsnes skatteoppkreverkontor             5,1 %

0426  Våler (Hedm.) Innlandet Øst Våler kommunekassererkontor             5,1 %

0427  Elverum Innlandet Øst Elverum skatteoppkreverkontor           5,1 %

0428  Trysil Innlandet Øst Trysil skatteoppkreverkontor            5,1 %

0429  Åmot Innlandet Øst Åmot skatteoppkreverkontor              5,1 %

0430  Stor-Elvdal Innlandet Øst Stor-Elvdal skatteoppkreverkontor       5,1 %

0432  Rendalen Fjellregionen Rendalen skatteoppkreverkontor          1,8 %

0434  Engerdal Innlandet Øst Engerdal skatteoppkreverkontor          5,1 %

0436  Tolga Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,0 %

0437  Tynset Fjellregionen Tynset skatteoppkreverkontor            1,1 %

0438  Alvdal Fjellregionen Alvdal skatteoppkreverkontor            0,0 %

0439  Folldal Fjellregionen Folldal skatteoppkreverkontor           0,0 %

0441  Os (Hedm.) Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,8 %
0501  Lillehammer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0502  Gjøvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gjøvik skatteoppkreverkontor            5,1 %

0511  Dovre Nord-Gudbrandsdal Dovre skatteoppkreverkontor             5,9 %

0512  Lesja Nord-Gudbrandsdal Lesja kommunekassererkontor             6,3 %

0513  Skjåk Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0514  Lom Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %

0515  Vågå Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0516  Nord-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %

0517  Sel Nord-Gudbrandsdal Skatteoppkrevjaren i Ottadalen          4,8 %
0519  Sør-Fron SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0520  Ringebu SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringebu skatteoppkreverkontor           4,3 %
0521  Øyer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0522  Gausdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor           4,7 %
0528  Østre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Østre Toten skatteoppkreverkontor       5,3 %
0529  Vestre Toten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0532  Jevnaker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0533  Lunner SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0534  Gran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Hadeland          4,8 %
0536  Søndre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Søndre Land og Vestre Toten 5,5 %
0538  Nordre Land SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordre Land skatteoppkreverkontor       5,1 %
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0540  Sør-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0541  Etnedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0542  Nord-Aurdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0543  Vestre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0544  Øystre Slidre SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0545  Vang SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren for Valdres           2,6 %
0602  Drammen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0604  Kongsberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0605  Ringerike SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         4,8 %
0612  Hole SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ringerike skatteoppkreverkontor         3,6 %
0615  Flå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0616  Nes (Busk.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0617  Gol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0618  Hemsedal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0619  Ål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %
0620  Hol SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hallingdal         5,2 %

0621  Sigdal Eiker Sigdal kommunekassererkontor            4,9 %

0622  Krødsherad Eiker Krødsherad skatteoppkreverkontor        8,6 %
0623  Modum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Modum kommunekassererkontor             5,0 %

0624  Øvre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             5,6 %

0625  Nedre Eiker Eiker Eiker skatteoppkreverkontor             7,1 %
0626  Lier SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lier kemnerkontor                       5,0 %
0627  Røyken SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0628  Hurum SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %

0631  Flesberg Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0632  Rollag Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0633  Nore og Uvdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %
0701  Horten SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Horten kemnerkontor                     5,1 %
0704  Tønsberg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0710  Sandefjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Sandefjord          5,1 %
0711  Svelvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0712  Larvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Larvik kommune      3,1 %
0713  Sande (Vestf.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Drammensregionen             4,8 %
0715  Holmestrand SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0716  Re SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Re                  5,0 %
0729 Færder SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Færder                       7,2 %

0805  Porsgrunn Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0806  Skien Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0807  Notodden Kongsbergregionen Notodden skatteoppkreverkontor          5,3 %

0811  Siljan Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Kemneren i Grenland                     5,2 %

0814  Bamble Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Bamble skatteoppkreverkontor            5,2 %

0815  Kragerø Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0817  Drangedal Arbeidsgiverkontrollen i Grenland Skatteoppkreveren i Kragerø og Drangedal 5,2 %

0819  Nome Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Nome skatteoppkreverkontor              4,4 %

0821  Bø (Telem.) Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Bø skatteoppkrevjarkontor               4,4 %

0822  Sauherad Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Sauherad skatteoppkreverkontor          4,4 %

0826  Tinn Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0827  Hjartdal Kongsbergregionen Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen   4,4 %

0828  Seljord Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Seljord skatteoppkrevjarkontor          4,4 %

39



0829  Kviteseid Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0830  Nissedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kviteseid skatteoppkrevjarkontor        5,2 %

0831 Fyresdal Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Fyresdal skatteoppkrevjarkontor         4,4 %
0833  Tokke SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tokke kommunekasserarkontor             5,3 %

0834  Vinje Midt- Telemark Arbeidsgiverkontroll Vinje skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

0901  Risør Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0904  Grimstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0906 Arendal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0911  Gjerstad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0912  Vegårshei Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0914  Tvedestrand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0919  Froland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Arendal og Froland skatteoppkreverkontor 5,2 %

0926  Lillesand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Grimstad og Lillesand        5,2 %

0928  Birkenes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

0929  Åmli Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Østregionen, Aust-Agder      5,2 %

0935  Iveland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Iveland skatteoppkreverkontor           5,2 %

0937  Evje og Hornnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0938  Bygland Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0940  Valle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

0941  Bykle Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkreveren i Setesdal            5,2 %

1001  Kristiansand Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1002  Mandal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1003 Farsund Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1004  Flekkefjord Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1014  Vennesla Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Vennesla skatteoppkreverkontor          5,2 %

1017  Songdalen Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Kemneren i Kristiansandsregionen        5,2 %

1018  Søgne Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Søgne skatteoppkreverkontor             5,2 %

1021  Marnardal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder(IAA) Skatteoppkrever i Mandal/Marnardal      5,2 %

1026  Åseral Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Åseral skatteoppkrevjarkontor           6,3 %

1027  Audnedal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       6,3 %

1029  Lindesnes Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Lindesnes skatteoppkreverkontor         5,3 %

1032  Lyngdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Lyngdal og Audnedal       5,0 %

1034  Hægebostad Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,2 %

1037  Kvinesdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,1 %

1046  Sirdal Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Vestre Agder Skatteoppkreveren i Vestre Agder        5,3 %

1101  Eigersund Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1102  Sandnes Sandnes og Strand Sandnes kemnerkontor                    5,0 %

1103  Stavanger Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1106  Haugesund Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1111  Sokndal Stavanger Sokndal kommunekassererkontor           5,5 %

1112  Lund Stavanger Lund skatteoppkreverkontor 5,5 %

1114  Bjerkreim Stavanger Skatteoppkreveren for Eigersund og Bjerkreim 5,5 %

1119  Hå SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1120  Klepp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1121  Time SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1122  Gjesdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Jæren kemnerkontor                      5,0 %
1124  Sola SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sola skatteoppkreverkontor              5,0 %

1127 Randaberg Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %
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1129  Forsand Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1130  Strand Sandnes og Strand Strand skatteoppkreverkontor            5,1 %

1133  Hjelmeland Stavanger Strand skatteoppkreverkontor            5,5 %

1134  Suldal Haugaland IKS Suldal skatteoppkrevjarkontor           5,1 %

1135  Sauda Haugaland IKS Sauda skatteoppkreverkontor             5,1 %

1141  Finnøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1142  Rennesøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1144  Kvitsøy Stavanger Kemneren i Stavanger                    5,5 %

1145  Bokn Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1146  Tysvær Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1149  Karmøy Haugaland IKS Karmøy kemnerkontor                     5,1 %

1151  Utsira Haugaland IKS Haugesund kemnerkontor                  5,1 %

1160  Vindafjord Haugaland IKS Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 5,1 %

1201  Bergen Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Bergen                       4,3 %

1211  Etne Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vindafjord og Etne skatteoppkrevjarkontor 2,7 %

1216  Sveio Haugaland IKS Sveio skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1219  Bømlo Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Bømlo skatteoppkrevjarkontor            5,2 %

1221  Stord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Stord skatteoppkrevjarkontor            5,1 %

1222  Fitjar Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fitjar skatteoppkrevjarkontor           5,2 %

1223  Tysnes Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkreveren i Tysnes              5,1 %

1224  Kvinnherad Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvinnherad skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1227  Jondal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Jondal kommunekasserarkontor            5,2 %

1228  Odda Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Odda skatteoppkreverkontor              5,0 %

1231  Ullensvang Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ullensvang skatteoppkrevjarkontor       4,9 %

1232  Eidfjord Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Eidfjord skatteoppkrevjarkontor         5,7 %

1233  Ulvik Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Ulvik heradskasserarkontor              5,7 %

1234  Granvin Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Granvin skatteoppkrevjarkontor          4,2 %

1235  Voss Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Voss skatteoppkrevjarkontor             3,4 %

1238  Kvam Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kvam skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1241  Fusa Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fusa kommunekasserarkontor              5,3 %

1242  Samnanger Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Skatteoppkrevjaren i Samnanger          5,2 %

1243  Os (Hord.) Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Kemneren i Os                           3,2 %

1244  Austevoll Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Austevoll skatteoppkrevjarkontor        1,5 %

1245  Sund Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1246  Fjell Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %

1247  Askøy Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Askøy kemnerkontor                      5,0 %

1251  Vaksdal Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Vaksdal skatteoppkrevjarkontor          5,9 %
1252  Modalen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1253  Osterøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1256  Meland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1259  Øygarden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fjell, Sund og Øygarden kemnerkontor    5,7 %
1260  Radøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %
1263  Lindås SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nordhordland kemnerkontor               7,9 %

1264  Austrheim Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1265  Fedje Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Fedje/Austrheim skatteoppkrevjarkontor  5,5 %

1266  Masfjorden Hordaland Kommunale Regnskapskontroll Masfjorden skatteoppkrevjarkontor       5,6 %
1401  Flora SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flora kemnerkontor                      5,0 %
1411  Gulen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gulen skatteoppkrevjarkontor            4,8 %
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1412  Solund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Solund skatteoppkrevjarkontor           5,6 %

1413  Hyllestad Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Hyllestad skatteoppkrevjarkontor        4,5 %

1416  Høyanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Høyanger skatteoppkrevjarkontor         1,3 %

1417 Vik Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1418  Balestrand Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Balestrand kommunekasserarkontor        1,4 %

1419  Leikanger Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Leikanger kommunekasserarkontor         0,0 %

1420  Sogndal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Sogndal skatteoppkrevjarkontor          3,8 %

1421 Aurland Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1422  Lærdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjarkontoret for Lærdal, Aurland og Vik           5,0 %

1424  Årdal Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Årdal skatteoppkrevjarkontor            1,3 %

1426  Luster Indre Sogn Arbeidsgiverkontroll Luster skatteoppkrevjarkontor           3,1 %

1428  Askvoll Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Askvoll skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1429  Fjaler Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Fjaler skatteoppkrevjarkontor           4,5 %

1430  Gaular Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1431  Jølster Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1432  Førde Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1433  Naustdal Førde, Gaular, Naustdal og Jølster Førde skatteoppkrevjarkontor            4,5 %
1438  Bremanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bremanger skatteoppkrevjarkontor        2,2 %
1439  Vågsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågsøy skatteoppkreverkontor            5,1 %
1441  Selje SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Selje skatteoppkrevjarkontor            2,7 %
1443  Eid SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1444  Hornindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hornindal kommunekasserarkontor         ikke rapp. iht. frist
1445  Gloppen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid     4,1 %
1449  Stryn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Stryn skatteoppkrevjarkontor            ikke rapp. iht. frist

1502  Molde Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1504  Ålesund Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1505  Kristiansund Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,0 %
1511  Vanylven SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vanylven skatteoppkrevjarkontor         4,5 %

1514  Sande (M. og R.) Nordre Sunnmøre Sande skatteoppkrevjarkontor            4,4 %

1515  Herøy (M. og R.) Nordre Sunnmøre Herøy skatteoppkrevjarkontor            4,5 %

1516  Ulstein Nordre Sunnmøre Ulstein skatteoppkrevjarkontor          4,5 %

1517  Hareid Nordre Sunnmøre Hareid skatteoppkrevjarkontor           4,9 %

1519  Volda Nordre Sunnmøre Volda skatteoppkrevjarkontor            6,9 %

1520  Ørsta Nordre Sunnmøre Ørsta skatteoppkrevjarkontor            3,3 %

1523  Ørskog Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1524  Norddal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1525  Stranda Nordre Sunnmøre Stranda skatteoppkrevjarkontor          3,2 %

1526  Stordal Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1528  Sykkylven Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1529  Skodje Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1531  Sula Nordre Sunnmøre Sula skatteoppkrevjarkontor             4,1 %

1532  Giske Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1534  Haram Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %

1535  Vestnes Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1539  Rauma Nordmøre kemnerkontor Rauma skatteoppkreverkontor             5,0 %

1543  Nesset Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1545  Midsund Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1546  Sandøy Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre kemnerkontor            4,1 %
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1547  Aukra Romsdal Romsdal kemnerkontor                    2,5 %

1548  Fræna Romsdal Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,0 %

1551  Eide Nordmøre kemnerkontor Hustadvika skatteoppkreverkontor        4,7 %

1554  Averøy Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,1 %

1557  Gjemnes Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %

1560  Tingvoll Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,2 %

1563  Sunndal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   5,2 %
1566  Surnadal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Surnadal skatteoppkrevjarkontor         4,9 %

1571  Halsa Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   5,3 %

1573  Smøla Nordmøre kemnerkontor Smøla kemnerkontor                   4,8 %

1576  Aure Nordmøre kemnerkontor Nordmøre kemnerkontor                   4,8 %
1804  Bodø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1805  Narvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Narvik                       3,5 %
1811  Bindal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bindal skatteoppkreverkontor            0,0 %
1812  Sømna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sømna kommunekassererkontor             5,0 %
1813  Brønnøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Brønnøy kemnerkontor                    5,4 %
1815  Vega SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vega skatteoppkreverkontor              3,7 %
1816  Vevelstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1818  Herøy (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1820  Alstahaug SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1822  Leirfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1824  Vefsn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1825  Grane SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Grane skatteoppkreverkontor             4,3 %
1826  Hattfjelldal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1827  Dønna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Hald                5,1 %
1828  Nesna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1832  Hemnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hemnes skatteoppkreverkontor            4,7 %
1833  Rana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Rana skatteoppkreverkontor              5,0 %
1834  Lurøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1835  Træna SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Helgelandregionen            3,2 %
1836  Rødøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1837  Meløy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meløy skatteoppkreverkontor             3,4 %
1838  Gildeskål SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1839  Beiarn SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1840  Saltdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Saltdal skatteoppkreverkontor           2,2 %
1841  Fauske – Fuossko SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Fauske skateoppkreverkontor 2,2 %
1845  Sørfold SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       2,2 %
1848  Steigen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1849  Hamarøy – Hábmer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1850  Divtasvuodna – Tysfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1851  Lødingen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1852  Tjeldsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1853  Evenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Evenes og Tjeldsund kemnerkontor        0,0 %
1854  Ballangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nord-Salten skatteoppkreverkontor       1,4 %
1856  Røst SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,2 %
1857  Værøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 3,2 %
1859  Flakstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Flakstad skatteoppkreverkontor          4,6 %
1860  Vestvågøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skatteoppkreveren i Vestvågøy kommune   5,2 %
1865  Vågan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vågan og Værøy skatteoppkreverkontor 2,4 %
1866  Hadsel SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hadsel skatteoppkreverkontor            2,8 %
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1867  Bø (Nordl.) SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       4,7 %
1868  Øksnes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Øksnes skatteoppkreverkontor            2,2 %
1870  Sortland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sortland og Lødingen skatteoppkreverkontor          3,4 %
1871  Andøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Andøy skatteoppkreverkontor             5,0 %
1874  Moskenes SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Moskenes skatteoppkreverkontor          5,7 %
1902  Tromsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tromsø kemnerkontor                     5,0 %
1903  Harstad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Harstad kemnerkontor                    4,9 %
1911  Kvæfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvæfjord skatteoppkreverkontor          4,1 %
1913  Skånland SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Skånland skatteoppkreverkontor          2,5 %
1917 Ibestad SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Ibestad kommunekassererkontor           0,0 %
1919  Gratangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %
1920  Loabák – Lavangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1922  Bardu Midt-Troms Bardu skatteoppkreverkontor 1,2 %
1923  Salangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Astafjord kemnerkontor                  4,5 %

1924  Målselv Midt-Troms Målselv skatteoppkreverkontor 1,2 %

1925  Sørreisa Midt-Troms Sørreisa skatteoppkreverkontor          1,2 %

1926  Dyrøy Midt-Troms Dyrøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1927  Tranøy Midt-Troms Tranøy skatteoppkreverkontor 1,2 %

1928  Torsken Midt-Troms Torsken skatteoppkreverkontor 1,2 %

1929  Berg Midt-Troms Berg skatteoppkreverkontor 1,2 %

1931  Lenvik Midt-Troms Lenvik kemnerkontor                     1,2 %
1933  Balsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Balsfjord skatteoppkreverkontor         5,2 %
1936  Karlsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karlsøy skatteoppkreverkontor           0,0 %

1938  Lyngen Kåfjord  Lyngen kommunekassererkontor            1,3 %

1939  Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono Kåfjord  Storfjord skatteoppkreverkontor         3,2 %

1940  Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono Kåfjord  Kåfjord/Gáivuotna kommunekassererkontor 1,8 %

1941  Skjervøy Kåfjord  Skjervøy skatteoppkreverkontor          1,6 %

1942  Nordreisa Kåfjord  Nordreisa skatteoppkreverkontor         1,6 %
1943  Kvænangen SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kvænangen skatteoppkreverkontor         3,8 %
2002  Vardø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vardø skatteoppkreverkontor             0,0 %
2003  Vadsø SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Vadsø kommunekassererkontor             0,0 %
2004  Hammerfest SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2011  Guovdageaidnu –Kautokeino SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kautokeino/Guovdageaidnu skatteoppkr.kontor 5,0 %
2012  Alta SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Alta skatteoppkreverkontor              2,9 %
2014  Loppa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Loppa skatteoppkreverkontor             2,7 %
2015  Hasvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hasvik skatteoppkreverkontor            5,8 %
2017  Kvalsund SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Hammerfest skatteoppkreverkontor        5,3 %
2018  Måsøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Måsøy skatteoppkreverkontor             0,0 %
2019  Nordkapp SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Bodø kemnerkontor                       2,1 %
2020  Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Porsanger/Porsagu skatteoppkreverkontor 2,9 %
2021  Kárášjohka – Karasjok SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Karasjok/Karasjohka skatteoppkreverktr. 4,9 %
2022  Lebesby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Lebesby skatteoppkreverkontor           4,8 %
2023  Gamvik SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Gamvik skatteoppkreverkontor            4,3 %
2024  Berlevåg SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Berlevåg kommunekassererkontor          6,8 %
2025  Deatnu Tana SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Tana/Deatnu skatteoppkreverkontor       0,5 %
2027  Unjárga – Nesseby SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Nesseby/Unjárga skatteoppkreverkontor   ikke rapp. iht. frist
2028  Båtsfjord SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Båtsfjord skatteoppkreverkontor         2,7 %
2030  Sør-Varanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Sør-Varanger skatteoppkreverkontor      5,3 %

5001 Trondheim Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %
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5004 Steinkjer SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5005 Namsos Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5011 Hemne Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Hemne kemnerkontor                      5,3 %

5012 Snillfjord Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        3,4 %

5013 Hitra Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,8 %

5014 Frøya Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,2 %

5015 Ørland Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5016 Agdenes Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        4,9 %

5017 Bjugn Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5018 Åfjord Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5019 Roan Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5020 Osen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5021 Oppdal Nordmøre kemnerkontor Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal   4,9 %

5022 Rennebu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Rennebu skatteoppkreverkontor           5,0 %

5023 Meldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %

5024 Orkdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,4 %

5025 Røros Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 0,3 %

5026 Holtålen Fjellregionen Kemneren i Røros - Os - Tolga - Holtålen 2,5 %

5027 Midtre Gauldal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5028 Melhus Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5029 Skaun Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kemnerkontor 4,6 %

5030 Klæbu Trondheimsregionen og Fosen Kemneren i Trondheimsregionen           5,6 %

5031 Malvik Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5032 Selbu Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5033 Tydal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5034 Meråker SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Meråker skatteoppkreverkontor           4,9 %

5035 Stjørdal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %

5036 Frosta Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Værnesregionen skatteoppkreverkontor    4,7 %
5037 Levanger SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   5,1 %
5038 Verdal SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Kemneren i Innherred kommunesamarbeid   4,9 %
5039 Verran SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor     3,8 %

5040 Namdalseid Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5041 Snåase - Snåsa SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5042 Lierne Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5043 Raarvihke - Røyrvik Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %
5044 Namsskogan SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Namsskogan kommunekassererkontor        6,1 %
5045 Grong SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5046 Høylandet Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5047 Overhalla Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5048 Fosnes Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5049 Flatanger Midtre Namdal Midtre Namdal skatteoppkreverkontor     5,6 %

5050 Vikna Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5051 Nærøy Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %

5052 Leka Midtre Namdal Ytre Namdal skatteoppkreverkontor       1,3 %
5053 Inderøy SKO-kontor med egen arbeidsgiverkontroll Inntrøndelag skatteoppkreverkontor 3,8 %

5054 Indre Fosen Trondheimsregionen og Fosen Kemnerkontoret for Fosen                5,0 %

5061  Rindal Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag Kemnerkontoret i Orkdalsregionen        5,3 %
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Antall 
kommuner

422
Antall SKO-kontor

422

Antall 
kommuner i 
AGK-ordning

235
Landsprosent av manuelt innrapporterte
resultater iht. grunnlag (opplysningspliktige) 4,7 %

Antall 
kommuner med 
egen AGK

187
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Fra: Postmottak FD (Postmottak@fd.dep.no)
Sendt: 20.02.2020 15:17:59
Til: 'postmottak@levanger.kommune.no'; 'postmottak@eidskog.kommune.no';
'skien.postmottak@skien.kommune.no'; 'postmottak@vagan.kommune.no'; 'postmottak@overhalla.kommune.no';
'post@modum.kommune.no'; 'postmottak@ringsaker.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no';
'postmottak@flatanger.kommune.no'; 'postmottak@tynset.kommune.no'; 'post@leirfjord.kommune.no';
'postmottak@rennebu.kommune.no'; 'postmottak@horten.kommune.no'; 'postmottak@os.kommune.no';
'postmottak@luroy.kommune.no'; 'post@vestre-slidre.kommune.no'; 'info@nissedal.kommune.no';
'postmottak@moskenes.kommune.no'; 'post@siljan.kommune.no'; 'postmottak@trysil.kommune.no'; Nordreisa
Kommune; 'post@naroysund.kommune.no'; 'postmottak@vardo.kommune.no'; 'postmottak@vik.kommune.no';
'postmottak@fyresdal.kommune.no'; 'postmottak@hadsel.kommune.no'; 'postmottak@oslo.kommune.no';
'postmottak@midtre-gauldal.kommune.no'; 'post@kvitsoy.kommune.no'; 'postmottak@haugesund.kommune.no';
'postmottak@bronnoy.kommune.no'; 'postmottak@rollag.kommune.no'; 'postmottak@folldal.kommune.no';
'post@alstahaug.kommune.no'; 'post@grane.kommune.no'; 'post@etne.kommune.no';
'postmottak@bindal.kommune.no'; 'postmottak@elverum.kommune.no'; 'post@eigersund.kommune.no';
'postmottak@rendalen.kommune.no'; 'post@sauda.kommune.no'; 'post@kviteseid.kommune.no';
'postmottak@royrvik.kommune.no'; 'postmottak@modalen.kommune.no'; 'postmottak@kongsvinger.kommune.no';
'postmottak@lillesand.kommune.no'; 'postmottak@gjesdal.kommune.no'; 'postmottak@eidfjord.kommune.no';
'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@holmestrand.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no'; 'e-
post@kautokeino.kommune.no'; 'postmottak@stavanger.kommune.no'; 'postmottak@askoy.kommune.no';
'postmottak@engerdal.kommune.no'; 'postmottak@halden.kommune.no'; 'postmottak@stor-elvdal.kommune.no';
'postmottak@lillestrom.kommune.no'; 'postmottak@porsgrunn.kommune.no';
'tk.postmottak@trondheim.kommune.no'; 'postmottak@notodden.kommune.no'; 'post@amli.kommune.no';
'postmottak@hole.kommune.no'; 'postmottak@enebakk.kommune.no'; 'postmottak@sunnfjord.kommune.no';
'postmottak@sor-varanger.kommune.no'; 'post@utsira.kommune.no'; 'postmottak@alvdal.kommune.no';
'postmottak@grong.kommune.no'; 'post@oystre-slidre.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Brev til kommunene 8. mai 2020
Vedlegg: Brev til kommunene 8. mai 2020.PDF;Kriterier til regjeringens minnemedalje.PDF
Ved en inkurie fulgte ikke vedlegget med i forrige forsendelse. Sendes derfor på nytt.
 
Se vedlagte saksdokumenter.
 
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e‐post til fellesadressen/Any answer to this
shipment, or new inquiry, please send e‐mail to postmottak@fd.dep.no
 
Med hilsen/Yours sincerely
 
Forsvarsdepartementet/Ministry of Defence
Postboks 8126 Dep.
N‐0032 Oslo
Telefon/Telephone +47 23 09 80 00
E‐post/E‐mail: postmottak@fd.dep.no   
Nett/Web: www.regjeringen.no/fd
 
P Før du skriver ut: tenk på miljøet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-
posten er mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsdepartementet og slett den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient, please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.
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                        Statsråden 

 

Postadresse: Postboks 8126 Dep., 0032 Oslo 
Kontoradresse: Glacisgata 1, Oslo 

Telefon: 23 09 80 00 
Org.nr.: 972 417 823 

 
 

 

 

 

 Alle kommuner  

  

     

 

 

 

 

 

 Deres ref.:  Vår ref.: Dato:  

 2019/1956-24/FD V 2/MPR 20.02.2020 

 

Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020 
 
Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år. 
På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår 
støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å 
verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.  
 
Tradisjonen tro vil regjeringens hovedarrangement 8. mai finne sted på Akershus festning. I 
tillegg vil regjeringen være representert på en rekke arrangementer over hele landet. De 
fleste kommuner har tradisjon for å gjennomføre lokale markeringer. Jeg oppfordrer dere til å 
markere dagen også i 2020, og til å legge til rette for et godt samarbeid med Forsvaret, 
veteranorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner. Vi finner veteraner i de fleste 
kommuner i Norge, og jeg er glad for at det har blitt tradisjon for å invitere veteraner fra både 
andre verdenskrig og senere internasjonale operasjoner til de lokale arrangementene.  
 
2020 er et merkeår. Det er 80 år siden andre verdenskrig rammet Norge, og det er 75 år 
siden frigjøringen. 8. mai 1945 er en helt spesiell dag i norsk historie. Siden da har norske 
kvinner, menn og barn hatt gleden av å leve under fredelige kår i et fritt og selvstendig 
demokrati. Gleden kom tydelig til uttrykk blant befolkningen da freden brøt løs. Regjeringen 
ønsker å legge hovedvekt på frigjøringen ved årets markering. 2020 vil være det siste store 
jubileumsåret med gjenlevende veteraner og tidsvitner. Det er derfor viktig at vi minnes alle 
dem som kjempet for frihet, og alle dem som særlig fikk føle konsekvensene av krig og 
okkupasjon.  
 
Selv om okkupasjonen ligger nært i nasjonens historie, er det færre og færre gjenlevende 
nordmenn som opplevde og husker okkupasjonsårene. Mange av disse bor i dag i 
kommunale institusjoner, som syke- og eldrehjem. De aller fleste kommuner i Norge fikk 
også kjenne på okkupantenes tilstedeværelse og undertrykkelse. Jeg oppfordrer derfor til at 
det også lokalt blir viet spesiell oppmerksomhet til veteraner, tidsvitner og berørte grupper, 
enten disse gjorde en særlig innsats, eller de var utsatt for urett under og etter den andre 
verdenskrig. Dette kan være grupper som krigsfanger, jøder, norske rom, tyskerjenter, 
partisaner, norske motstandsgrupper, inkludert kommunistiske sabotasjegrupper og andre. 
Kommunene oppfordres til å bidra til at alle de berørte får en verdig minnedag.  
Regjeringen mener også at frigjørings- og veterandagen skal være en betydningsfull 
markering av innsats og offer fra dem som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for 
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Side 2 
 

Norge. Det gir samfunnet anledning til å hedre alle våre veteraner for innsatsen for verdiene 
vi som nasjon forsvarer. Dagens veteraner kjemper for verdiene som vårt demokratiske 
samfunn er tuftet på, og som norske kvinner og menn sloss for under andre verdenskrig. Det 
er samfunnets plikt og ansvar å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener. 
 
Regjeringen har siden 2015 utdelt Regjeringens minnemedalje for innsats under andre 
verdenskrig. Jeg vil igjen oppfordre til at kommunene gjør en innsats for å finne verdige 
mottakere av medaljen i 2020. Kriterier og retningslinjer for minnemedaljen er vedlagt. 
 
Videre vil jeg oppfordre kommuner og fylkeskommuner til å markere dagen også i skolene. 
De fleste av våre ungdommer kjenner bare til et liv i et fritt og selvstendig land. Samtidig 
lever vi i et globalt samfunn, der noen har kommet til Norge fra konfliktområder, og andre 
drar ut i tjeneste for Norge. Skoleungdom skal etter hvert inn i Forsvaret som vernepliktige. 
Mange av dem vil også bli framtidige veteraner. Rammene for jubileet åpner for å trekke 
historiske linjer til dagens samfunn, og skape rom for refleksjon.  
 
Forsvarsdepartementet ønsker at 8. mai dette jubileumsåret blir en verdig og minnerik dag 
for hele befolkningen. Her spiller kommunene en svært viktig rolle. Jeg ønsker dere lykke til i 
forberedelsene og gjennomføringen av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2020. 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Bakke-Jensen 
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Nordreisa Kommune

Postboks 174

9156 STORSLETT

Halti Næringshage AS
Hovedvegen 2
9151 STORSLETT
Foretaksregisteret:NO 983 839 517 MVA
Telefon: 77 77 05 70
E-post: marius.johansen@haltinh.no
www.haltinh.no

FAKTURA
Fakturanr.: 704686

Fakturadato: 2019-12-19

Kundenr.: 10001

 

Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2020-01-02

Kontonummer: 4740.11.24485

KID: 0070468616
NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Ordrenummer: 6212
Ordredato: 2019-12-19
Vår kontakt: Halti Regnskap AS
Prosjekt: 51 Arbeidslivsdagen 2019

Pizzakveld på Yonas og Arbeidslivsdagen 20419

Beskrivelse Antall
Enh.pris

(eks. mva)
Beløp

(eks. mva)
Mva 

(25%)
Beløp

(inkl. mva)

Prosjektinntekter 1 stk 10 000,00 10 000,00 2 500,00 12 500,00

Betales til bankkonto 4740.11.24485, KID: 0070468616 NOK  12 500,00
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Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 17.12.2019 14:59:31
Til: Else Elvestad; Siri Ytterstad; Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet
Vedlegg: Årsrapport BUK.docx;Årsrapport Ungdomsrådet.docx
Hei, 

Har gjort ferdig årsrapport for BUK og Ungdomsrådet. 

Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes,
Ungdomskontakt ‐ 
Forebyggende tjenester.
Telefon: 41706116
 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

   

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

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

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Barn – og unges 
kommunestyre, 2019 

Nordreisa 
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ÅRSRAPPORT 2019 

 
ANSVAR OG RETTIGHETER 

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og 
skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg. 

 

ORGANISERING 

Ordfører i BUK: Hermod Bakken, vara Anna Elisa Lund Henriksen.  

Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  

Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.  
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HVA HAR SKJEDD I BUK 2019? 

 

Januar 

10.januar: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.  

Tilstede på møte var: Hermod Bakken – ordfører i BUK, Anna Elisa Lund Henriksen – 
varaordfører i BUK, Øyvind Evanger – rådmann i BUK, Siv-Elin Hansen –leder for oppvekst- og 
kultur, Else Elvestad – virksomhetsleder Forebyggende tjenester, Silje Båtnes – 
Ungdomskontakt.  

Her gikk vi gjennom de 8 sakene som var sendt inn fra skolene og hvilket tema selve BUK 
møte skulle ha. Vi landet på: «Ung medvirkning».  

Ungdomskontakten kontaktet aktuelle andre for å få saksopplysninger til selve BUK møte, 
bl.a. Nordreisa IL, sektorleder Dag Funderud, Prosjektleder Olaf Nilsen.  

 

 

Februar 

7.februar: BUK møte arrangeres på Halti Kulturscene.  

Under dette møte er det vara Anna Elisa Lund Henriksen som er ordfører og vara Olaug 
Bergset som er rådmann. Sektorleder Bernt Sandtrøen er sekretær.  

Anna Lund Henriksen og nestledere i RUST Vilde Marie Røsnes Karlsen holder et innlegg om 
de ulike medvirkningsorganene som finnes for ungdommer i kommunen. Etter dette er det 
Oda Fossvoll og Hedda Ottarsen Nøstvik fra Ungdommens fylkesråd som holder innlegg om 
hvordan de jobber, og hvilke muligheter de har for å medvirke der.  

Etter lunsj har vi en kahoot med tema fra dagen, og vi går gjennom sakslisten hvor flere av 
medlemmene i BUK får gått opp på talerstolen.  
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September 

3.september: Forberedelsesmøte i BUK, Familiesenteret.  

Tilstede på møte var: Ramona Soleng Thomassen – ordfører i BUK, Else Elvestad – 
virksomhetsleder Forebyggende tjenester, Edel Gulbrandsen – vara for sektorleder Siri 
Ytterstad.  

Vi går gjennom innsendte saker og setter opp program for dagen. Tema for dagen blir «Ung i 
politikken». 

Dessverre var det kun to innsendte saker, og vi snakker om når tid på året BUK møtene bør 
arrangeres for å få inn flest mulig saker. Oktober er noe tidlig da skolene må begynne å jobbe 
med saker allerede før sommerferien pga. de fristene som er satt, og for at vi skal kunne 
forberede oss best mulig til møte. Beslutter at det er best at møtene arrangeres i april/mai og 
i november/desember.  

Det er også viktig at skolen hjelper elevene/klassene til å forme skjemaet om saker som de 
kan sende inn. Vi diskuterer at det bør utformes en veileder med eksempler og hvordan de 
kan gjøre det, og f.eks. bruke skjemaet i en samfunnsfagstime.  
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Oktober 

1.oktober: BUK møte arrangeres på Halti kulturscene.  

Ordfører på møte er Ramona Soleng Thomassen (leder av Ungdomsrådet), Øyvind Evanger er 
rådmann og Berit Kalseth er sekretær – vara for sektorleder Siri Ytterstad.  

Vi har en bli kjent lek og en presentasjonsrunde slik at alle medlemmene i BUK går opp på 
talerstolen. Etter dette holder Øyvind Evanger et innlegg om politisk opplæring. Etter dette 
får vi besøk av Victoria Figenschou Mathiassen som holder et innlegg om det å være ung i 
politikken, og hennes reise innen politikk fra elevråd til kommunestyre. Innlegget ble avsluttet 
med en kahoot.  

Etter lunsj gikk vi gjennom sakslisten før vi avsluttet.  

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt, desember 2019. 
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ÅRSRAPPORT 2019 

 
ANSVAR 

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe 
ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. (Reglement for ungdomsrådet.)  
 

MÅL 

- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo i.  
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter 
- være høringspart i saker som angår barn og unge 

 

ORGANISERING 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen og fra våren 2019 Ramona Soleng Thomassen.  

Nestleder: Hermod Bakken og fra våren 2019 Oda Kristine Fossvoll.  

Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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HVA HAR SKJEDD I UNGDOMSRÅDET 2019?  

 

Februar:  

- 13.2. Disse sakene ble tatt opp:  

- Søknad til Sparebanken 1 Nord-Norge, samfunnsløftet er sendt med ønske om støtte til den nye 
ungdomsklubben.  

- Erfaringer fra ordningen «Hjem for en 50-lapp». Noe vanskeligheter med å bestille plass. Usikkerhet 
rundt om taxistasjon kjenner til alt i ordningen. Melder dette tilbake til Ungdommens fylkesråd via 
Oda Fossvoll som jobber med saken.  

- Utarbeider logo til ungdomsrådet: Emma Nyvoll fra kulturskolen melder seg for å tegne logo til oss. 
Ungdomsrådet snakker om ideer for hva den bør inneholde, og kommer frem til at Storeste bør være 
med og at fargene kan være nordlys-farger.  

- Høringssvar for ny forskrift for ungdomsråd: Nordreisa Ungdomsråd skriver høringssvar med 
tilbakemeldinger som sendes inn.  

- Planlegger kveldsturnering på idrettshallen torsdag før påske. Setter en arbeidsgruppe som skal 
jobbe videre med planleggingen.  

 

Mars:  

- Møte 27.3: Har i mellomtiden jobbet med planleggingen av kveldsturnering via Facebook.  

- Forbereder oss, ved hjelp av politisk rådgiver, på kommunestyremøte og de sakene som er mest 
aktuell for barn og unge.  

- Informeres om saker fra utvalgsmøtene.  

- Prosjektet «Stedsutvikling» som vi startet med på Rust-konferansen 2018 blir diskutert. Hvordan 
jobbe med saken videre, og er planen gjennomførbar. Ønskes at medlemmer/vara melder seg til en 
arbeidsgruppe som kan jobbe med dette videre.  

- Utarbeider en plan for rekruttering til ungdomsrådet.  

- Planlegger Kveldsturneringen videre.  

- Innspill til den nye ungdomsklubben diskuteres.  

 

April:  

Kveldsturneringen utsettes fra 11.april til 2.mai da det kun er påmeldt 4 lag. Må være minimum 6 lag 
for at det blir turnering. 29.april er det kun 1 lag som er påmeldt – dette tross at 2 av medlemmene i 
ungdomsrådet har vært inne i alle klassene på Storslett Ungdomsskole for å reklamere, rektor på 
Reisa montessoriskole har informert sine elever, oppslag er hengt opp i Oksfjord (klubben), 
Strømfjordnes skole, Nord-Troms VGS, og arrangementet er delt mange steder på Facebook. I tillegg 
er det fin premie av en ipad som burde være et trekkplaster. Dessverre ble vi da nødt til å avlyse 
turneringen.  

91



 

 

Mai:  

- Politisk rådgiver Øyvind Evanger deltar på møte for å hjelpe oss å være forberedt til 
kommunestyremøte. Vi går gjennom de mest relevante sakene.  

- Vi fikk pengestøtte fra Rust til arrangering av Kveldsturneringen som vi måtte avlyse. Det diskuteres 
hva vi skal gjøre med pengene, og vi beslutter at vi søker Rust om at disse kan brukes til åpningen av 
den nye Ungdomsklubben. Sekretær skriver en ny søknad og sender til Rust. Søknaden blir godkjent.  

- Den nye logoen presenteres, og medlemmene er godt fornøyd med den. Emma Nyvoll mottar 1000 
kr som betaling.  

- Vi planlegger og organiserer rekruttering til ungdomsrådet, og gjør avtale om hvem av 
medlemmene som skal være med på skolebesøk i klassene for å informere om hva det innebærer å 
være med i Ungdomsrådet.  

 

Juni:  

- Vi har siste møte før sommerferien og for de medlemmene og vara som har vært med de 2 siste 
årene. Det blir en kombinasjon av møte og avslutning på Reisa Biljardklubb.  

- Det informeres om rekrutteringsrunden, og at vi har fått med en del nye medlemmer som er klar til 
å starte opp fra høsten av. Mangler fortsatt noen.  

- Vi takker til alle som har vært med i Ungdomsrådet, og til de som ønsker å fortsette videre før de 
tar sommerferie.  

 

September:  

- Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet. Her går vi gjennom hva et ungdomsråd er og hva 
meningen er at oppgavene til ungdomsrådet skal være. Det har trett i kraft den nye kommuneloven, 
som også sier noe om ungdomsrådet og dens oppgaver.  

- Det gjøres valg av leder, nestleder, medlemmer og vara. Alle sier noe om seg selv og hvorfor de har 
lyst å delta som medlemmer i ungdomsrådet. Oversikten av valget og informasjon sendes inn til 
servicetorget og lønn av sekretær.  

- Vi har en kort introduksjon av den nye ungdomsklubben som åpner 23.oktober, og det er mulighet 
å komme med innspill for innhold i klubben.  

 

Oktober:  

- Sammen med vår nye politiske rådgiver, Hilde Nyvoll, går vi gjennom saker til kommunestyre.  

- Det gjøres valg av politisk rådgiver i form av avstemning.  

- Det informeres felles om utvalgsmøtene, og relevante opplysninger derfra.  
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- Vi bestemmer hvem som skal reise på Ungdommens fylkesrådskonferanse i Tromsø i november.  

- Det er kommet ut mulighet for å gi innspill til Nordreisa kommune og skolestrukturen som jobbes 
med. Ungdomsrådet ønsker å gi et innspill på dette, og Silje har snakket med Siri Ytterstad om det. 
Ungdomsrådet melder inn sine meninger som sekretær forfatter i et skriv og sender til sektorleder.  

- Åpningen av ungdomsklubben 23.oktober. Medlemmer fra ungdomsrådet stiller opp på åpningen 
og hjelper til.  

- Ungdomsrådet samt vara deltok på Rust-konferansen som ble arrangert på den nye 
ungdomsklubben i Nordreisa.  

 

Desember:  

- Siste møte for året. Mesteparten av møte brukes til å forberede oss sammen med politisk rådgiver 
Hilde Nyvoll til kommunestyremøte.  

- Nord-Troms ungdomsråd ønsker at alle ungdomsråd deltar for å feire Pride som skal arrangeres i 
Nordreisa 6.juni 2020. Ungdomsrådet støtter dette, og saken fremmes på kommunestyremøte av 
medlemmer fra ungdomsrådet.  

- Vi stiller oss bak vedtaket fra Lyngen ungdomsrådet om at Nord-Norges banen må realiseres, og 
gjør vedtak på dette som videresendes Lyngen.  

- Ny ungdomskontakt trer inn i stillingen fra januar 2020 da Silje Båtnes har sagt opp stillingen. 
Vegard Tvedt Pedersen har denne stillingen fram til 1.8.2020.  

 

 

Bildet ble tatt på Rust-konferansen 2019. 
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 7 planlagte møter.  

 

Antall saker: 38 saker.  

 

Antall ekstra møter/aktivitet ved arrangement: 3 ekstra oppmøter.   

 

Antall deltagere på møter: 54 deltagere på møter totalt.  

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 17.12.19. 
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Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 17.12.2019 14:30:50
Til: Nordreisa Kommune; Anna Elise Lund Henriksen
Kopi: 

Emne: Møtereferat Ungdomsrådet 16.12.19
Vedlegg: Referat fra møte 16.12.19.docx

Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes,
Ungdomskontakt ‐ 
Forebyggende tjenester.
Telefon: 41706116
 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

   

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

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

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Nordreisa, Halti – Jorma.  
Tid 16.desember 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Emma Halvorsen Agorsah 
Mathilde Stabell 
Alf Sindre Einevoll 
Jens Severin Hallen Bergfald Giæver 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen 
Hilde Nyvoll, politisk rådgiver 
Silje Båtnes, sekretær.  

 
Frafall: Hedda J. Bjerkli, strømfjordnes skole 

 
 

 

Sakskart 

 

35/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

36/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

37/19 Pride i Nordreisa 2020 

38/19 Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norge banen  

39/19 Eventuelt 
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35/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

Hilde Nyvoll, politisk rådgiver til ungdomsrådet går gjennom sakene til kommunestyremøte 
19.12.19. Det diskuteres i hvilke saker det kan være aktuelt for medlemmene fra 
ungdomsrådet å delta på talerstolen. Ramona og Oda deltar på møte og forbereder seg til 
dette. Om de har behov for hjelp kan de kontakte Hilde.  

 

36/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

Driftsutvalget: Jens vara for Mathilde. Besøk på brannstasjonen. Saken om nedjustering av 
fartsgrensene i sentrum ble diskutert mye. Jens forteller at han gikk imot nedjusteringen 
dersom det innebar at Storslett ikke kunne være oppkjøringssted. Hvis det stemmer at dette 
viser seg å være feil ønsker Ungdomsrådet å stille seg bak at fartsgrensene blir justert ned. I 
tillegg ønskes det er flere tiltak iverksettes. Bl.a. lys i sentrum, bedre skilting, fartsdumper, 
bedre sikt. Oda og Ramona fremmer dette under kommunestyremøte.   

Formannskapet: Oda har deltatt på møte. Informerer at det har vært mest snakk om 
økonomi.  

Oppvekst- og kultur: Ønsker referat over hva ungdomsrådet jobber med.  

Helse- omsorg: Ikke deltatt på møte.  

Rust: Ordfører-tur og fellesmøte regionråd og Nord-Troms ungdomsråd.  

Næringsutvalget: Jens deltatt.  

 

37/19 Pride i Nordreisa 2020 

Under ordførerturen på Nord-Troms ungdomsråds fellesmøte ble følgende sak tatt opp: 
Oppfordring fra ordfører i Lyngen om å ta opp Pride-saken i de ulike ungdomsrådene. Nord-
Troms ungdomsråd vil delta på Pride-markeringen som skal være 6.juni på Storslett. Tog, 
arrangement. Ungdomsrådet og regionrådet skal holde en appell sammen.  

Rust planlegger sitt møte samtidig slik at de allerede er på Storslett, og kan delta.  

Ungdomsrådet ønsker å delta for å vise at vi støtter dette. Ønskes at kommunale 
ungdomsråd legger til rette for at alle kan delta.  

Ramona løfter denne saken i kommunestyre med innspill om hva kommunen kan gjøre for å 
bidra og vise sin støtte: Delta, flagge, sette opp buss for de som har behov.  

Tilbakemeldinger fra resten av ungdomsrådet er positivt. Enstemmig vedtatt at vi ønsker å 
fremmer dette. Verden går framover, kommunen må også det.  
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38/19 Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norge banen  

Nordreisa ungdomsråd ønsker at vi skriver under på dette. Silje tar kontakt med ansvarlig fra 
Lyngen, og sender over bekreftelse fra oss om at vi støtter.  

  

39/19 Eventuelt 

Silje informerer om at hun har sagt opp sin stilling som ungdomskontakt, og er ferdig i den 
nå til jul. Vegard Tvedt Pedersen som har 20 % stilling i ungdomsklubben overtar stillingen 
fram til 1.8.20. Hva som skjer etter den tid er usikkert.  

Vegard er satt inn i oppgavene rundt ungdomsrådet, og starter opp arbeidet i januar.  

 

Møteplan for 2020 kommer når møteplan for kommunestyre er bestemt.  

 

Referent Silje Båtnes, ungdomskontakt. 17.12.19.  
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Familiesenteret.   
Tid 16.september 2019 kl. 11:00 – 13:30.  

 

 

Bekreftelse på at Ramona Soleng Thomassen og Oda Kristine Fossvoll deltok på møte i 
Ungdomsrådet. Møte innebar besøk på Storslett ungdomsskole for å rekruttere nye medlemmer til 
Ungdomsrådet.  

 

 

 

Mvh Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa  
Tid 19.september 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Ottar Evensen Storaas, 1 vgs 
Peter Eri Bråstad, montessori 9 kl.  
Jon Andreas Fyhn, montessori 9 kl.  
Alf Sindre Einevoll, 1 vgs 
Emma Halvorsen Agorsah, storslett skole 9a 
Joel Siayor, 8 B storslett 
Elias Olsen, 9B storslett skole 
Jens Severin Giæver, 10 B storslett.  
Mathilde Stabell, storslett skole 8a 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli, strømfjordnes skole 
Isak Båtnes Lund, 2 vgs 
 
 

 

 

Sakskart 

 

24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

26/19 Valg av utvalgsområder 

27/19 Eventuelt 
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24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

Vi går gjennom eget reglement til Ungdomsrådet. Det informeres også om den nye kommuneloven 
som trer i kraft denne høsten. Her står det bl.a.:  

- Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen.  

- Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret, 
fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. 

- Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så 
tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 
kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

- Vi møtes ca. hver 6 uke. Evt. oftere dersom det er behov. Vara innkalles dersom medlem ikke kan 
stille.  

- Egen innkalling til det utvalget man sitter i kommer på mail fra servicetorget. Vi skal ifølge 
servicetorget kontakte vara selv dersom vi ikke kan stille på møte.  

- Lønn for ungdomsrådet utbetales hvert kvartal. For utvalg utbetales hver måned.  

 

 

 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

 

Leder:  Ramona   Vara: Oda 

Nestleder: Oda   Vara: Ottar  

Medlem: Mathilde  Vara: Joel 

Medlem: Emma  Vara: Elias 

Medlem: Jens   Vara: Ottar 

Medlem: Jon Andreas  Vara: Peter 

Medlem: Alf Sindre  Vara: Isak 

Medlem: Hedda  Vara: Elias 

 

 

 

 

 

 

101



26/19 Valg av utvalgsområder:  

Kommunestyre (2 stk): Ramona, Oda 

BUK (2 stk): Jon Andreas, Alf Sindre,  

Miljø, plan og utvikling: Mathilde 

Helse og omsorg: Emma 

Oppvekst og kultur: Alf Sindre 

Formannskapet: Oda 

Næringsutvalget: Jens 

Rust (2 stk): Ramona, Jon Andreas 

 

27/19 Eventuelt 

Vi snakker om den nye ungdomsklubben og innhold her. Flere som har innspill som vi kan ta med oss 
videre. Planlegger et besøk i lokalene f.eks. ved neste møte.  

- Bilder og presentasjon av alle medlemmer og vara 

 

 

Neste møte er satt til 22.oktober. Innkalling kommer.  

 

Referent: Silje Båtnes, 20.09.19.  
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Familiesenteret.   
Tid 18.oktober 2019 kl. 12:30 – 13:30.  

 

 

Bekreftelse på at Ramona Soleng Thomassen og Oda Kristine Fossvoll deltok på møte i 
Ungdomsrådet. Møte innebar planlegging av åpningen av den nye ungdomsklubben hvor de var med 
å hjalp til i planlegging og under selve dagen.  

 

 

 

Mvh Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Nordreisa, Halti – Ishavsstudio.  
Tid 22.oktober 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Alf Sindre Einevoll,  
Emma Halvorsen Agorsah,  
Jens Severin Giæver,  
Mathilde Stabell,  
Silje Båtnes, sekretær.  
Hilde Nyvoll, politisk rådgiver.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Jon Andreas Fyhn 
 
 

 

 

Sakskart 

 

28/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

29/19 Valg av politisk rådgiver 

30/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

31/19 Stedsutviklingsprosjektet – street-art workshop med Kultnett 

32/19 Invitasjon til ungdomsrådskonferanse 2019, Tromsø 

33/19 Høringssvar ang. skolestruktur i Nordreisa 

34/19 Eventuelt 
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28/19 Forberedelse til kommunestyremøte med politisk rådgiver  

Vi går gjennom sakslisten til kommunestyremøte 24.oktober sammen med politisk rådgiver 
og ordfører Hilde Nyvoll. Det forklares mer konkret hva de ulike utvalgene gjør, og hvilke 
oppgaver de har. Ungdomsrådet får stilt spørsmål om det de lurer på om de ulike sakene.  

Hilde kommer også med tips og innspill om hvor ungdomsrådet kan tale i kommunestyret, 
og oppfordrer til at de skal ta ordet.  

Hilde forlater møtet etter denne saken.  

Ramona og Oda deltar på møte i kommunestyret 24.10.19.  

 

29/19 Valg av politisk rådgiver 

I følge veileder for Ungdomsråd er det anbefalt at politisk rådgiver er noen som sitter i 
Formannskapet. Det kommer forslag om Karl-Gunnar Skjønsfjell og Hilde Nyvoll. 
Ungdomsrådet diskuterer fram og tilbake fordeler og ulemper, og vi stemmer over de to 
forslagene.  Det stemmes 5 mot 1 i favør Hilde Nyvoll.  

Ungdomsrådet ønsker å velge Hilde Nyvoll som politisk rådgiver fra 2019 – 2023. Dette vil 
fremmes på kommunestyremøte 24.10.19.  

 

30/19 Informasjon fra utvalgsmøter 

Rust-møte: Tok sted i Olderdalen. Det ble satt sammen en arbeidsgruppe til Rust-
konferansen som er 25.oktober, og som arrangeres på den nye Ungdomsklubben i 
Nordreisa.  

Kommunestyremøte: Oda informerer at det ble pratet mye om forslag til den nye 
skolestrukturen, og saken om gatelys ble tatt opp.   

Formannskapsmøte: Etterlønn til ordfører – avslått.  

Driftsutvalget: Konflikt mellom sauebonder og hundekjørere.  

Helse- og omsorg: Avlyst.  

 

Vi diskuterer at det er lurt at ungdomsrådets medlemmer som er på møter i utvalgene 
noterer ned de sakene som tas opp eller forbereder seg i forkant av ungdomsrådsmøte ved å 
lese referat fra utvalget. Dette for at man lettere kan informere de andre i ungdomsrådet om 
hva som jobbes med i det utvalget man sitter i.  
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31/19 Stedsutviklingsprosjektet – street-art workshop med Kultnett.  

Nordreisa ungdomsråd har til rådighet 20 000 kr fra Rust-konferansen i fjor. Pengene skal 
brukes til et stedsutviklings-prosjekt. Ideen fra konferansen var at vi skulle få til et street-art 
bilde på kommunehuset (et av kortveggene.) Bildet skulle være en påminnelse til politikere 
og kommunen om barn og unge i Nordreisa. Arbeidet med dette stoppet dessverre opp, men 
det er ønskelig at det nye ungdomsrådet når tar tak i det.  

Silje ble kontaktet av Kultnett v/ Lise Brekmo og Marianne Bilden. De var i startfasen på et 
prosjekt de nå har kalt «Kultur mot rasisme». Dette skal være en workshop for ungdom i 
Nordreisa hvor de skal ta del i og lære om grafitti/street-art. Det hele planlegges at skal 
avsluttes med en konsert på 16. mai. Prosjektet er som sagt i startfasen, men de lurer på om 
dette er noe Ungdomsrådet ønsker å ta del i. Det er ikke meningen at ungdomsrådet, som er 
et politisk utvalg, skal arrangere dette – men kan f.eks. være med å reklamere å få ut 
tilbudet til andre ungdommer.  

Spørsmålet er også om vårt prosjekt om et bilde på kommunehuset kan flettes inn med 
dette prosjektet? Vi diskuterer og kommer fram til at vi synes et bilde i Sørkjosen viker for 
mye bort fra vår første idè om bilde på kommunehuset. At bildet skal være i Sørkjosen gjør 
at det ikke er synlig for flest mulig, heller ikke politikere og kommunen som vi ønsket skulle 
påminnes barn og unge i Nordreisa ved et slikt Street-art bilde.  

Men ungdomsrådet kan være med for å reklamere arrangementet ut til andre ungdommer.  

 

32/19 Invitasjon til ungdomsrådskonferanse 2019, Tromsø 

Emma ønsker å delta på Ungdomsrådskonferansen i Tromsø 1-3 november. Oda reiser også, 
men i regi av Ungdommens Fylkesråd.  

 

33/19 Høringssvar ang. skolestruktur i Nordreisa 

Silje har hatt samtale med sektorleder Siri Ytterstad, og det er ønskelig at Ungdomsrådet gir 
en uttalelse om forslagene som foreligger til den nye skolestrukturen i Nordreisa. Vi avtaler 
at Silje sender ut rapporten og et kort referat om denne, og at medlemmer og vara kan 
sende Silje innspill med sine meninger. Dette forfattes i et notat og sendes til sektorleder.  

Frist for dette settes til 4.november.  

 

34/19 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker.  

 

 

Referent: Silje Båtnes, 28.10.19. 
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Ungdomsklubben   
Tid 23.oktober 2019 kl. 10:00 – 14:00.  

 

 

Bekreftelse på at Ramona Soleng Thomassen og Oda Kristine Fossvoll deltok på møte i 
Ungdomsrådet. Møte innebar å hjelpe til under åpningen av den nye Ungdomsklubben samt delta 
som representanter fra Ungdomsrådet.  

 

 

Mvh Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Nordreisa, Halti – Jorma  
Tid 20. januar 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Mathilde Stabell 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Alf Sindre Einevoll 
Jens Severin Giæver 

 

 

Sakskart 

 

1/20 RUST møte 

2/20 Ungdommens Fylkesting 

3/20 Utleie kriterier for Ungdomsklubben 

4/20 Eventuelt 

 

 

 

1/20 

Jon Andreas og Ramona deltok på RUST møte 13. januar 2020. De informerer om at det ble 
valgt ny leder, og Ramona ble gjenvalgt som nestleder i det regionale ungdomsrådet. 
De går gjennom sakene som ble diskutert på møtet hvor det først var gjennomgang av 
kommunene og hva de har jobbet med siden sist. Det var også vedtatt at media skulle være 
et nytt saksområde. Det ble laget et saksfremlegg om politisk fravær som blir fulgt opp 
videre. 
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2/20 Ungdommens Fylkesting 

Oda drar til Ungdommens Fylkesting siden hun sitter i Ungdommens Fylkesråd. Vegard 
informerer om at det er ønskelig at Nordreisa Ungdomsråd sender to representanter til 
Fylkestinget. 
Oda går gjennom programmet til Ungdommens Fylkesting. 
Hvem som blir sendt til Ungdommens Fylkesting blir bestemt senere på Facebook gruppen til 
Nordreisa Ungdomsråd slik at medlemmene får sjekket opp om de har mulighet til å dra. 

 

3/20 Utleie kriterier for Ungdomsklubben 

Vegard har etter samtale med sektorleder Siri Ytterstad fått et ønske om at Nordreisa 
Ungdomsråd arbeider frem et forslag til hvilke kriterier som skal ligge til grunn for utleie av 
Ungdomsklubben. 
- Om noen skal leie Ungdomsklubben burde dette være utenfor de vanlige åpningstidene slik 
at ungdommene som bruker Ungdomsklubben når det er åpent ikke blir påvirket av at noen 
leier lokalet til andre aktiviteter 
- Den som leier lokalet burde være innenfor aldersgrensene som er satt 
- Det skal være en voksen som er ansvarlig for lokalet mens det er leid ut. Tilstedeværelse av 
denne voksne personen kan variere basert på hvilket formål det er leid ut for 
- Formålet med utleie burde være innenfor formålet til Ungdomsklubben 
- Hvis noe ødelegges må utstyret erstattes av de som leier ut 
 
Vegard følger opp denne saken videre. 

 

4/20 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker. 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 24.01.20. 
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Fra: Vegard Tvedt Pedersen (Vegard.Tvedt.Pedersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.01.2020 12:16:07
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Anna Elise Lund Henriksen

Emne: Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20
Vedlegg: Referat fra møte 20.01.20.docx
Legger ved referat fra Ungdomsrådet 20. januar 2020.
 
Vennlig hilsen
 
Vegard Tvedt Pedersen        
Ungdomskontakt
Telefon: 417 06 116
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Postadresse:                                        Besøksadresse:    Telefon: 77 58 80 00             Bankkto: 4740 05 03954
Postboks 174, 9156 Storslett               Sentrum 17            Telefaks: 77 58 80 01            Org nr: 943 350 833
E-post:                                                  Internett: www.nordreisa.kommune.no             www.facebook.com/nordreisakommune
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 16.01.2020 13:16:42
Til: Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Storfjord; Nordreisa Kommune; Kvænangen Postmottak; 'Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no)'
Kopi: 

Emne: Protokoll RUST 13.1.2020
Vedlegg: Protokoll RUST 13.januar 2020.pdf
Hei!

Se vedlagt protokoll fra møte i RUST 13. januar 2020
 
Med vennlig hilsen
 
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
 
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / rust@ntroms.no
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Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd og Fagrådet 

13.01.2020 

 

Sted Nordreisa, På Taket Kafe 

Tid Kl. 11.00-14.30 

 

 

PROGRAM 

Kl 11.00 Lunsj  

Kl 11.30 Fellesmøte RUST 

Kl 12.30 Parallelle møter Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 

Kl 13.30 Felles oppsummering 

Kl 14.30 Avslutning 

 

 

SAKSKART FELLESMØTE 

1/20 KOMMUNERUNDEN 

2/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 26.11.2019 

3/20 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020 

SAKSKART NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

4/20 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

5/20 FORDELING AV SAKSOMRÅDER 

6/20 POLITISK FRAVÆR – FORSLAG TIL SAKSFREMLEGG 

7/19 EVENTUELT 

SAKSKART FAGRÅDET 

1/20 POLITISK FRAVÆR 

2/20 OPPLÆRING OG SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 

3/20 EVENTUELT 

 

 

Tilstede    

Nord-Troms Ungdomsråd  Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen 

Kåfjord: Oliver Løvli og Kine Monsen 

Nordreisa: Ramona Thomassen og Jon A Fyhn 

Lyngen: Johannes Lundvoll og Andreas Simonsen 

Storfjord: Ådne G Eriksen og Marcus Solvoll 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes 

Bernt Lyngstad, ordfører Kåfjord, saksordfører RUST  
Fagrådet  Vegard Tvedt Pedersen, Nordreisa  

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 

Eirik Hasselberg, Skjervøy 

Jill Fagerli, Storfjord  

Marit Boberg, Kvænangen 

Kjersti Rennestraum, Kåfjord   
Nord-Troms regionråd - adm.  Lise Jakobsen, referent  

  

112



 

2 
 

1/20 KOMMUNERUNDEN 

 

Skjervøy:  

o Møte i starten av desember med info fra Rådmannen om budsjett og 

økonomiplan 2020-2023 + arbeid med ny hall.  

o Deltatt i kommunestyre i desember. Tok opp sak om politiske 

deltakelse/fravær. 

o Har drøftet midler til stedsutvikling fra RUST - forslag om å bruke 20 000kr til 

utstyr til ungdomsklubb i rådhuskantina.  

o Har støttet fellesaksjonen for Nord-Norgen-banen fra Lyngen ungdomsråd. 

o Ny politisk rådgiver: Katrhrine Kaasbøll Hanssen.  

o Juleverksted sammen med Møteplassen og ungdomsbedriften UB Livsgnist. 

 

Kåfjord:  

o Møte før jul der rådet fordelte rusforebyggende midler. 

o I neste møte velges nye repr. til utvalg 

o Midler til stedsutvikling - utvide sykkelløype og arrangere en temadag i 

samarbeid med andre aktører til våren. 

 

Nordreisa:  

o Møte i ungdomsrådet 

o Kommunestyre i desember. Ramona og Oda tok opp Nord-Troms Pride.  

o Ny ungdomskontakt – Vegard Tvedt Pedersen 

 

Storfjord:  

o I kommunestyre i desember og fikk, etter benkeforslag, 20 000 kr ekstra til 

ungdomsrådet 

o Ny politiske rådgiver - Tonje Nilsen 

o Neste møte i februar 

 

Lyngen:  

o Møte i Ungdomsrådet 9. desember  

o Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen, 10 kommunale ungdomsråd har 

sendt vedtak om støtte til aksjonen. 

o Rådet har vært i kommunestyret og gitt uttalelse ang. nedleggelse av skole, 

klima og miljø, og kutt i midler til sommerarbeidsplasser for ungdom.  

o Jobber med Lyden av Lyngsalpan 2020.  

o Aktiv Lyngen – har blitt en modell som flere vil lære av. Nye tiltak jobbes 

frem, de eksisterende forbedres og utvikles (Lyngenmodellen)  

o Johannes deltar på Barn og unges toppmøte i Oslo 11. februar 

 

Kvænangen:  

o Arrangerte vellykket juleball i 2019 

o Møte onsdag – endring i vedtektene etter ny kommunelov 

o Ny skole åpner om to uker - håper på en møteplass for ungdom på skolen 

siden alle bor spredt.  

o Stedsutviklingsmidlene er brukt etter ide fra workshop til «ord på veggen» på 

den nye skolen. Ordene skal inspirere elevene. 

 

Aktuelt fra RUST:  
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o Vintermøtet KS/FM i Alta 28. januar – RUST holder innlegg v/ Hilde Nyvoll, 

Ramona og Siril eller Johannes. 

o UFT Troms og Finnmark 14-16. feb. Alle kommuner invitert. 

 

 

2/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 26.11.2019 

Vedlegg: 

• Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

 

3/20 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020 

Årsplan 2020 

 

JANUAR 
Mandag 13.jan: Møte i RUST, Nordreisa 

Torsdag 23.jan. Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa 

FEBRUAR 
 

 

MARS 
Onsdag 18.mars: Møte i RUST, Kåfjord 

 

APRIL 
 

 

MAI 
Tirsdag 26.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Nordreisa 

JUNI 
Lørdag 6.juni: Nord-Troms Pride 

12.juni: Møtegodtgjørelser utbetales 

AUGUST 
 

SEPTEMBER 
 

Torsdag 17.sept.: Møte i RUST, Lyngen 

 

 

OKTOBER 
Fredag 23.okt. RUST- konferansen 2020, Nordreisa 

 

 

NOVEMBER 
23.-24.nov.: Tur ungdom og ordførere, Skjervøy 

 

 

DESEMBER 
Lørdag 12. des.: Møtegodtgjørelser utbetales 

 

 

 

Budsjett 2020 

 

Budsjettforutsetninger: 

• 50 % stilling ungdomskonsulent (for å ivareta felles ungdomssatsing i 

regionen – herunder regionalt ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd, prøv-

sjøl satsing, utvikle og initiere nye ungdomssatsinger) 

• Stillingen inngår som en del av sekretariatets budsjett 
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 Årlig budsjett 2020 

ungdomssatsing 

Driftsinntekter – tilskudd fra 

kommunene  

  450.000 

Sum inntekter   450.000 

  

Lønn    250.000 

Andre personalkostnader     20.000 

Reiseutgifter     20.000 

Kontorhold     50.000 

Regnskaps- og 

revisjonshonorar 

    15.000 

Møtekostnader     30.000 

Annonser/informasjon     15.000 

Tiltak ungdom     50.000 

Sum kostnader   450.000 

 

Storslett 1.1.2020 

Berit Fjellberg 

 

Vedtak: Årsplan og budsjett godkjennes 

 

 

 

 

4/20 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

Leder i Nord-Troms ungdomsråd:  

2 kandidater 

Johannes V Lundvoll – valgt med 6 av 11 stemmer 

 

Nestleder:  

5 kandidater 

Ramona S Thomassen – valgt med 4 stemmer av 11 stemmer 

 

 

5/20 FORDELING AV SAKSOMRÅDER 

Vedtak: Følgende fordeling er vedtatt i møtet 

 

Saksområder Tiltak og aktiviteter i 2020 Saksansvarlig 

Entreprenørskap og næring • Prøv Sjøl fondet 

• Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift 

Ramona 

Siril 

Skole og utdanning • Yrkes- og utdanningsmesse 23.januar 

• Politisk fravær som samfunnsfag 

Kine  

Oliver 

Politikk og medvirkning • Fellesmøte med ordførere 

• Nord-Troms Pride 

• Drivkraft Ungdom 

Leder og 

nestleder 

Media • Oppdatere sosiale medium Marcus  

Ådne 

Psykisk helse • Sette fokus på temaet i 2020 Lea 

Greta 

Samferdsel • Kollektivtransport Nord-Troms 

• Oppgradering av veier, bruer, tunneller i regionen 

Kine  

Andreas 

Jon Andreas 
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6/20 POLITISK FRAVÆR – FORSLAG TIL SAK 

Vedlegg: 

• Politisk deltakelse eller fravær – forslag til sak 

Prosess: 

 Forslaget behandlet i arbeidsgruppa 8.1.2020 og i RUST 13.1.2020 

 Forslaget sendes til saksordfører for RUST Bernt Lyngstad for innspill 

 Forslaget sendes til oppvekstledere for innspill 

 Forslaget legges frem av av ungdomsråd, ordførere og politiske rådgivere for 

oppvekstutvalg i kommunene 

Vedtak:  

• Saksfremlegget godkjennes 

• Forslag til videre prosess godkjennes. Følges opp av leder, nestleder og 

undomskonsulent 

 

 

7/19 EVENTUELT 

 

UNGDOMSTINGET TORNEDALEN v/ saksordfører Bernt  

Nordreisa, Kåfjord og Storfjord med i Tornedalsrådet. Tornedalsrådet arrangerte 

ungdomssamling i 2005 – prosjekt sammen med Interreg – fylkeskommunen, 

Tornedalsrådet m.fl. Rådet har møte til uka - Bernt sjekker opp muligheter for 

lignende arrangement. Ungdomsrådet drøfter saka i eget møte. 

 

Vedtak: RUST stiller seg positiv til et nytt arrangement og ønsker at saksordførere 

Bernt følger opp saken i Tornedalsrådet. 

 

FLAGGING NORD-TROMS PRIDE 

Bestemmelser ang. flagging ved offentlige bygg. Lise sjekker opp regelverk og gir 

tilbakemelding til RUST. RUST lager felles saksfremlegg til kommunestyrene om 

flagging til kommunestyrene i mars. Nordreisa ungdomsråd har allerede fremmet 

saken i sitt kommunestyre i desember 2019. 

 

Vedtak: 

• RUST ønsker å holde appell v/ Siril og Johannes 

• RUST kjøper Pride-flagg til bruk i paraden 

• RUST lager felles saksfremlegg om flagging på rådhus og kommunehus. 
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Protokoll fra møte i Fagrådet 13. januar 2020 

 

Sak 1/20 POLITISK FRAVÆR 

Vedlegg: Politisk deltakelse eller politisk fravær – forslag til saksfremlegg. 

 

Drøfting og innspill i møtet: 

• Erfaring fra Kåfjord der det har vært et felles møte om saken med 

skoleledelse. Tre ulike skoler, både privat og offentlig, med ulike praksis. 

Skolen ser læringen i deltakelse i ungdomsråd, men det er ønskelig med en 

modell som sier hvordan vi gjør det og at det kan sees i et system 

• Erfaring fra Kvænangen – ungdomskontakt jobber tett med skolen og lærere 

om den enkelte elev/representant 

• Ulike organisering og praksis i kommunene på hvordan ungdomsråd og 

sekretær er organisert. 

• Modenhet hos den enkelte elev/representant viktig – evne til å bringe saker 

fra rådet inn i klassen og til å «ta igjen» skolearbeid i de mest sentrale 

fagene. 

• Utforme en modell som bygger bro mellom skole og ungdomsråd gjennom 

tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap. 

• Viktige moment i utforming av modell: 

o Kommunikasjon og tettere samarbeid med skolen om tilrettelegging 

for den enkelte elev/repr.  

o Planlegging og innkallinger i god tid før 

o Bruke vararepr. mer aktivt – se på rådet som 14 i stedet for 7 repr. 

o Vurdere totalbelastningen på den enkelte ungdom 

o Sende referat til lærere for at saker skal kunne brukes/planlegges inn i 

undervisningen 

o RUST-konferansen: Bruke innleder fra skole/oppvekst – koble på 

kompetansemål, begreper og tema fra læreplan innen demokrati og 

medborgerskap. 

 

 

Sak 2/20 OPPLÆRING OG SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 

Vedlegg: Veileder til politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 

Veilederen ble vedtatt i fellesmøte mellom RUST og regionrådet 28. mai 2019. Ett av 

punktene i veilederen er opplæring og skolering av ungdomsrådene: 

Intro-kurs: Sekretær, politisk rådgiver og ordføreren har ansvar for å gjennomføre et intro-kurs med 

ungdomsrådet i samarbeid med RUST. Innholdet i kurset samkjøres og tilpasses den regionale 

opplæringen slik at de to leddene i skoleringen utfyller hverandre.  

RUST-konferansen: Årlig felles opplæring og skolering av ungdomsrådene i Nord-Troms. 

 

117



 

7 
 

Drøfting i møtet: 

• Hvordan kan vi få til hensiktsmessig opplæring av representantene? 

o En lokal del i hver kommune og en regional del på RUST-konferansen 

med sammenheng i tema 

• Hvilke tema er aktuelle – for den lokale delen og for RUST-konferansen?  

o Lokal del i hver kommune 

o 1-2 timer 

o Budsjett og regnskap (Oversette begreper, 

prioritering, hvordan forstå budsjettet) 

o Planverk (Hvordan gi innspill? Hva bør rådet mene 

noe om og hvorfor? Se konsekvenser) 

o Bruke ordførere, politisk rådgiver, 

rådmann/komm.direktør. Viktig med evne til å 

oversette og formidle til ungdom. 

o Nordreisa har pekt ut politikere i hvert utvalg med 

ansvar for ungdomsrepr.  

o Lage en «bestilling» til ordfører og politisk 

rådgiver i sammenheng med tema ovenfor.  

o RUST-konferansen 

o Hel dag 

o Som tidligere – aktive ungdomsråd, smarte tips, 

tale og debatt, møteteknikk, skrive saksfremlegg, 

gjøre «stunt» i kommunestyre for å belyse sak, øve 

på praktiske oppgaver 

 

 

16.1.2020 Lise Jakobsen (referent) 
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 Protokoll fra møte i RUST 

Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 
 

Sted Skype 
Tid Kl. 10.00-14.00 
Tilstede Siril Jørgensen 

Greta Reiersen 

Ramona S Thomassen 

Lea Kaino-Hestnes 

Maiken Vestgård Jørgensen 

Andreas Simonsen 

Johannes Lundvoll  

Kåre Bjørnar Olsen (Fagråd) 

Kjersti Rennestraum (Fagråd) 
Forfall Jimmy Blomli 

Oliver Løvli 

Jon Andreas Fyhn  

Ådne Gamst Eriksen 

Marcus Aleksander Solvoll 

Marit Boberg (Fagråd) 

Vegard T. Pedersen (Fagråd) 

Karoline Steinvik (Fagråd) 

Eirik Hasselberg (Fagråd) 
 
SAKSKART 
8/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
9/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 13.01.2020 

119



2

10/20 NORD-TROMS PRIDE 
11/20 REGIONRÅDETS STRATEGIPLAN  
12/20 UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL 
 
På grunn av den pågående koronasmitten ble møtet avholdt som ett fellesmøte mellom både 
ungdomsråd og fagråd på Skype. 
 
 
8/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
SISTE NYTT FRA UNGDOMSRÅDENE 
 
Kåfjord: 
Kjersti informerte om arbeidet i ungdomsrådet og i kommunen. 
 
Tverrfaglig samarbeid om barns og unge: Etter initiativ fra Kåfjord kommunes kommunaldirektør ble 
det i september 2019 opprettet et tverrfaglig forum for utvalgte kommunalt ansatte som arbeider med - 
og rettet mot, barn og unge. I dag består gruppa av representanter fra barnevernet, helsestasjonen, 
kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, ungdomskontakt, kommunepsykolog, 
kulturkonsulent, klubbleder og kommunelege, i tillegg til at andre relevante fagpersoner/ instanser 
inviteres inn ved behov og/ eller ønske. I dette forumet tas det opp, og diskuteres saker som angår 
barn og unge i Kåfjord kommune. Møtene finner sted cirka 1 gang per måned og ledes av 
kommunepsykolog, Sondre Henden. Henden er også ansvarlig for å innkalle til møter.  

Sakene som tas opp i dette forumet er på forhånd meldt inn av gruppas representanter, men det er også 
rom for å drøfte andre saker som måtte komme opp underveis i møte eller relevante prosjekter og/ 
eller utfordringer. Andre kan melde inn saker ved å ta kontakt med en av representantene i gruppa og 
gi beskjed om at man ønsker en sak på dagsordenen. Sakene som drøftes her angår ikke 
enkeltpersoner, men er overordnede saker på systemnivå. 

I løpet av høsten 2019 har man blant annet drøftet følgende:  

o Felles samtykkeskjema for bruk av kommunale instanser 
o Revidering av røykekontrakter for ungdomsskoleelever 
o Hvor vidt man skal søke om fylkesmannens skjønnsmidler og om å bli en pilot-kommune for 

fritidskortordningen 
o Bildedeling blant unge 
o Rusbruk blant unge 

Bedre tverrsektorielt samarbeid: Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. I desember 
2019 fikk Kåfjord kommune tildelt kr. 1 000 000,- til et toårig prosjekt for å utvikle og implementere 
en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. 
Hovedfokusområder er rus og vold, men i søknaden fra Kåfjord kommune presiserte man at også 
andre utsatte barn vil være målgruppe for prosjektet. Midlene skal styrke kommunens 
utviklingsarbeid, forebyggende arbeid og arbeid som skal hindre problemutvikling, ekskludering og 
marginalisering av barn og unge. De første 6 månedene skal man bruke på å kartlegge kommunens 
samhandling, kompetanse og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. På 
bakgrunn av kartleggingen skal kommunen nedtegne og formalisere en helhetlig, tverrsektoriell 
modell på individs-, etats- og kommunalt nivå. Modellen skal inneholde en oversikt over planer, 
verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen som bidrar til identifikasjon og oppfølging av 
utsatte barn. 
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Kåfjord kommune har utlyst en stilling for prosjektleder på ovenfornevnte prosjekt, samt 
miljøarbeider i Gode valg-prosjektet. Frem til prosjektleder er på plass for å drive kartleggingen 
videre er kulturkonsulent, ungdomskontakt og kommunepsykolog inne som prosjektledere.  

Søknad om å bli pilot-kommune i Fritidskort-prosjektet: I regi av det tverrfaglige samarbeidsforumet, 
har Kåfjord kommune sendt inn søknad om å bli pilot-kommune i BUFDIRs Fritidskortprosjekt. 
Målet er at ordningen med fritidskort- hvor barn og unge i alderen 6-18 år får opp til 1000,- i halvåret 
til å dekke jevnlig deltakelse i organiserte aktiviteter- skal bli en nasjonal ordning. Dette er et pilot-
prosjekt for å høste erfaringer fra kommuner. 

 
Kåfjord ungdomsråd: 

o Valg til utvalg og RUST 
o Sak om Pride-flagg utsatt til neste kommunestyre 
o Planlagt nytt møte 1.april på Skype/Teams 

 
Lyngen: 

o Johannes og Frida på ungdommens fylkesting 
o Aktiv Lyngen-tur til Målselv 
o Godkjent Pride-flagging i kommunestyret 
o Møte i kommunestyre og ungdomsråd 

 
Skjervøy: 

o Ny politiske rådgiver  
o Skulle fremme sak om Pride-flagg i kommunestyret og ha bli kjent-leker med alle politikere, 

men møtet er utsatt pga korona. 
o Planla ungdommens kommunestyre 2.april, men også det er utsatt. 
o Kartlegger behov og interesse for ungdomsklubb, og har laget uttalelse om saken. Midler fra 

RUST (stedsutvikling) skal brukes på klubb. 
o Holdt appell 8.mars 

 
Nordreisa: 

o Jobbet med utleiekriterier for ungdomsklubben 
o Har Teams-møte mandag 
o Var invitert til 8.mars markering, men alle var borte på vinterferie da. 
o Aktiv vinter avlyst pga. få påmeldte 
o Kommunestyre utsatt eller Teams 

 
Kvænangen: 

o Åpne møteplasser/klubb 
o Planlegger pizza- og filmkveld, men usikkert nå pga korona 
o Avlyst møte på mandag pga korona 
o Sak om pride-flagging i kommunestyre, men repr. kunne ikke møte. Vara ble ikke innkalt. 
o Temadag psykisk helse - det ideelle kroppsbildet 
o Førstehjelpskurs 
o Tilbud om å bruke huset i Badderen til ungdomsarr. 
o Skriblerier på veggen på nyskolen er på plass. Sender bilde når skolen åpner igjen. 

 
REF. FRA YRKES- OG UTDANNINGSMESSA I JANUAR 

o Bra arrangement og bra jobb fra de som deltok og sto på stand 
o Mange utstillere og stand 
o Kvænangen møtte ikke pga. været og stengt vei  
o Lite besøkende på messa? 
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POLITISK FRAVÆR – SVAR FRA OPPVEKSTLEDERE 
 
Hei. 
Skoleeiernettverket i Nord-Troms behandlet henvendelsen fra RUST angående politisk 
deltakelse i sitt møte 14.2 og gjorde slikt vedtak: 

1. Rust: politisk deltakelse eller fravær. 
Bakgrunn: Henvendelse fra Nord-Troms ungdomsråd. 

 
Vedtak: 
Hver kommune har egne retningslinjer for deltakelse, og det er rektor som forvalter reglement for 
fravær i skolen. 
 Skoleeiernettverk påpeker imidlertid at elever som deltar i kommunale og interkommunale råd og 
utvalg oppnår kompetanse innen viktige områder i opplæringsloven og K20.  
Opplæringslovens §1-1: Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å 
kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 
K20, Overordna del: Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i 
praksis. 
 
Vennlig hilsen 
Astrid Berg 
Utviklingsveileder/regionkontakt Nord-Troms 
astrid.berg@kafjord.kommune.no 
Tlf: 98649437 
 
Drøfting i møtet: 

o Invitere rektorer og sektorledere til RUST-konferansen 
o Integrere skole og ungdomsråd mer 
o Temadag? 
o Mulig å presentere ungdomsråd og RUST på skolene 
o Se på muligheter for å søke fri på forhånd ihht møteplan for ungdomsråd 
o Saken er tatt opp i fylke og på Stortinget 

 
 
9/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 13.01.2020 
Vedlegg: 

 Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 
 
Vedtak: Protokoll godkjent 
 
 
10/20 NORD-TROMS PRIDE 
Innspillsmøte og drodling med Agnete fra arrangørkomiteen om forventninger, ideer og tanker dere 
har til arrangementet i Nordreisa 6. Juni. 
 
Agnete var forhindret fra å møte på Skype, men sendte spørsmål til innspillsrunden: 
-Disco Disco/neon party/Pride-party (forutsatt at virusregler ikke gjelder i juni)  
-Facebook-konsert (hvis viruset fortsatt herjer)  
-lage klistremerker som kan deles ut og festes på pc, brett og mobil  
- legge til rette for deltakelse for ungdom med mat og musikk og konkurranser  
- RUST vil ha stand og holde appell  
- enda mer info i alle kanaler om arrangementet er bra 
 - utfordre ordførere til å skrive innlegg til nettsida  
 
Vedtak: Innspill i møtet oversendes på melding til Agnete 
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11/20 INNSPILL TIL REGIONRÅDETS STRATEGIPLAN 
Innspillprosess med Harriet fra Visjona. Innspille gitt i møtet innarbeides i regionrådets nye 
strategiplan og kommer på høring i RUST i løpet av april. 
 
 
 
12/20 INNSPILL TIL UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL 
Vedlegg: 

 Spørsmål til ungdomsråd 
 
Ungdommens distriktspanel skal gje råd til regjeringa om framtidas distriktspolitikk. Panelet startet 
arbeidet sitt i januar 2020.  Ungdommens distriktspanel er sett saman av 10 ungdommar, som 
representerer kvart sitt fylke: 
Troms og Finnmark: Tobias Eriksen, Båtsfjord 
Nordland: Marthe Øijord, Meløy 
Trøndelag: Kennet Tømmermo Reitan, Røyrvik 
Møre og Romsdal: Nikola Bileska, Averøy 
Vestland: Hans Christian Knudsen, Balestrand 
Rogaland: Trym Talgø Olsen, Eigersund 
Agder: Siri Heimdal Knudsen, Søgne 
Vestfold og Telemark: Anne Snarteland, Fyresdal 
Viken: Cecilie Skrindo, Ål 
Innlandet: Sofie Persdatter Sangnæs, Gran 
Arbeidet i panelet 
Ungdommens distriktspanel organiserer arbeidet sitt i samarbeid med Distriktssenteret. Vi vil leggje til 
rette for fire fysiske samlingar i arbeidsperioden. Mellom samlingane skal ungdommane hente innspel 
og forslag frå ungdom i sitt fylke på ulike måtar. Distriktssenteret vil at ungdommane skal delta aktivt 
i ordskiftet for å få fram meiningar om tiltak for framtida i distrikta, skape merksemd i sosiale medier 
og påverke nasjonal politikk. 
Distriktssenteret vil, i samarbeid med fylkeskommunane og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet velje ut ein representant for kvart av dei ti fylka tidleg i desember 2019. 
Desse skal representere eit mangfald og vere gode representantar for sitt fylke. Første samling er i 
januar 2020, og arbeidet går til våren 2021. 
Bakgrunn for panelet 
I Granavolden-plattformen sa regjeringspartia at dei vil: 
"Sette ned et ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel 
integrering, psykisk helse og frafall i videregående skole."  
I praksis blir det fleire ungdomspanel, og Ungdommens distriktspanel er det første. Panelet er 
forankra i Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden - Distriktsmeldingen. 
Distriktssenteret har fått ansvar for å rekruttere, organisere og legge til rette for arbeidet i 
Ungdommens distriktspanel. 
Deltakarane i Ungdommens distriktspanel skal vere mellom 14 og 23 år når arbeidet i panelet startar. 
Dei blir sett saman av ein representant for kvart av dei nye fylka utanom Oslo, og skal representere 
stor breidd både i kjønn, bakgrunn og interesser. Desse ti ungdommane skal hente inn forslag frå 
ungdom i Distrikts-Norge, bearbeide dei og gje ti råd til regjeringa våren 2021.  
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Gjennomgang av spørsmål. Lise noterer svar og sender samlet til Distriktssenteret på vegne av Nord-
Troms ungdomsråd. Hvert kommunale ungdomsråd har også mottatt spørsmålene. 
 
Vedtak: Innspillene oversendes Distriktssenteret 
 
 
 
Storslett 18.mars 2020 Lise Jakobsen, referent
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 24.03.2020 10:45:45
Til: Anette Holst; Eirik Hasselberg; Kjersti Hovland Rennestraum; Kåre Bjørnar Olsen; Andreas Simonsen; Greta
Reiersen; Jimmy Blomli; Johannes Lundvoll; Jon.andreas.fyhn; Kine Monsen; Lea Kaino-Hestnes; Marcus Alexander
Solvoll; Oliver Løvli; ramona.thomassen; Siril Jørgensen; Ådne Gamst Eriksen; Karoline Steinvik; Marit Boberg;
Vegard Tvedt Pedersen; Maiken Vestgård Jørgensen
Kopi: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Geir Varvik; Hilde Anita Nyvoll; Berit Fjellberg; Bernt Eirik Isaksen
Lyngstad; Eirik Losnegaard Mevik; Ørjan Albrigtsen; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Storfjord; Nordreisa
kommune; Sentralbord Kvænangen kommune; 'Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no)'

Emne: Protokoll fra møte i RUST 18.mars 2020
Vedlegg: Protokoll RUST 18.mars 2020.docx
Hei!

Se vedlagt protokoll fra møte i RUST ‐ Nord‐Troms ungdomsråd og Fagrådet 18.mars 2020

Hilsen
 
LISE JAKOBSEN
Regional ungdomskonsulent
Nord Troms Regionråd DA
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Tlf / 918 13 803
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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  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 2-2020 
STED: På taket cafè, Nordreisa 
TIDSPUNKT: 24. og 25. februar 2020 

  
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen (fratrådte 25.02. kl 1230) 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa (forfall 25.02.) 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Det er utarbeidet eget notat fra strategisamlingen 24. og 25. februar av 
prosessleder Visjona AS. Deltakere på strategisamlingen: 

 24.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommunene 
deltok (forfall: rådmann i Kvænangen) 

 25.02. Ordførere og rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner deltok, 
med unntak av Nordreisa (forfall grunnet uforutsett hendelse) 

 
PROGRAM: 
Mandag 24. februar: 

 kl 1100: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder 
Visjona AS.  

 kl 1700: Møte regionrådet: møte prosjekt Lyngshest og saker til behandling 
(sakslista) 

 Kl 1900: Felles middag på Reisafjord hotell 
Tirsdag 25. februar:  

 Kl 0830: Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i 
Troms politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for 
Nord-Troms. 
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 Kl 0900: Strategisamling for ordførere og kommunedirektører – prosessleder 
Visjona AS. 

 Kl 1400-1600 parallelle møter regionrådet og rådmannsutvalget 
Møte regionrådet: 

 Kl 1415 Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak 
og Tove Reibo 

 Kl 1445 Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder 
Håvard Høgstad og rektor Olaug Bergseth 

 Kl 1515 Statskog, presentasjon og valg av representanter til regionutvalg ved 
leder Knut Fredheim 

Møte rådmannsutvalget: (det sendes ut egen innkalling fra Lise J.) 
 Strategi- og handlingsplan 2020-2023 
 Oppfølgingssaker 

 
MØTE I REGIONRÅDET MANDAG 24. FEBRUAR KL 1700: 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: ingen 
 
ORIENTERINGSSAK: 
Sluttrapport og regnskap fra forprosjekt Lyngshesten ved prosjektleder Birgit D. 
Nielsen. Rapport, regnskap og fortellinger er sendt alle kommunene. 
 
REFERATSAKER: 
Høringsuttalelse NOU 2019:18 – skattelegging av havbruksvirksomhet 
Høringsuttalelse – forslag til endring av regler om turistfiske 
Fra ENOVA – tilbakemelding på uttalelse – utbygging av ladestruktur i Finnmark og 
Nord-Troms 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 05//20  Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2020  
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra regionrådsmøte 29.01.20 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte i januar 
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Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 06/20  Uttalelse vedrørende hovedprosjekt Lyngshest 
Prosjektleder Birgit D. Nielsen vil presentere sluttrapport og regnskap fra forprosjekt 
Lyngshesten i regionrådsmøte (mandag). Forprosjekt har hatt en varighet på 1 år. 
Prosjekteiere er Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd.  
 
Overordna mål 
Lyngshesten kan strykes fra FAO sin liste over truede husdyrarter og regionen er 
etablert som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, stolthet og kunnskap 
hos regionens innbyggere og bruk av lyngshesten i næringer knytta til landbruk, 
helse, reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 
 
Forprosjektfasen har hatt som mål å utforske ulike tiltak knytta til bruk av 
lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv spesielt) og aktiviteter for og med 
lyngshesten i de enkelte kommunene i prosjektet.  
 
I forbindelse med avslutningen av forprosjektet er det utarbeidet et forslag til 
uttalelse som skal behandles i begge regionrådene som er eiere i forprosjektet. 
 
Forslag til uttalelse fra Tromsø-områdets regionråd: 
«Regionrådet har støtta et forprosjekt som avsluttes i februar 2020: Lyngshesten i 
Nord-Troms og Tromsøregionen. Identitetsbærer og berikelse. 
 
Gjennom dette forprosjektet er det kartlagt at det er færre lyngshester enn det kan 
se ut til i Stambok for nordlandshest/lyngshest som føres av Norsk hestesenter. 
Situasjonen er dermed litt mer krevende enn man har trodd. Lyngshesten er vurdert 
av FAO som kritisk truet. Den er den eneste av våre tre nasjonale hesteraser med 
Nord-norsk opphav og er samtidig den mest utsatte av de tre nasjonale 
hesterasene. 
 
Funn i prosjektet: 
Antall fødte føll på landsbasis ligger omtrent på 50% av behovet rasen har for å være 
sikra for framtida. Det er få registrerte innkjøp av lyngshester i Tromsø-området og 
Nord-Troms årlig. Mellom 0 – 5/kommune. Det er få tilbydere av reiselivsprodukter 
med lyngshest i regionen. Men det kan registreres en positiv utvikling i løpet av 
prosjektperioden. Det er fortsatt mye som er ukjent om hestens opprinnelse og 
betydning i regionen. 
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Videre arbeid: 
Forprosjektet peker på tre ulike retninger det vil være fornuftig å jobbe: 

- Sammenliknende DNA-undersøkelser mellom lyngshest, finsk hest, svenske 
lokale hesteraser og russiske lokale hesteraser 

- Innsamling og systematisering av kunnskap om lyngshesten i vår region og 
Nordkalotten for øvrig 

- Utviklingsprosjekt for reiselivstilbud med lyngshest 

Disse tre retningene er svært ulike, men resultatene vil alle vil ha positiv effekt på 
kunnskap og oppmerksomhet om lyngshesten og en viktig del av regionens 
identitet. Prosjektene vil ha synergi-effekter; kunnskap om hestehold og slektskap 
mellom hesteraser vil bygge opp under næringsaktører sine tilbud til besøkende 
gjennom historiefortellinger om hesten. Økt oppmerksomhet og interesse vil kunne 
gi flere som er interessert i å eie og bruke lyngshesten.» 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd støtter forslaget til uttalelse fra Tromsø-områdets 
regionråd som peker på mulige retninger for videreføring av arbeidet i 
forprosjektet.  

2. Nord-Troms Regionråd er godt fornøyd med resultatene fra forprosjektet. 
3. Nord-Troms Regionråd støtter en videreføring av arbeidet, men må gjøre 

oppmerksom på at regionrådet ikke kan ta på seg prosjekteieransvaret i en 
eventuell videreføring. 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Orientering om forprosjekt skredsenter Kåfjord ved ordfører (utsatt fra januar-møte) 

 Kåfjord kommune har tidligere (2016/2017) søkt og fått midler til et 
forprosjekt for etablering av et skredsenter i Kåfjord. Fylkeskommunen 
innvilget kr. 400.000 til dette prosjektet. Kåfjord kommune ønsker å fortsette 
med dette prosjektet og forankre det blant alle kommuner i Nord Troms. Det 
er behov for økt kunnskap og formidling av spesielt snøskred men også 
sørpeskred i vår region. 
Fra møtet: Kåfjord ønsker å invitere med de andre Nord-Troms kommunene i 
prosjektet. Prosjektet vil blant annet ha fokus på å utvide skredvarselet med 
mer lokal kunnskap (skredfaren varierer i regionen). Positive signaler fra 
nabo-kommunene om å delta i dette arbeidet. Kåfjord sender ut 
informasjon/notat om saken. Saken settes på dagsorden i et senere møte. 
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Orientering om pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til ressurs – innspill fra Vest-
Finnmark Rådet og Nord-Troms Regionråd.  

 Innspill er sendt til Troms og Finnmark fylkeskommune i februar 2020 
 
Møtet hevet kl 1810. 
Berit Fjellberg 
referent 
 
 
MØTE I REGIONRÅDET TIRSDAG 25. FEBRUAR KL 0830: 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Orientering om rusreformen og det pågående budsjettarbeidet i Troms    
politidistrikt. Ved politiinspektør Ole Johan Skogmo, GDE leder for Nord-Troms.  

 PP fra presentasjon er vedlagt. 
 
Strategisamling – prosessleder utarbeider notat 
 
 
Etablering av nasjonalt kventeater, ved styreleder Torbjørn Naimak og Tove Reibo, 
ITU kvensk teatertrupp 

- Presentasjon holdt i møte er vedlagt 
- Har hatt møter med fylkeskommunen, KMD og Kulturdepartementet, 

Sparebanken «Samfunnsløftet», og UiT 
- Forslag til samarbeidsavtale med medlemskommuner (tilbud til alle 

kommuner som ønsker) – oversendes kommunene. Ønske om tilbakemelding 
på forslag til avtale 

- Ønske om å få støtte fra Nord-Troms regionråd til etablering av kventeateret. 
Forslag til støtteerklæring behandles i neste regionrådsmøte. 

 
Arena Nord-Troms, nytt tilbud i videregående skole, ved styreleder Håvard Høgstad 
og rektor Olaug Bergseth 

- Arena Nord-Troms er en felles forening med ca 20 industribedrifter fra 
regionen 

- Har fokus på infrastruktur og utdanning 
- Mange ansatte i havbruksnæringen, men har ikke tilbud om utdanning innen 

sjømatproduksjon. Har hatt et prosjekt for å utrede muligheter for etablering 
av en vekslingsmodell for sjømatproduksjon etter modell for 
helsearbeidsfaget/Steigen-modellen 
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- Work-shop 17.02. – et bredt næringsliv ser for seg å ta inn mange lærlinger i 
en vekslingsmodell 

- Orientering fra Nord-Troms vgs: potensialet framover i Nord-Troms 
(fødselstall) – Steigen-modellen og TAF 

 
Statskog, presentasjon ved leder Knut Fredheim 

- Presentasjon og informasjon ble delt ut i møtet 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 07/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
 
Med bakgrunn; 
Forslag til vedtak fremmet i møte: 

1. Nord-Troms Regionråd har på strategisamlingen 24.-25. februar arbeidet 
med forslag til visjon, formål og hovedmålsetting for strategiplan 2020-
2023.  

2. Regionrådet har også drøftet satsingsområder og organisering for det videre 
arbeidet.  

3. Prosessleder Visjona AS utarbeider forslag til strategisk plan. Ordførerne 
oppfordres til å drøfte disse forslagene i politiske fora i egen kommune. 

 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møtet ble enst vedtatt. 
 
 
Sak 08/20  Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog 
Saksdokumenter 

 Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter 
regionutvalg Statskog 

 Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 
 
Under denne saken vil Statskog sin nye leder Knut Fredheim presentere Statskog og 
ordningen med regionutvalg. 
 
Vedtak: saken utsettes til neste møte da regionrådet ikke er fulltallig. 
 
 
Sak 09/20 Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse (tirsdag) 
Saksdokumenter 
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 Forslag fra Skjervøy kommune til uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 
På grunn av tidspress følges denne saken opp pr post/digitalt. Rådsordfører har 
ansvar for oppfølging. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
DRØFTING: 
Åpen post - dagsaktuelle saker: 
 
Hvordan skal vi følge opp Nordområdemeldingen? 

- Enighet om at saken følges opp ved at Eirik L. Mevik orienterer om prosessen 
vedr utarbeidelse av meldingen i neste regionrådsmøte 

 
 
Helsefellesskap – hvordan følger vi opp? 

- Regionrådet vil oppfordre om at tema settes på dagsorden i fellesmøte 
mellom rådmannsutvalget og helseledernettverket i mars 

 
 
Møtet hevet kl 1610. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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ITU Kvääniteatteri SUS
Skisse etableringsprosjekt
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Visjon
ITU Kvääniteatteri skal utforske spennet 
mellom kvensk tradisjon og framtid, og 
kjempe for det kvenske språket! 
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Kvensk
Modig

Inkluderende
Glokal

KUNSTNERISK KVALITET:
Skape MODIGE og INKLUDERENDE scenekunstopplevelser og 
produksjoner der publikum og utøvere gjennom FRIKSJON og 
SPENN skal få innblikk i hva det er å være kven i dag

FORMIDLINGSMÅL:
Løfte KVENSK SPRÅK og kultur nasjonalt og internasjonalt
Være en IDENTITETSFABRIKK for kvenske barn og unge
Være en viktig kvensk stemme i norsk DEMOKRATI
Ta ansvar for minoritetsutfordringer i et globalt PERSPEKTIV
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ITU Kvääniteatteri SUS

Søker: ITU kvensk teatertrupp

Visningsscene: Halti kulturscene
Kontor: Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett
Midlertidige øvingslokaler, lager etc: 
Idrettsveien 11, 9152 Sørkjosen (tidligere
Sørkjosen skole)

Etableringsprosjekt: 4,5 mill (3 år)
Kunstneriske prosjekter innenfor
4 satsingsområder
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Prosjektorganisering

Interimsstyre: 
Torbjørn Naimak (Tromsø kvenforening)
Hilja Huru (Norske Kveners Forbund) 
Tove Raappana Reibo (ITU kvensk teatertrupp)
Rolle: Styre etableringsprosjektet, stifte selskap, utvikle 
organisasjonen, sikre driftsfinansiering

Kunstnerisk råd: 
Frank Jørstad, Ida Løken Valkeapää, Erling Fredriksson
Rolle: kvalitetssikre den kunstneriske virksomheten, komme 
med innspill, være mentorer for å stimulere og utvikle 
kventeaterets språkprofil og kunstneriske uttrykk. 

Prosjektleder: Inger Birkelund
Rolle: Drive prosjektet i samarbeid med de to rådene, skrive 
søknader, rapportere, jobbe med finansiering.
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DRIFTSMODELL 

Hva
Utvikle ideell forretningsmodell som styrker
strukturelt grenseoverskridende samarbeid for 
formidling av språk, kunst og kompetanse.

Hvorfor
Utvikle innovative, digitale og forpliktende
samarbeidsløsninger som a) forsterker
kulturutveksling mellom kvenske miljøer i
Norge, Sverige og Finland, b) gir effektive og
lønnsomme modeller for drift på tvers av 
geografiske og nasjonale grenser c) utforsker
ulike løsninger for kommunikasjon på tvers av 
språk

Alliansepartnere
• Kvenske kunstnere
• Tornedalsteateret
• Kvenske institusjoner
• Teaterorganisasjoner
• Kvenske organisasjoner

Hvordan
Bruke 3 års etableringsfase til å etablere modell
for sosialt entreprenørskap, stifte selskap, 
utvikle teaterorganisasjonen, etablere
kommunikasjonsstrategi og arenaløsninger for 
kvensk språk- og kunstformidling.

Foto: www.tornedalsteatern.se

138



YSTÄVÄT (venner)
satelli? barneteater
Hva
Satellittprosjekt der profesjonelle teaterinstruktører sammen med barn 
fra kvenske kjerneområder utforsker spennet mellom kulturarv, kvensk 
identitet og det å vokse opp i en moderne verden. 

Hvorfor
La barna delta i kunstneriske prosesser som a) gir kunnskap om kvensk 
språk og kultur, b) fremmer refleksjon og demokratiske verdier og c) lar 
barna få erfaring med scenekunstformen – tekst, scenekunst, teknisk 
produksjon.

Samarbeidspartnere
• Tornedalsteateret
• Kvenske organisasjoner
• Kulturskoler
• DKS

Hvordan
Prosjekt 2020: Utvikle tverrfaglig og tverrkunstnerisk pilot med 
formidling av kvensk språk og kultur for kulturskoler og interessegrupper 
i kvenske kjerneområder.  Søkes finansiert via Kulturrådet/Fritt ord.

Satsingsområde 1
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YHESSÄ (sammen)
amatørsatsing spel

1) Kyläpeli
Produsere Kyläpeli årlig med ansvar for manus, regi, instruksjon, 
casting, samarbeid amatører og koordinering samarbeidsparter. 

Hvorfor
Videreføre det etablerte spelsamarbeidet mellom amatører og 
profesjonelle som a) fremmer kvensk identitetsutvikling, b) løfter 
kunnskap om språk og kultur , c) bidrar til økt oppmerksomhet 
rundt den kvenske minoriteten og d) styrker kulturutveksling med 
kvensktalende miljøer i Sverige/Finland.

Samarbeidspartnere
• ITU Kvensk Teater Trupp
• Halti kvenkultursenter
• Nord-Troms museum
• Halti næringshage
• Halti nasjonalparksenter/Ovi Raishiin

2) Kesäpeli
Prosjekt 2020-2023: Internasjonalt og grenseoverskridende 
sommerspel utviklet i samarbeid med Tornedalsteateret, finsk 
teateraktør og amatørskuespillere i Norge, Sverige og Finland. 
Søkes finansiert av nordiske kulturmidler og Kulturrådet.

Satsingsområde 2
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YMPÄRI (omkring)
kvenske forestillinger
Hva
Utvikle scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet som vises 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor
LøVe kunnskap om kvensk språk og kultur. LøVe kvenske 
ytringer inn i debaWen om framXdens nasjonale uYordringer. 
Bidra Xl å diskutere minoritetsuYordringer i en moderne 
kontekst. 

Samarbeidspartnere
• KultneW, Tornedalsteateret, Beaivváš, HT, Det norske 

teateret, DKS 

Hvordan
Avtalefestet samarbeid om utveksling av kunstnerisk 
kompetanse og ressurser, samt gjensidig samarbeid om 
gjestespill/visningsscener. 
Produksjoner søkes finansiert gjennom Kulturrådet.

Prosjekt 2021-2022: Utvikle foresXlling basert på forfaWeren 
Idar KrisXansen: S"ene fører "l havet (1980)

Satsingsområde 3
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YHTHEYS (fellesskap)
kvenske kunstnere

Hva
Tilby talentutvikling som fremmer kvensk språk og/eller
scenekunstkompetanse gjennom engasjementer, stipender, 
mentorordninger og hospitering

Hvorfor
Gi kvenske kunstnere arena og nettverk som bidrar til økt
synlighet, egenart og som fremmer den enkeltes
kunstnerskap

Samarbeidspartnere
Kvenske institusjoner, Tornedalsteateret, Beaivváš, Kultnett
og andre regionale aktører

Hvordan
Skape arena for kvenske kunstnere; a) digital base, b) årlig
nettverkssamling

Prosjekt 2021-2022: Stipendordning som tilbys kvenske
scenekunstnere.Finansielle amarbeidsparter: Talent Norge. 
Regionalt næringsliv. 

Satsingsområde 4
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Nosta yhessä/Løfte sammen

Målsetting

Styrke de kvenske fagmiljøene og 
sammen skape gode møteplasser for 
den kvenske befolkninga. Ivareta og 
formidle språket og vår felles 
kulturarv.

Samarbeidsavtaler med 
arbeidsfordeling, rolleavklaring og
felles satsinger:

• Halti kvenkultursenter
• Kvensk Institutt
• Ruija kvenmuseum
• Nord-Troms museum
• Kvenske språksentre
• Kvenske interesseorganisasjoner
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Nedslagsfelt

Måleindikatorer:

Antall foresEllinger

Antall arrangementer

Antall kunstnere

Antall deltakere

Antall publikum

Geografisk Elhørighet

Omfang engasjementer/honorarer

Digitalt engasjement
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FRAMDRIFT

1

Høsten 2019
a) Søke finansiering
b) Kyläpeli 2019
c) Samarbeidsavtaler

2

2020-2022
a) Etablering av selskap, utvikling 
av organisasjon, 
kommunikasjonsplattform og arena
b) Innholdsproduksjon på 4 
satsingsområder

3

2023
Offentlig driftsfinansiering:
2 faste stillinger
Engasjementsstillinger: 300-400 %
Deltidsstillinger teknisk stab
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Budsjett
ETABLERING

KOSTNAD 2020 2021 2022
Prosjektadministrasjon/styringsgruppe 150 000 150 000 150 000
Prosjektleder 500 000 500 000 500 000
Kunstnerisk ressurs 600 000 600 000 600 000
Reise 100 000 100 000 100 000 
Administrasjonsutgifter 
(lokaler, utstyr, markedsføring) 150 000 150 000 150 000 
SUM 1 500 000 1 500 000 1 500 000

FINANSIERING Beløp Andel
Troms og Finnmark fylkeskommune 1 750 000 39%
KMD – tilskudd til kvensk språk og kultur 1 750 000 39%
SNN Samfunnsløftet 1 000 000 22%
SUM 4 500 000 100 %
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Budsjett
SATSINGS-
OMRÅDER

KOSTNAD 1 Ystävät 2 Yhessä 3 Ympäri 4 Yhtheys
Honorarer 400000 675000 400000 500 000
Reise 50000 75000 60000 150 000
Tekniske utgifter (lyd, lys, 
scenografi, kostymer, etc) 80000 180000 60000 50000
SUM 530000 930000 520000 700 000

FINANSIERING
Kulturrådet 300000 400000 400000 325 000
Prosjektstøtte - kvensk språk 180000 150000
Andre 50000 380000 120000
Talent Norge 325 000
SUM 530000 930000 520000 700 000
FRAMDRIFT
Gjennomføring 2020 2020-årlig 2021-2022 2021-2022
Finansieringssøknad 4.2.2020 3.12.19 1.3.20 1.6.20

Tilleggsfinansiering
- stipulert
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BUDSJETT
DRIFT

KOSTNADER DRIFT Andel
Fast stab (2 stillinger) 1 500 000 83 %
Engasjementstillinger 3 000 000 
Teknisk stab 500 000 
Leie av lokaler 200 000 17 %
Administrasjonsutgifter 300 000 
Teknisk utstyr/materialer 200 000 
Reise 300 000 
SUM 6 000 000 100 %

FINANSIERING Andel
Statlige midler (KUD) 4 000 000 66 %
Regionale midler (TFFK) 1 300000 22 %
Medlemsavgift kommuner 300 000 5 %
Salg 400 000 7 %
SUM 6 000 000 100 %

- utkast!
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TROMS POLITIDISTRIKT

Rusreform
En kort presentasjon.

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 1149



Rusreform - fra straff til hjelp

• NOU 2019:26

• Utvalgets innstilling skal på høring

• Endre reaksjoner mot personer som:
− Tas for bruk av narkotika
− Tas for besittelse av narkotika til eget bruk

• Fra straff til:
− Hjelp
− Behandling 
− Oppfølging

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 2150



Følger for kommunen

• Ansvaret for oppfølging overføres til helsetjenesten
− Må trolig følges opp av den kommunale helsetjenesten
− Økt trykk på kommunene?

• Skal sikre et bedre tilbud til rusavhengige

• Politiet kan pålegge at den rusavhengige møtes med helserettede tiltak

• Nødvendige vedtak og lovendringer 

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 3151



Hovedpunkter fra utvalget

• Avkriminalisering av alle narkotiske stoffer for alle brukergrupper

• Tillatt: Bruk, erverv og inneha begrenset mengde narkotika til eget 
bruk 

• Utløser en reaksjon i form av oppmøteplikt for en rådgivningstjeneste i 
kommunen.
− Ingen sanksjoner ved manglende oppmøte
− Ingen særskilt modell for U18

• Endringer i politiloven - §9a, b og c

• Tilbakevirkende kraft

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 4152



Forslag til brukerdosenivå

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 5153



Mulige konsekvenser ved avkriminalisering

Vurderinger gjort av Oslo Economics
• Avkriminaliserings positive sider kan føre til:
− redusert stigma, 
− redusert helsetap for brukeren pga lavere terskelen til helsevesenet.

• Råd, veiledning og henvisning kan føre til at noen personer blir fanget opp 
tidligere.
• Avkriminaliseringen negative sider kan medføre: 
−økt helsetap dersom brukere blir mindre fulgt opp av helsevesenet (uten 

dagens sterke virkemidler) 
−Ved potensielt økt bruk av narkotika, kan selv små endringer føre til potensielt 

store konsekvenser for sykdomsbyrden i befolkningen og tilhørende verditap 
for samfunnet

19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 6154



19.03.2020Nord- Troms: Tryggest i landet! Side 7

Nord-Troms tryggest i landet! – det skal ikke stå på oss!
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ITU Kvääniteatteri – modell medlemskommuner 

• Nettverk og 
arena

• Talentutvikling

• Mentorhjelp 
Amatører

• Flere 
hjemmescener

• Kvenske 
forestillinger

• Barneteater
• Skoler, 

kulturskoler

Ystävät Ympäri

YhtheysYhessä

FORMALISERT SAMARBEIDSAVTALE
Medlemskommune (årlig):
• 1 uke barneteater-satelitt
• 1 forestilling 
• Årlig nettverksmøte/kurs for kvenske 

kunstnere
• Mentorhjelp (eks 10 timer) for 

amatørorganisasjoner
GEVINST: Sikre teatertilbud i 
kommunen. Sikre tilbud til kvensk 
befolkning i kommunen. Økt satsing på 
kvenske kunstnere.

ITU Kvääniteatteri (årlig):
• Medlemsavgift 30 000
• Samarbeidsavtale om scene og 

visninger
GEVINST: Driftsbidrag. Økt omfang 
oppdrag.

- utkast!
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BUDSJETT
DRIFT

KOSTNADER DRIFT Andel
Fast stab (2 stillinger) 1 500 000 83 %
Engasjementstillinger 3 000 000 
Teknisk stab 500 000 
Leie av lokaler 200 000 17 %
Administrasjonsutgifter 300 000 
Teknisk utstyr/materialer 200 000 
Reise 300 000 
SUM 6 000 000 100 %

FINANSIERING Andel
Statlige midler (KUD) 4 000 000 66 %
Regionale midler (TFFK) 1 300000 22 %
Medlemsavgift kommuner 300 000 5 %
Salg 400 000 7 %
SUM 6 000 000 100 %

- utkast!
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Forslag til støtteerklæring

Nord-Troms er et kjerneområde for kvensk kultur, og Nord-Troms regionråd har gjennom prosjektet 
Drivkraft Nord-Troms startet utvikling av varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og 
utviklingsmiljø i regionen. Ett av av fire fokusområder er satsning på kvenkultur. Historisk og 
kulturelt har vi tette bånd med våre naboland i øst - Sverige, Finland og Russland - og 
grensesamarbeid i Nord er også fokusområde i vårt drivkraftprosjekt.
Nord-Troms regionråd opprettholder vår støtte til etableringen av et nasjonalt kventeater i Nord-
Troms med base i Halti. Kventeateret vil gjennom sin satsing fremme kunnskap om kvensk språk og 
kultur, de vil styrke kvensk identitet blant våre barn og unge, og gjennom sin utøvende virksomhet 
vil de bidra til økt omdømme for vårt folk og vår region. Vi verdsetter at de vil jobbe 
grenseoverskridende gjennom samarbeid med teateraktører i våre naboland.
Nord-Troms regionråd er positive til en formell samarbeidsmodell der medlemskommuner fra 
kvenske kjerneområder inngår gjensidig forpliktende samarbeid med kventeateret om aktivitet og 
driftsfinansiering.
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TROMS POLITIDISTRIKT

Budsjettprosess 
2021-2023
Orientering om tiltak og utredninger

19.03.2020 Side 1159



Den forventa veksten avtar

• Troms politidistrikt må tilpasse drifta til nye økonomiske rammer. 
Basert på flerårig virksomhetsplan og resultatavtalen har Troms 
politidistrikt et finansieringsbehov på over 24 millioner for 2020. 
Summen øker til nesten 38 millioner i 2023.

• Politidistriktet har derfor vurdert risikoen ved den økonomiske 
situasjonen og satt i gang tiltak som skal tilpasse drifta til de nye 
økonomiske rammene. 

• Antallet tjenestesteder ligger fast, herunder hvilke steder som skal 
utstede pass.

19.03.2020 Side 2160

https://kilden/ledelse-og-styring/virksomhetsstyring/flerarig-virksomhetsplan/
https://kilden/ledelse-og-styring/virksomhetsstyring/resultatavtaler/
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Tiltak og utredninger

• For 2020: Umiddelbare og ekstraordinære sparetiltak, bl.a.:
− Redusere anskaffelser og investeringer til et minimum
− Holde midlertidig ledighet i utvalgte stillinger

• For 2021-2023: Fire utredninger med mål om å øke handlignsrommet
− Justeringer og tilpasninger av organisasjonsstrukturen
− Felles namsfogd i Troms
− Felles tjenestekontor
− Oppgaveløsningen mellom fellesenhetene og de geografiske driftsenhetene

19.03.2020 Side 5163



Justering av organisasjonsstrukturen

• Det skal utredes justeringer og tilpasninger av organisasjonsstrukturen. 
Formålet er å identifisere de økonomiske innsparinger som, sammen 
med andre tiltak, kan bidra til å bringe driften innenfor skisserte 
budsjettrammer.
• Tre alternativ skal utredes:
− alternative organiseringer av GDE-strukturen med utgangspunkt i dagens 

seksjonsinndeling
− alternative seksjonsinndelinger med utgangspunkt i dagens staber, felles 

enheter og geografiske driftsenheter
− en kombinasjon av alternative organiseringer av GDE-strukturen og 

seksjonsinndeling

• Frist 3. april

19.03.2020 Side 6164



Felles namsfogd 

• Utrede etablering av èn namsmyndighet i Troms politidistrikt for å 
identifisere de økonomiske gevinstene på kort og lang sikt og gevinster 
gjennom kvalitetsheving og/eller effektivisering.

• Utredningen skal ta hensyn til digitaliseringsløsningene som kommer, 
herunder en organisering som legger til rette for kommende endringer i 
arbeidsprosesser, effektiviseringskrav og gevinstrealisering skissert i 
Flerårig virksomhetsplan 2020.

• Utredningen skal inneholde ulike alternativer for organisering

• Frist 3. april

19.03.2020 Side 7165



Felles tjenestekontor

• Identifisere økonomiske gevinster gjennom helhetlig 
tjenesteplanlegging i politidistriktet

• Vurdere alternative løsninger som innbefatter at Felles tjenestekontor 
samlokaliseres, og en løsning med desentraliserte saksbehandlermiljø 
under felles ledelse

• Frist 3. april

19.03.2020 Side 8166



Oppgaveløsningen mellom fellesenhetene og de 
geografiske driftsenhetene

• for å identifisere eventuelle økonomiske innsparinger ved å flytte på 
arbeidsoppgaver, redusere kapasitet eller kombinere flere funksjoner 
enn i dag som sammen med andre tiltak kan bidra til å bringe driften 
innenfor skisserte budsjettrammer

• Utredningen bygger på utredningen om struktur, og de to utredningene 
skal behandles samlet

19.03.2020 Side 9167



Beslutningsprosessen

• Antallet tjenestesteder ligger fast, herunder hvilke steder som skal 
utstede pass
• De fire utredningene handler om å finne innsparingspotensial ved å se 
på den interne organiseringa av politidistriktet, og dette er beslutninger 
som tilligger politimesterens myndighet
• Politimesteren vil i samråd med sin ledergruppe (lokale 
lensmenn/politistasjonsjefer) vurdere om og hvilke tiltak som vurderes 
gjennomført
• Tiltakene sendes på høring til kommunene (tentativt medio april)
• Politimesteren beslutter om og hvilke tiltak som skal gjennomføres 
etter høring og behandling i politimesterens ledergruppe

19.03.2020 Side 10168
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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  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 3-2020 
STED: Skype/teams 
TIDSPUNKT: 24. mars 2020 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa (deltok fra sak 14/20) 
Inger Heiskel for Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste:  

 I tillegg til utsendte saksliste var det enighet om å behandle: 
o Sak 16/20 Innspill til Nordområdemeldingen 
o Orientering fra RU (rådmannsutvalget) om NorIKT og henvendelse fra 

politiet om forliksråd 
 
 
REFERATSAKER: 
Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse «Regjeringen må legge bedre til rette for at 
kommunene skal lykkes innenfor helse, pleie og omsorgssektoren!» 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
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VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 10/20  Godkjenning av protokoll fra møte 24.-25.02.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 24.-25. februar 
2020. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 11/20  Oppnevning av representanter til regionutvalg Statskog (utsatt sak 

08/20) 
Saksdokumenter 

 Særutskrift fra regionrådet 29.03.16 – oppnevning av representanter 
regionutvalg Statskog 

 Vedtekter for Statskog SFs regionutvalg i Helgeland, Salten og Troms. 
 
Leder i Statskog Knut Fredheim deltok på regionrådsmøte i februar. Saken ble utsatt 
på grunn av at regionrådet ikke var fulltallig. 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd oppnevner følgende representanter til regionutvalget i 
Statskog for denne valgperioden: 

 Ordfører Eirik L. Mevik, Kvænangen kommune 
 Ordfører Bernt Lyngstad, Kåfjord kommune 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 12/20  Forskrift om leveringsplikt fra fartøy med torsketråltillatelse (utsatt sak 

09/20) 
 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd slutter seg til uttalelsen fra Skjervøy kommune. Uttalelsen 
sendes Nærings-komitèen på Stortinget og regionråd i Nord-Norge. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Uttalelse fra Skjervøy kommune: 
TRÅLFLÅTEN MÅ BIDRA TIL AKTIVITET PÅ KYSTEN 

- ANG. FASTSETTING AV PRIS FOR LEVERINGSPLIKTIG RÅSTOFF FRA 
TORSKETRÅLERNE. 

 

Prisen på råstoff fra leveringspliktige trålere reguleres gjennom «Forskrift om leveringsplikt 
for fartøy med torsketråltillatelse»1, etter § 5, Fastsetting av pris.  
Fastsetting av pris på ferskt råstoff fra kystflåten skjer i konkurranse mellom 
bedriftene langs kysten, men det må minimum betales minstepris. Minsteprisen er 
dynamisk og reguleres etter en modell der det tas hensyn til nivå og endringer i 
markedspris.  
 

Frosset råstoff er lettomsettelig fordi det har et globalt marked, og kan like gjerne benyttes 
som råstoff til produksjon i Kina som til produksjon i bedrifter langs kysten i Norge. Dette er 
med på å presse prisene opp. Når da regelverket sier at prisfastsettelsen skal skje til 
gjennomsnittlig minimum oppnådd pris på auksjon eller annen omsetning, vil prisen for 
frosset leveringspliktig råstoff bli høyere enn prisen for fersk fisk fra kystflåten.  

 

Tabellen under viser forskjellen på pris mellom ferskt og frosset råstoff i trålflåten. 

 
Tabell 1. Priser på torsk fra trål (kun norske landinger) – snittpris størrelse 2,5 + kg, sløyd, 
hodekappet (Kilde: Norges Råfisklag) 
 
Trål Fersk torsk Frossen torsk 
2018 25,04 34,23 
2019 (jan-sep) 30,24 37,03 
 

Konsekvenser av ulike systemer for fastsetting av pris 
Som vi ser av tabell 1, er det en betydelig forskjell i pris mellom ferskt og frosset 
råstoff fra trålflåten.  

Råstoffet som tilbys tilgodesette bedrifter er i stor grad frosset. Med dagens regelverk for 
prisfastsetting er akseptprisen – altså minsteprisen -  så høy at det ikke vil være økonomisk 
bærekraftig for tilgodesette bedrifter å kjøpe denne fisken fra leveringspliktige trålere. Det 
blir rett og slett ikke lønnsomt. 
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Virkningene er at distriktene taper arbeidsplasser og at lokalsamfunnene som skulle nyte 
godt av ordningen, blir tapere. Det blir mer lønnsomt å skipe råstoffet ut av landet 
ubearbeidet, enn å benytte råstoffet i produksjon for derigjennom å skape helårige 
arbeidsplasser. 

 
Figuren under viser driftsmarginen i de ulike flåtegruppene. 
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Figur 1.  Driftsmargin i ulike flåtegrupper 2007-2018. (Kilde: Fiskeridirektoratets 

lønnsomhetsundersøkelse for flåten) 
 
Figur 1 viser lønnsomheten i de forskjellige flåtegruppene. Som figuren viser kommer 
trålflåten godt ut. Trålerne skulle derfor være godt rustet til å kunne takle reduserte 
råstoffpriser.  
 
Vi er enig med «ekspertgruppen»2 om at pliktsystemet i dag i liten grad oppfyller intensjonen 
om lønnsom og helårig drift av foredlingsanlegg basert på trålråstoff. Og at en av årsakene til 
at pliktene ikke fungere er at pliktsystemet over tid er uthulet i forhold til intensjonen. 
Ekspertgruppen skriver «At leveringspliktsystemet eksisterer i sin nåværende uthulede form, 
må tilskrives en politisk unnfallenhet».  
 
I forbindelse med at nytt kvotesystem skal behandles i Stortinget er det en gylden mulighet til 
å gjøre grep som vil bidra til at intensjonen om lønnsomme, helårige arbeidsplasser i 
landindustrien blir ivaretatt. Man trenger ikke å gå tilbake til de endringer som tidligere 
regjering foreslo3 i 2012, som ikke ble iverksatt, men heller foreta små endringer med fokus 
på prisfastsetting av leveringspliktig råstoff. 
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Vi foreslår derfor følgende: 

 Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse § 5 «Fastsetting av 
pris» endres.  

 Dynamisk minstepris innføres som system for prisfastsetting av det 
leveringspliktige råstoffet uansett om råstoffet er fersk eller frosset, der samme 
minstepris som for øvrig råstoff legges til grunn for leveringspliktig råstoff. 

Ved innføring av nytt system er det viktig at bearbeidingsplikten opprettholdes. 

 
 
Sak 13/20  Støtteerklæring - samarbeidsavtale med Kventeateret 
Saksdokumenter: 

 Forslag til modell og budsjett samarbeidsavtale medlemskommuner og ITU 
Kventeater  

 
På regionrådsmøte 25. februar deltok representanter fra Kventeateret hvor forslag til 
samarbeidsavtale ble presentert. Det ble også lagt fram et forslag til støtteerklæring 
som var regionrådet ble oppfordret til å behandle. Det ble ikke anledning i møtet i 
februar, derfor legges denne saken til behandling i mars-møte. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms er et kjerneområde for kvensk kultur, og Nord-Troms Regionråd 
har gjennom prosjektet Drivkraft Nord-Troms startet utvikling av varige 
samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen. Ett 
av fire fokusområder er satsing på kvenkultur. Historisk og kulturelt har vi 
tette bånd med våre naboland i Øst-Sverige, Finland og Russland – og 
grensesamarbeid i nord er også et fokusområde i Drivkraftprosjektet. 

2. Regionrådet opprettholder støtten til etableringen av et nasjonalt Kventeater i 
Nord-Troms med base i Halti. Kventeateret vil gjennom sin satsing fremme 
kunnskap om kvensk språk og kultur, de vil styrke kvensk identitet blant barn 
og unge, og gjennom sin utøvende virksomhet vil de bidra til et positivt 
omdømme for regionen. Vi verdsetter at de vil jobbe grenseoverskridende 
gjennom samarbeid med teateraktører i våre naboland. 

3. Nord-Troms Regionråd er positive til en formell samarbeidsmodell der 
medlemskommuner fra kvenske kjerneområder inngår gjensidig forpliktende 
samarbeid med Kventeateret om aktivitet og driftsfinansiering. 

Forslag til tillegg i pkt 3 fremmet i møte: 
ITU Kventeater må inngå avtale med den enkelte medlemskommune. 
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Vedtak: forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enst vedtatt. 
 
Samarbeidsmodell: 
 

 
 
 
Forslag til budsjett: 
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Sak 14/20 Regnskap og styrets årsberetning 2019 
Saksdokumenter:   

 Totalregnskap 2019 
 Delregnskaper 2019 
 Styrets årsberetning for 2019 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2019, 
med et underskudd på kr 213.226. 

2. Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet dekkes av frie 
fond. 

3. Forslaget til styrets årsberetning for 2019 godkjennes. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Regnskap: 
Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 4 avdelings-regnskap; drift inkl 
ungdomssatsinga RUST og rådmannsutvalget, Nord-Troms Studiesenter,  
prosjektene Drivkraft Nord-Troms og Kompetanseløft Nord-Troms. 
 
Totalregnskapet er summen av de omtalte delregnskapene, og er selskapets 
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et underskudd for 
regnskapsåret 2019 på kr 213.226. 
 
Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 
enkelte kommunene. 
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Delregnskap Drift: 
Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 
sekretariat for rådmannsutvalget, er gjort opp med et overskudd på kr 8.074 for 
2019.  
 

 
 
 
 
 

181

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


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

 
 
Kommentarer til avvik;  

o «Andre inntekter» - dette er prosjektinntekter og diverse inntekt 
(Infrastrukturprosjekt og Lyngshestprosjekt) 

o «Lønn og feriepenger» - lønn er redusert med administrativ 
kostnadsfordeling og refusjon av sykepenger 
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o «Regnskap og revisjon» – regnskapsfører er ansatt i regionrådet, kostnaden 
kommer derfor til uttrykk i posten «lønn og personal» 

o «Husleie, telefon o.l.» - her inngår også datakostnader. Overforbruk skyldes 
ekstraordinære datakostnader i forbindelse med oppdatering av hjemmesiden 
www.nordtromsportalen.no med kr 51.197 (det er gjort vedtak i saken) 

o  «Annonser, div kostnader, profilering» – overforbruk skyldes i hovedsak 
utarbeidelse av presentasjon og innkjøp av gaver i forbindelse med studietur 
til Sogndal i mai 

o «Tiltak ungdom» - dette omfatter kostnader til tur ungdom og ordførere, 
RUST-konferansen, regionale ungdomstreff 

o «Ikke budsjetterte kostnader/kjøp av tjenester» - henfører seg til kjøp av 
prosjektledere i ulike prosjekt 

 
Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 
Delregnskapet for Studiesenteret er gjort opp med et underskudd på kr 221.301 for 
2019.  Underskuddet skyldes bortfall av prosjektinntekter etter avslutningen av 
«Kompetanseløft Nord-Troms», juni 2019. I prosjektfasen ble mye av 
utviklingsarbeidet som utføres i studiesenteret belastet prosjektet. 
 
Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd i 2019, det samme beløpet som 
Troms fylkeskommune har bevilget. Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike 
kurs, avvikling av eksamen o.l. 
 
Det har vært jobbet intensivt med å få til forutsigbar finansiering av drifta av 
studiesenteret i 2019. Dette har resultert i driftsbidrag over Statsbudsjettet og en 
ekstrabevilgning fra fylkeskommunen som vil gjøre seg gjeldende fra regnskapsåret 
2020. Det vil si at driftsfinansieringen for 2020 med dagens bemanning og 
aktivitetsnivå er sikret. 
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Kommentar til avvik: 

 Diverse inntekter må ses i sammenheng med studie- og kurskostnader – 
disse er variable og knyttet direkte til aktivitet 

 Lønn- og personalkostnader – tidligere ble denne delvis finansiert med 
prosjektinntekter fra Kompetanseløftet 

 
 
Prosjektregnskap Drivkraft Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Drivkraft Nord-Troms» er gjort opp i balanse for 2019. 
Prosjektstart var 1.7.2019. 
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Prosjektregnskap Kompetanseløft i Nord-Troms: 
Prosjektregnskapet for «Kompetanseløft i Nord-Troms» ble avsluttet 30.06.19. 
Prosjektet startet opp i 2014. Dette har vært et utviklingsprosjektet i regi av Nord-
Troms Studiesenter med 3 hovedsatsinger; 

 Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 
 Strategisk kompetanseutvikling i bedrifter 
 Utvikling av fellesområdene Motor, Megler og Møteplass 
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Prosjektperioden har gått over vel 5 år med 75 % finansiering fra Troms 
fylkeskommune og egen inntjening på 25 %. Tilskuddet fra fylkeskommunen har 
vært på kr 5mill, ca 1mill pr år til Kompetanseløftet.  
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Styrets årsberetning: 
Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes sammen  
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i 
Brønnøysund. 
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Sak 15/20  Årsrapport 2019 
Saksdokumenter:   

 Årsrapport for 2019 (vedlagt) 
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Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapport for Nord-Troms Regionråd tas til etterretning. Rapporten legges frem for 
representantskapet og sendes kommunestyrene til orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser 
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.  
 
Årsrapporten for 2019 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift, Nord-
Troms ungdomsråd/RUST, rådmannsutvalget og Nord-Troms Studiesenter, samt 
ulike prosjekter.  
Prosjektet «Kompetanseløft Nord-Troms» inngår i satsingen fra fylkeskommunen; 
«Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» 2016-2019 som også omfatter 
«Boligutvikling» (avsluttet februar 2018) og «Entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ», 
som ble avsluttet på slutten av året 2019. Prosjektene er omtalt i årsrapporten. Det 
er også en orientering om satsingen «Mastergradsstipend Nord-Troms» og 
prosjektet Regional strategi for infrastruktur, Havneprosjektet, Lyngshestprosjektet 
og prosjekt Drivkraft Nord-Troms. 
 
Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor 
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2019 er tatt med i årsrapporten.  
 
Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene. 
 
 
 
Sak 16/20  Innspill Nordområdemeldingen 
 
Saksbehandler: Eirik L. Mevik 
 
Notat til regionrådets møte 24.03.2020 
Nordområdepolitikken er under oppdatering. Spørsmålet er om Nord-Troms 
regionråd skal ta en aktiv rolle i arbeidet og hvordan vi gjør dette? 
Regjeringen har lagt seg på at to hovedlinjer skal utredes. 
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1. Utenriks og sikkerhetspolitikk 
Oppdatert analyse av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen i 
nordområdene og redegjøre for regjeringens tiltak for å sikre våre interesser.  

2. Samfunnsutvikling i nord 
Hovedvekten i meldingen vil være på samfunnsutviklingen i nord, næringsliv 
og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, samt sikkerhet og beredskap. 
Urfolk og samiske spørsmål har en selvfølgelig plass i meldingen.  

Det er særlig under punkt 2 Nord-Troms bør komme i interaksjon med 
meldingsskriverne. Punkt 1 kan virke høytsvevende for de fleste, men 
grunnleggende sikkerhetspolitikk er tilstedeværelse. I en moderne verden kan sivil 
tilstedeværelse være vel så avskrekkende som militær tilstedeværelse. 
Det er under punkt to vi kan samle oss i Nord-Troms og gi regjeringa en felles 
uttalelse om samfunnsutvikling i nord generelt og Nord-Troms spesielt.  
 
Viktig fra Nord-Troms (innspill fra Willy):  
Relasjonen til Sverige/ Finland er særlig viktig. 
 
Forslag til vedtak: 

1. «Nordområdene sett fra Nord-Troms» 
Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-
Troms» om samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle 
spesielt. Vi ber om et møte med aktuelle departement så snart dokumentet er 
ferdig. Regionrådet innhenter noe skrivehjelp fra eksterne (konsulent?) i en 
startfase. 

2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan 
med kostnadsramme som behandles pr epost. 

 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Presentasjon av NorIKT ved styreleder Willy Ørnebakk 

 NorIKT etablert 1.1.2020 
 Skjervøy vertskommune – alle ansatt i vertskommunen 
 Jobber langs 2 hovedlinjer 

1. Organisering – etablering av felles selskap. Tom Erik Jensen leder og 
Morten Døhl fagkonsulent, øvrige ansatte er organisert «flatt» som 
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IKT-medarbeidere. Starta med spesialisering av ansatte – grupper på 
2-3 personer 

2. Infrastruktur og drift. Bli enige om felles strategier. Avtale med 
Bredbandfylket om kartlegging (alle kommuner inkl Lyngen deltar). 
Kartleggingen danner grunnlag for plan for veien videre. 

 Innspill i møtet: bra med fokus på ansatte og kompetanse. Det er behov for 
struktur og organisering av IKT samarbeidet. Viktig med fokus på kvalitet. Vi 
må ha moderne løsninger. Kan vi bruke 3net eller ElTele til noe? Positiv 
tilbakemelding på å starte med kartlegging. 

 
 
Henvendelse fra regionlensmann vedr forliksråd – forslag om å slå sammen 
forliksråd i regionen 

 Saken ble drøftet i RU mandag denne uka 
 Regionrådet støtter forslaget fra RU om å be politiet utarbeide en faktabasert 

utredning med fordeler og ulemper ved de ulike forslåtte modellene. 
Utredningen sendes kommunene for politisk behandling. Saken følges opp av 
RU ved leder Stig Kjærvik 

 
 
DRØFTING: 
 
Møte med fylkesråd for næring Karin Eriksen 13. mai i Nordreisa. Mål for møtet og 
program drøftes 
Innspill i møtet: 

 Kommunene deltar med ordfører og næringskonsulent 
 Skal Arena Nord-Troms, VLF, Halti næringshage inviteres, vurderes etterhvert 
 Presentasjon av næringslivet i den enkelte kommune i tillegg til regionale 

satsinger (infrastruktur, kompetanse, RUST) 
 Særlige utfordringer for næringslivet – coranavirus 
 Ekstra satsing Nord-Troms og Finnmark 250 mill – 

prioriteringer/anbefalinger 
 Drøfting – hvordan samhandler vi framover? 
 Om ikke møtet kan avholdes fysisk gjennomføres det på Teams 

 
 
 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 

 Representantskap – om ikke mulig å gjennomføre fysisk bruker vi Teams – 
gjennomføres 28. april som oppsatt i møteplan 
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Neste møte 30. mars 1000-1130, bruke Teams (fellesmøte ordførere og rådmenn): 

 Nord-Troms Strategier  
 Innspill fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
 Åpen post 

 
 
 
Møtet hevet kl 1120 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Fra: Odd Rudberg (halti@reisanasjonalpark.no)
Sendt: 18.02.2020 08:17:24
Til: marianne@reisanasjonalpark.no
Kopi: 

Emne: Nyhetsbrev Reisa nasjonalpark
Vedlegg: Nyhetsbrev 2020 februar 2.pdf
Reisa nasjonalpark Nyhetsbrev
 
Gjennom korte nyhetsbrev ønsker vi å informere samarbeidspartnere og andre aktører om arbeid i
nasjonalparken.
Vinterens nyhetsbrev er klart og ligger vedlagt mailen.
 
Tema: Vinter i nasjonalparken
 

1. Snø‐ og isforhold
2. Haltiskolen
3. Temakveld: Kilpisjävri
4. Skredkveld på Halti
5. Samisk nasjonaldag på Halti

 
God lesning,
 
Vennlig hilsen / Tervheisin / Dearvvuođaiguin
 
Marianne Bilden
 

 
 
Halti nasjonalparksenter AS
Halti National Park Centre
 
Odd Rudberg, daglig leder
+4777588282 / +4790779760
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Vinter i Reisa nasjonalpark   

Lyset er tilbake og det har begynt å ferdes mere folk i Reisadalen. Fjelltjenesten har vært i arbeid oppe i parken 
for å fylle på med ved på rasteplassene og hyttene. Vi kan melde om at isen på elva er mer ujevn og ustabil enn 
vanlig. Det er mange åpne partier og folk bør være mer aktpågivende enn vanlig ved turer og ferdsel.  

 

Haltiskolen, et skoletilbud for grunnskolen, er klar for å ta i mot de første skoleklassene. Her samarbeider      
nasjonalparksenteret med Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter for å tilby tverrfaglige skoledager på 
Halti innen «Mat – Mangfold – Miljø». 

 

Stadig flere skiløpere på langtur besøker Ovi Raishiin på sine ferder øst- eller vestover. Nå i februar kvikner   
friluftslivet til og vi har en rekke grupper på besøk. 

 

Lengre dager og lysere tider gir mer aktivitet ute og vi har gjennomført årets første skredseminar på Halti, et 
samarbeid med Nord-Troms Turlag og andre. Torsdag 13. februar ble en kveld med interessante innslag og  
tema på Halti, samt demonstrasjoner av utstyr for vinterfriluftsliv. Litt senere på vinteren blir det utedager på 
Kvænangsfjellet sammen med skolene, vinterfriluftsliv og sikkerhet. 

Nyhetsbrev nr. 2 — Februar  2020 

 

Foto: Asgeir Blixgård  
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Temakveld Halti Interreg  

Elina presenterer Kilpisjävri: Handel, forskning og turisme 

I anledning temakveld Halti Interreg 27. februar på Halti forteller Elina Hutton om Kilpisjävris 
historie, næringsliv og fremtidens turisme.  

Elina presenterer Kilpisjävri:                   
Handel, forskning og turisme 
 

Elina Hutton skriver sin doktorgrad om sosiale medi-

ers påvirkning på naturbruk og jobber for Reisa na-

sjonalpark på prosjektet Halti Interreg.  

 

Jeg er interessert i naturforvaltning i møte med 

ny og økt bruk. 

 

27. februar presenterer hun hjembygda Kilpisjävris 

historie, næringsliv og kultur for norske og finske 

gjester på Halti i Storslett. Kilpisjävri har rundt 150 

fastboende. Blant dem er det èn pensjonist og null 

arbeidsledige. Lokalsamfunnet opprettholder en sko-

le, butikk og tollstasjon og hovednæringen blant de 

fastboende er turisme. 

 

Handel er fremdeles en viktig inntekt, da særlige 
på grunn av nordmenn på hyttetur eller   
reise. Det er flere norske hyttefolk på      
Kilpisjävri enn finske fastboende. 

 
Kilpisområdet har i århundrer vært samisk, med jakt 
og etter hver reindrift som viktigste næring. Bygda 
Kilpisjävri vokste derimot fram på slutten av 1800-
tallet og ble til gjennom handel, forskning og turisme. 
 

Siden 1600-tallet reise tornedalske handelsrei-
sende langs den islagte elva nordover for å 
delta på det store markedet i Skibotn. Halti-
området har en lang historie med reisende. 

 
På samme tid økte den finske interessen for områ-
dets unike naturlandskap. Nesten all natur rundt    
Kilpisjävri er vernet under forskjellige kategorier, og 
det første verneområdet, Malla, ble til året etter Finn-
lands uavhengighet i 1917. Biologisk mangfold innen 
et relativt lite og enkelt framkommelig område førte til 
et Kilpisjävri ble et viktig forskningsområde. 
 

I Kilpisjävri finner man en unik nærhet til variert 
subarktisk plante- og ferskvannsliv. Her var 
man tidlig ute med forskning, og har regi-
strert arter uavbrutt siden 1930-1950-tallet. 
Dette er stadig mer interessante data som 
blant annet brukes i klimaforskning. 

 
Haltis første turistgruppe kom i 1930, i form av tre 
kvinner fra Helsinki. Som i Norge stod mellomkrigsti-
den i nasjonalismens og landsbyggingens tegn. Frisk 
luft i hjemmlandets frie natur var inn. Kvinnene reiste 
fra Helsinki til Tromsø, så gjennom Skibotn til     
Kilpisjavri og derfra med rein-skyss til Haltitoppen. 
 

Reisen ble til en bok som senere ble til film. Alle 
finner kjenner til Halti. 

 
Den tradisjonelle turismen består og vokser. På vin-
teren er snøforholdene stabil og gode for ski og sku-
ter. På sommeren kommer vandreturistene fra Norge, 
Finland og i økende grad fra Sentral-Europa. 
 

Nye aktiviteter som nordlysjakt og trugeturer 
vokser i omfang. Vi ser etablering av nye 
bedrifter som guidning og økning i de etab-
lerte service- og overnattingsnæringene. 
Med dette kommer utfordringer, men vi  
finner mye god vilje blant lokalbefolkningen. 
For eksempel jobber en gruppe frivillige 
med å forbedre og utvide etablerte løypenett 
for ski! – Elina 

 
Målet er gode opplevelser og aktiviteter for alle, lo-
kalbefolkning som tilreisende. 
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Skredkveld på Halti   

 
Halti nasjonalparksenter var vertskap for skred-
kveld i februar på Halti. Sammen med Nord-
Troms Turlag fikk vi en flott og nyttig temakveld 
med over 85 besøkende. 
 
Jan Arild Hansen fra skredvarslingen Varsom og 
Stig Rasmussen fra Lensmannskontoret i Nordrei-
sa bidro med flotte og engasjerende innlegg.  
 
I hallen og på formidlingsrommet Kaisa hadde vi  
utstilling av utstyr og litteratur som hører med til 
en slik kveld. 

 

 

Se Varsom.no for mer om skred og varsling.  
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Samenes nasjonaldag på 

Halti  

Barn fra Moan skole lagde samisk utstilling i 
Halti nasjonalparksenters formidlingsrom.  

Nordreisa kommune og Nord-Troms museum stod 
bak arrangementet i anledning samisk nasjonaldag 
på Halti.  
Allerede mandag 3. februar startet samisk uke på 
Halti, og Halti nasjonalparksenters formidlingsrom 
Kaisa viste samisk utstilling av elever på Moan  
skole.  
 

Programmet for samisk nasjonaldag startet på 
Halti kl. 17.00 i Halti kulturscene. Ordfører Hilde 
Nyvoll og Sametingsråd Hans Ole Eira holdt taler, 
og vi fikk mange kulturelle innslag av sang, fortel-
ling og joik. 
 

Reisa nasjonalpark har tallrike samisk stedsnavn og 
kulturminner, og hvert år bruker over 20 000 rein 
områdene til beite eller trekk.  Les mer om nasjo-
nalparkens kultur og historie på vår nettside, eller 
planlegg en tur langs Historisk vandrerute      
Reisadalen! 

Reisa nasjonalpark gratulere med dagen.  
 
Lihkku Beivviin! 

Følg oss og vårt arbeid på  

Nettside: www.reisanasjonalpark.no 

Facebook: @reisanasjonalpark 

Instagram: @reisa_nasjonalpark 

 

Epost: info@reisanasjonalpark.no  
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 18.03.2020 

 

Økonomirapport februar oppvekst og kultur 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.03.2020  
 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Rapporten tas til orientering 
 Det settes inn tiltak for å sikre rapportering på stillingsramme innenfor 

lønnsområdet 
 Det lages en sak på inndekning av merforbruk på Moan skole 

 
 
 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Rapporten tas til orientering 
 Det settes inn tiltak for å sikre rapportering på stillingsramme innenfor lønnsområdet 
 Det lages en sak på inndekning av merforbruk på Moan skole 

 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll per februar 2020. Regnskap og budsjett er hentet ut fra 
økonomisystemet Agresso for analyse. 
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Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per februar skal forbruket ligge på 18,2 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 16,7 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 
skal forbruket ligge på 16,7 % for å være innenfor budsjett.  
 
Virksomhetsledere rapporterer til sektorleder den 10.hver måned. Sektorleder rapporterer til 
kommunedirektøren den 15. hver måned.  
 
Det er 12 virksomhetsledere i sektor for oppvekst og kultur og nedenfor vises status på 
økonomirapport: 

 Virksomhetsleder Storslett skole – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder Rotsundelv skole – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder Oksfjord skole– Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder Moan skole – Økonomirapport ikke levert 
 Virksomhetsleder Høgegga barnehage – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder Storslett barnehage – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder Sørkjosen barnehage – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder Leirbukt barnehage – Økonomirapport ikke levert 
 Virksomhetsleder kultur – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder Voksenopplæring og flyktningetjeneste – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder PPT – Økonomirapport levert 
 Virksomhetsleder barnevernstjenesten – Økonomirapport ikke levert 

 
Den økonomiske analysen per februar viser at sektoren har utfordringer innenfor lønnsområdet 
og pensjon. Det er ikke gjort dypdykk i øvrige utgifter da dette er en tidkrevende oppgave og har 
ikke vært mulig ut fra tidsaspektet. Virksomhetsledere har leverte sin rapport den 10.mars, og 
som følge av Korona karantene kunne ikke oppsatt arbeidsplan overholdes.  
 
 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn inkl sos. utg 18 242 082 94 275 385 19,35 1 083 962 647 918
Pensjon 2 829 561 15 863 881 17,84 180 293 139 182
Øvrige utgifter 10 721 226 46 483 904 23,06 2 958 414 2 958 414
Inntekter -3 451 086 -17 065 490 20,22 -601 149 -9 570
Totalt avvik for sektor 2 28 341 783 139 557 680 20,31 3 621 519 3 735 943  
 
 
Analysen av lønnsutgifter viser at sektoren har et merforbruk på kr 647.918 per februar. 
 
Reelle avvik:  
Avvik - reduksjon lærere lønn -294 444 
Avvik b. forbruk sykepenger vs. ref. 
sykepenger 

-141 600 

Avvik - reduksjon lærere pensjon 41 111 
Billettinntekter  -40077 
Leieinntekter -17010 
Egenandeler og matpenger (11 måneder) 13879 
Inntekter kino -13199 
Ref. staten 1077803 
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Ref. andre kommuner -405582 
Bruk av bundet fond -24235 

 
Det er ikke beregnet reelle avvik på øvrige utgifter, dette med bakgrunn i tidsrammen for å 
utarbeide rapporten. Øvrige utgifter er krevende å beregne og tidskrevende.  
 
Sektoren har et merforbruk på: 

 
  

Faste stillinger kr. 277 089 
Faste tillegg kr.  176 525 
Overtid kr.  90 000 
Vikar annet fravær 54 234 
Ekstrahjelp kr.  40 672 

 
Virksomheter med merforbruk på lønn:  

 

Fellestiltak grunnskoler 316 923 
Moan skole 427 204 
Storslett barne- og ungd.skole 182 482 
Fellestiltak barnehager 111 022 
Interkommunal barnevernvakt 197 072 
Helsestasjonen 108 174 

 
 

 Fellestiltak grunnskoler har et merforbruk på kr 316.923.  
Forklaring: Nedtrekk av 8 lærerstillinger med 5/12 dels virkning ligger på ansvar 210 
fellestiltak grunnskole.  
 

 Moan skole har et merforbruk på kr 427.204 
Forklaring: Skolen har lærere som tar videreutdanning, og vil få tilført tilskudd fra staten 
for å dekke vikar til lærerne som tar videreutdanning. Skolen har hatt flere stillinger inne 
enn det som har vært budsjettert.  
Moan skole anses ikke for å være i balanse og trenger en økt ramme på kr. 400.000 i 
tillegg til iverksatte tiltak for å komme i balanse. 
 

 Storslett barne- og ung.skole har et merforbruk på kr 182.482.  
Forklaring: Lønn til samisklærer har vært belastet Storslett skole, skal om-konteres til 
ansvar 210 fellestiltak grunnskole hvor lønnsmidlene ligger. Storslett skole har lærere 
som tar videreutdanning, og vil få tilført tilskudd fra staten for å dekke vikar til lærerne 
som tar videreutdanning. Lønn til ungdomskontakt har vært belastet Storslett skole i 
2020, den skal omkonteres til deres budsjett. Med tilførte midler samt omkontering av 
lønn til samisklærer og ungdomskontakt vil Storslett skole være i balanse.  
 

 Fellestiltak barnehage har et merforbruk på kr 111.022.  
Forklaring: Vikar i barnehage er belastet 240 og vil bli fordelt etterskuddsvis på 
virksomhetene. Det er satt inn ekstratiltak knyttet til barn med minoritetsspråklig 
bakgrunn. 
Fellestiltak i barnehage anses å være i balanse. 
 

 Interkommunal barnevernsvakt har et merforbruk på kr 197.072. 
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Forklaring: Samarbeidskommuner faktureres etterskuddsvis etter en fordelingsnøkkel. 
 

 Helsestasjonen har et merforbruk på kr 108.174.  
I 2019 mottok helsestasjon midler fra Fylkesmannen for styrking av tjenesten, dette 
tilsvarte 1,35 stillinger. Det er søkt om midler for videre styrkning av tjenesten, og 
tiltaket for å styrke tjenesten er videreført. Helsestasjonen anses for å være i balanse pr 
februar.  

 
 

Vurdering 
Økonomistyret er en rammebetingelse som må være på plass for at sektoren skal kunne drifte 
tjenestene. En forenklet rapportering er innført der det kun er fokus på økonomi hver måned. 
Hvert kvartal skal det i tillegg rapporteres på sykefravær, avvik og måloppnåelse. Dette gir 
virksomhetsledere mer tid til å bruke tiden på å få kontroll på økonomien.  
 
I de offentlige og private barnehagene er det 36 plasser som ikke vil være i bruk ved oppstart i 
august og det vil ha betydning for antall stillingshjemler i barnehagen. Det lages en sak til 
utvalget i juni. 
 
På Moan skole er merforbruket beregnet til å være på kr. 400.000 ved årsslutt etter at tiltak er 
iverksatt på skolen. Tiltakene som er iverksatt er å avslutte en midlertidig assistentstilling, intern 
overføring av assistentstilling til barnehage, oppsigelse av ett vikariat og stopp i 
svømmeundervisning. Nye tiltak må også iverksettes fra 01.08.20. Det fordrer en omstilling av 
hvordan man bruker ressursene i skolen. 
 
For å dekke inn dette er det vurdert et prosentvis rammekutt på alle virksomheter i sektoren. 
Ytterligere tiltak vil være å se på retningslinjene for bemanning på SFO, antall barn og 
ledelsesressurs. Det lages en sak til utvalget i juni. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

NORDREISA SKYTTERLAG 
c/o Gamle Dalaveien 365 
9154  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/1236-10 1384/2020 256 19.02.2020 

 

Tilbakekalling av kommunal garanti Nordreisa skytterlag 

Nordreisa kommune har mottatt brev datert 30.01.2020 fra Kjelderen Idrettsforening angående 
underkjennelse av bruk av Kjelderen samfunnhus til å opprette miniskytterbane.   
 
Vi registrerer at det er uenighet mellom styret i Nordreisa skytterlag og styret i Kjelderen 
idrettsforening vedrørende bruk av Kjelleren Samfunnshus.  
 
Inntil sakens realiteter er betryggende avklart vil vi avvente effektuering av kommunestyrets 
garantivedtak i sak 129/19 den 19.12.2019. 
 
Vi ber om å bli løpende orientert.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Rita Toresen 
Økonomisjef 
rita.toresen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 29 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
SPAREBANK 1 NORD-NORGE Postboks 6800 Langnes 9298 TROMSØ 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO 
DNB ASA Postboks 1600 Sentrum 0021 OSLO 

 
Interne kopi mottakere: 
Jan-Hugo Sørensen Rådmannen 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 4/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-6 2473/2020 G01 15.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster 

 
Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene.  
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For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at visse private 
sammenkomster utgjør en fare for smittespredning. Dette gjelder bryllupsfester, bursdager, 
russefester og andre arrangement som samler flere mennesker fra ulike husstander innendørs 
over tid. Dette gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i 
grende-, klubb- eller forsamlingshus. 

 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
 
En reduksjon av private sammenkomster og samvær mellom personer fra flere husstander vil 
etter kommuneoverlegens vurdering redusere faren for smittespredning. 
 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt.  
 
 
Vedtak: 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar forbud mot visse private sammenkomster. 

Vedtaket gjelder bryllupsfester, bursdager, russefester og andre arrangement som samler flere 
mennesker fra ulike husstander innendørs over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om 
sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende-, klubb- eller forsamlingshus. 

Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge 
Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand. 

Forbudet gjelder inntil videre. Kommunen vil gjøre ny vurdering innen 29. mars 2020. Nordreisa 
kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av forbudet. Overtredelse av forbudet er 
straffbart i hht smittevernlovens § 8-1. 

Det kan ikke søkes om dispensasjon. 

Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 7/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-9 2489/2020 G01 12.03.2020 

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene.  
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Kommunelegen fremmer følgende tiltak. Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av 
koronavirus: 

 Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage, 
Oksfjord oppvekstsenter, Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv 
skole, Voksenopplæringen, og kulturskolen i kommunen stenges. 

 Reisa montessoriskole og Straumfjordnes skole stenges. 
 Kirkebakken barnehage, Tømmernes naturbarnehage, Trollskogen barnehage, Reisa 

montessoribarnehage stenges.     
 Nord-Troms videregående avd. Storslett stenges. 
 Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. 

Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår.  
 Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det oppfordres 

til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid 
forhåndsklareres med institusjonen/boligen. 

 Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.   
 Biblioteket stenges. 
 Kirken avlyser gudstjenester og undervisning 
 Kino stenges. 
 Halti kulturscene stenges. 
 Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkludert offentlig bad stenges. 
 Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter 
 Alle arrangement i offentlig regi avlyses.    

o Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter. 
o Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.   

 Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng underlegges 
samme vurdering og skal avlyses.  

 Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, 
virksomhetsleder avgjør. 

Tiltakene iverksettes fra og med fredag 13. mars og til 29. mars 2020. Ny beslutning på eventuelt 
videreføring tas fredag 27. mars 2020. 

 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
 
Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert 
ved prøver. Vi har i Norge erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet 
som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende 
møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene kommunen iverksetter skal gi 
oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle.   

I denne forbindelse, med stenging av skoler og barnehager, er det særlig viktig at det blir lagt til 
rette for at helsepersonell kan gå på jobb og at familie og nettverk stiller opp ved pass av 
mindreårige barn som trenger tilsyn. 

Skoler vil legge til rette for alternativ undervisning via digitale plattformer og telefon.  Mer 
informasjon om dette vil gis fra skolene. 
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Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covid-19 har kommuneoverlegen besluttet iverksatt 
følgende tiltak fra og med 13.03.2020: 

 Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage, 
Oksfjord oppvekstsenter, Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv 
skole, Voksenopplæringen, og kulturskolen i kommunen stenges. 

 Reisa montessoriskole og Straumfjordnes skole stenges. 
 Kirkebakken barnehage, Tømmernes naturbarnehage, Trollskogen barnehage, Reisa 

montessoribarnehage stenges.     
 Nord-Troms videregående avd. Storslett stenges. 
 Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. 

Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår.  
 Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det oppfordres 

til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid 
forhåndsklareres med institusjonen/boligen. 

 Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.   
 Biblioteket stenges. 
 Kirken avlyser gudstjenester og undervisning 
 Kino stenges. 
 Halti kulturscene stenges. 
 Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkludert offentlig bad stenges. 
 Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter 
 Alle arrangement i offentlig regi avlyses.    

o Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter. 
o Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.   

 Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng 
underlegges samme vurdering og skal avlyses.  

 Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, 
virksomhetsleder avgjør. 

Tiltaket iverksettes fra og med fredag 13. mars og til 29. mars 2020. Ny beslutning på eventuelt 
videreføring tas fredag 27. mars 2020. Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av 
koronavirus. 

Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 3/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-5 2469/2020 G01 14.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet for kommersielle 
reiselivsbedrifter 

 
Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
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Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene.  
 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at 
kommersielle reiselivsbedrifter og deres aktivitet utgjør en smittefare. Dette gjelder f.eks: aktører 
som tilbyr guidede turer (hundekjøring, hester, snøscooter, ski, truger etc), båtturer og andre 
aktiviteter i grupper. Et midlertidig vedtak om stenging vil redusere smittespredning. 
 
Kommuneoverlegen har orientert fylkeslegen som støtter beslutningen. 

 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt.  
 
 
Vedtak: 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar stenging av kommersielle reiselivsbedrifter og stopp i 
deres aktiviteter fra og med i dag lørdag 14. mars til og med 15. april. Dette gjelder f.eks: aktører 
som tilbyr guidede turer (hundekjøring, hester, snøscooter, ski, truger etc), båtturer og andre 
aktiviteter i grupper. 

Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 5/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-7 2474/2020 G01 15.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune 

 
Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
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Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene.  
 
Det pr i dag en situasjon der områder i Norge som har større utbredt smitte enn i Nordreisa. Dette 
gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. For 
å redusere smittespredning fra disse områdene vurderer kommuneoverlegen at et midlertidig 
karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune for reisende fra disse områdene vil redusere 
smitterisikoen. 
  
Kommuneoverlegen understreker at vi i Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge, derfor må et vedtak ha tilbakevirkende kraft fra da 
utbruddet skjedde. Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
Situasjonen nå er at utbredelsen av smitten er 5 ganger høyere i disse områdene enn i Nordreisa. 
For å forebygge mot smitte anses dette tiltaket som nødvendig. Tiltaket vil ikke hindre nødvendig 
varetransport.  
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt.  
 
 
Vedtak: 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 7 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og 
Vestland. Dette har tilbakevirkende kraft fra 02.03.2020. 
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
  
Kommuneoverlegen understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. 
 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette.  
 
Karantenepåbudet er ikke til hinder for samfunnskritisk varetransport.   
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Roarsen 
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Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

216



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 2/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-4 2465/2020 G01 14.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av overnattingssteder i Nordreisa 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene.  
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For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at 
overnattingssteder i Nordreisa kommune, inkludert utleiere gjennom Airbnb, utgjør en smittefare. 
Dette gjelder også gjester som oppholder seg der pr dags dato. 
 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt.  
 
 
Vedtak: 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar stenging av alle overnattingssteder i Nordreisa fra og med 
lørdag 14. mars til og med 15. april. Eksisterende gjester må forlate overnattingsstedene. Dette 
gjelder også gjester i overnattingssteder formidlet via Airbnb. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 6/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-8 2483/2020 G01 18.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene.  
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For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at opphold på 
campingplasser, inkludert campingplasser med tilbud om vintercamping med spikertelt, utgjør en 
smittefare. For å forebygge dette kan det innføres midlertidig stenging. 

Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
 
Opphold på campingplasser innebærer bruk av felles sanitæranlegg og mulig samvær ved lek og 
oppsamling av flere personer mv som kan utgjøre en smitterisiko. 
 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt.  
 
 
Vedtak: 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar stenging av campingplasser inkludert tilbud om 
vintercamping med spikertelt da dette kan utgjøre en smitterisiko ved bruk av fellesarealer og 
oppsamling av folk. 

Vedtaket gjelder fra og med torsdag 19. mars til og med 27. mars 2020. Ny vurdering gjøres 27. 
mars 2020. 

Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 7/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-10 2562/2020 G01 23.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om videreføring av vedtak om karantenepåbud 
for innreise til Nordreisa kommune 

 
Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 

 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
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Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene.  
 
Det pr i dag en situasjon der områder i Norge som har større utbredt smitte enn i Nordreisa. Dette 
gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. For 
å redusere smittespredning fra disse områdene vurderer kommuneoverlegen at et midlertidig 
karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune for reisende fra disse områdene vil redusere 
smitterisikoen. 
  
Kommuneoverlegen understreker at vi i Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge, derfor må et vedtak ha tilbakevirkende kraft fra da 
utbruddet skjedde. Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
Situasjonen nå er at utbredelsen av smitten er 5 ganger høyere i disse områdene enn i Nordreisa. 
For å forebygge mot smitte anses dette tiltaket som nødvendig. Tiltaket vil ikke hindre nødvendig 
varetransport.  
Smittesituasjonen i disse områdene er fortsatt 5-6 ganger høyere enn Nordreisa. Det ansees 
derved viktig å videreføre karatenepåbudet. 
 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt.  
 
 
Vedtak: 
Karantenepåbud, jf delegert vedtak 5/20 av 15.mars 2020, ved innreise til Nordreisa kommune 
for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland 
videreføres i 7 dager fra dags dato. 
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
  
Kommuneoverlegen understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. 
 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette.  
 
Karantenepåbudet er ikke til hinder for samfunnskritisk varetransport.   
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
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Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

Pressen, hjemmeside og sosiale medier (fb/twitter og 
snap) 
 
   
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-16 2738/2020 G01 29.03.2020 

 

Pressemelding - Første innbygger i Nordreisa med påvist koronavirus 

 
I går kveld fikk vi melding om første person i Nordreisa med påvist koronavirus. Det dreier seg 
om en mann som har vært på reise i utlandet og blitt smittet i forbindelse med utenlandsreisen. 

I henhold til retningslinjer har mannen og husstandsmedlem vært i karantene siden de kom hjem 
til Nordreisa og de har ikke hatt nærkontakt med andre personer. Det er derfor svær lite 
sannsynlig med smitte utenfor husstand. Alle forhold omkring deres reise er kartlagt og personer 
som en har vurdert nødvendig å informere har fått informasjon. 

Mannen har luftveissymptomer, men er i såpass bra form at han er hjemme i isolasjon. 
Husstandsmedlem er symptomfri og ilegges karantene i henhold til retningslinjer. Det er på 
ingen måte grunn til økt engstelse i befolkningen som følge av at vi nå har fått koronavirus også 
til Nordreisa. Vi kunne ikke forvente å gå helt fri. Snarere vil vi berømme dem for å ha fulgt 
karantenebestemmelsene og på den måten forebygd videre spredning. Dette viser hvor viktig 
det er å følge de gjeldende retningslinjer. Vi ber alle om å bevare roen og fortsette å følge de til 
enhver tid gjeldende retningslinjer og råd for å forebygge smittespredning. 

Ved evt. nye tilfeller av koronasmitte kan vi forsikre om at det vil bli gjort raske grep i forhold til 
smittesporing og nødvendige tiltak. 

For mer informasjon om saken kan henvendelser rettes til: 

Kommuneoverlege Øyvind Roarsen tlf. 920 86 366 
Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen tlf. 913 00 046 
Ordfører Hilde Nyvoll tlf. 918 07 130 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  23.03.2020  2019/9976 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

Kommunene i Troms og Finnmark 
 

  
 

Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbrudd av 
koronavirus 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av koronavirus 
vedtatt å øke skjønnsrammen til kommunene med 250 millioner kroner i 2020, ref. departementets 
brev av 19. mars 2020. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått 9,066 mill. kr. til fordeling til kommunene i vårt fylke.  
Fylkesmannen har valgt å fordele midlene ut fra folketallet i den enkelte kommune, men med et 
minimumsbeløp på kr. 100 000 til alle kommunene.  Dette ut fra en begrunnelse om at alle 
kommunene har hatt ekstraordinære utgifter ved etablering av beredskap, uavhengig av hvor hardt 
rammet de har vært i den første fasen av virusutbruddet. Fylkesmannen er klar over at det er de 
store kommunene i fylket som vil håndtere flest smittede og syke, og derfor vil ha størst merutgifter. 
Dette vil bli tatt hensyn til ved eventuelt senere tildelinger av midler i forbindelse med pandemien. 
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  Side: 3/4 

 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Mottakerliste: 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 28 9790 KJØLLEFJORD 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/337-2 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 20.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/20 Nordreisa kommunestyre 26.03.2020 
26/20 Nordreisa kommunestyre 01.04.2020 

 

Økonomisk status 2020 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Kommunestyret tar økonomisk status pr. 29.02.20 til orientering. 
 Kommunestyret ber staten gi kommunene full kompensasjon for merutgifter og reduserte 

inntekter som følge av korona-pandemien. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret godkjente i desember 2019 budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023. 
Ordinær økonomioppfølging i 2020 forutsetter kvartalsrapporter + endelig årsregnskap. 
 
Regnskapet for 2019 er avlagt og er nå inne hos kommunerevisjonen til vurdering.  Årsmelding 
2019 vil også bli presentert om kort tid, og etter at revisjonsberetningen er avlagt skal 
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kontrollutvalget behandle regnskap og årsmelding.  Deretter skal saken til formannskapet og 
kommunestyret. 
 
Budsjett 2020 og økonomiplanen for 2020 – 2023 har stramme rammer, og det er lagt 
omfattende føringer for å få kontroll over Nordreisa kommunes økonomi.  Kommunedirektøren 
har derfor startet arbeidet med å sikre at alle sektorene så snart som mulig drifter i henhold til 
vedtatte budsjettrammer, herunder at man effektuerer vedtatte nedbemanninger i henhold til 
kommunestyrets budsjettvedtak. 
 
 
 
Det er utarbeidet en lønnsanalyse per februar 2020 som viser følgende avvik:
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Reelt avvik
Lønn og ref sykelønn 2 357 003 11 134 734 21,17 330 481 16 097
Sosiale utgifter 405 616 2 349 283 17,27 13 285
Totalt avvik sektor 1 2 762 619 13 484 017 20,49 343 767 16 097

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Avvik
Lønn og ref sykelønn 18 242 081 94 275 385 19,35 1 083 961 647 918
Sosiale utgifter 2 829 561 15 863 881 17,84 180 293 139 182
Totalt avvik for sektor 2 21 071 642 110 139 266 19,13 1 264 254 787 100

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Avvik
Lønn og ref sykelønn 24 784 610 137 737 146 17,99 -283 551 242 449
Sosiale utgifter 4 511 379 29 116 956 15,49 -351 153 -351 153
Totalt avvik for sektor 3 29 295 989 166 854 102 17,56 -634 703 -108 703

6 sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Avvik
Lønn og ref sykelønn 4 532 708 24 684 012 18,36 40 218 40 218
Sosiale utgifter 880 455 5 258 851 16,74 2 227 2 227
Totalt avvik sektor 6 5 413 163 29 942 863 18,08 42 445 42 445

Sum drift sektor 1 til 6 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Avvik
Lønn og ref sykelønn 49 916 402 267 831 277 18,64 1 171 110 946 683
Sosiale utgifter 8 627 011 52 588 971 16,40 -155 348 -209 744
Totalt avvik sektor 1-6 58 543 413 320 420 248 18,27 1 015 762 736 939  
 
 
Budsjettavvik 
 
Det er merforbruk på sektor for oppvekst og kultur. Merforbruk på kr 0,4 mill skyldes 
merforbruk på skole etter at nedbemanningen i skoler er hensynstatt. Vi vil lage egen sak til 
oppvekst- og kulturutvalget på hvordan merforbruket dekkes inn. Videre er det merforbruk på 
interkommunal barnevernsvakt med kr 0,2 mill, men her vil samarbeidskommuner dekker deler 
av merforbruket.   
 
Øvrige sektorer er i balanse innenfor lønnsområdet.  
 
 
Når det gjelder øvrige utgifter blir det gjennomført en grundig analyse i kvartalsrapporten legges 
frem til politisk behandling senere i vår. De forhold som administrasjon anser å påvirke 
regnskapet for 2020 er følgende: 
 

 Mindreinntekt på ressurskrevende tjenester 
o Det er budsjettert med en inntekt på kr 17,2 mill i refusjon på ressurskrevende 

tjenester. Kommunen vil trolig få mindre i refusjon på ressurskrevende tjenester 
enn budsjettert. Dette som følge av et botiltak som er avviket og der det var 
budsjettert med kr 4,4 mill i inntekt. De resterende 12,8 mill er trolig også for 
høyt budsjettert ut fra at refusjonen for 2019 er beregnet til kr 8,4 mill. Når det 
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gjelder botiltaket vil også utgiftene på tiltaket bli redusert, og det må gjøres en 
budsjettregulering for virksomheten.  
 

 Det blir trolig reduserte skatteinntekter som følge av mange permitteringer i forbindelse 
med korona pandemien. Det vil også bli mindre brukerbetalinger på blant annet 
kinoforestillinger, Halti kulturscene og kiosksalg knyttet til disse.  

 
 Det har de siste dagene blitt gjennomført flere rentekutt fra Sentralbanken. KLP var raskt 

ute med å sette ned rentene til kommunene. Det vil gi besparelser i forhold til budsjettert 
renteutgift for 2020. 
 

 Korona pandemien medfører en del ekstrautgifter for kommunen, og det føres oversikt 
over hvilke merutgifter kommunen har. Staten har gitt lovnad om at utgifter blir dekket 
av staten, med det er ennå usikkerhet rundt omfanget av denne dekningen.  
 

 Stortinget har 21. mars 2020 vedtatt en omfattende krisepakke for å hjelpe og stimulere 
arbeidstakere, næringslivet og kommunal sektor.  Vi må påregne at det senere i 2020 vil 
komme betydelige midler til kommunesektoren for å kompensere for redusert aktivitet 
og stimulere til nye prosjekter.  
 
 

Vurdering 
Fokus på økonomi som rammebetingelse som må være på plass for at sektorene skal kunne 
drifte tjenestene i henhold til de rammer kommunestyret har bestemt. En forenklet rapportering 
er innført der det kun er fokus på økonomi hver måned. Hvert kvartal skal det i tillegg 
rapporteres på sykefravær, avvik og måloppnåelse. Dette gir virksomhetsledere mer tid til å 
bruke tiden på å få kontroll på økonomien.  
 
I 2021 skal de økonomiske rammene til sektorene ytterligere ned, og det er viktig at arbeidet 
med omstilling gjøres i 2020. Det vil muliggjøre å få en mer stabil og forutsigbar drift i 2021. 
 
Korona-pandemien har i løpet av noen dager satt hele landet i unntakstilstand, og store deler av 
næringslivet og offentlig sektor stenges ned.  Konsekvensene og varigheten av krisen er umulig 
å forutse, og vi må derfor påregne stor usikkerhet omkring kommunens økonomi videre utover i 
2020.  Kommunedirektøren vil i særskilt sak til kommunestyret omtale korona-pandemien og 
komme med forslag til tiltak for å avhjelpe situasjonen for Nordreisa-samfunnet. 
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Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering 2021 - ny vurdering 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, eskl) 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Kommunestyret vedtar at eiendomsskattegrunnlagene skal justeres i samsvar med 
eiendomsskattelovens paragraf 8 A-4, såkalt kontorjustering. 

 Justering av skattegrunnlagene for 2021 vurderes i forbindelse med budsjettbehandlingen 
høsten 2020.  

 Nye eiendommer takseres på vanlig måte. 
 
 
Saksopplysninger Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på 
samme måte som skatt på inntekt og formue. Det betyr at inntekten fra eiendomsskatt går 
uavkortet til kommunen i motsetning til skatt på inntekt og formue der inntekten fordeles i 
henhold gitt gitte kriterier. Den viktigste begrunnelsen for eiendomsskatt er behovet for å skaffe 
kommunen inntekter som bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Det er 
kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den 
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enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i 
eigedomsskattelova. 
 
Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal 
benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten for 
boliger og fritidsboliger skal være minst 2 promille og ikke mer enn 5 promille av taksten. Fra 
2021 reduseres eiendomsskatten til 4 promille av taksten. Eiendomsskatten innenfor 
næringsvirksomhet skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten.  
 
Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av takstmessig verdianslag på fast eiendom. 
Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneiers økonomiske situasjon ut 
over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.  
Takstene for eiendomsskatt er vedtatt ut fra anslag på eiendommens markedsverdi. Med 
eiendom menes grunneiendom men alle påstående bygninger. (Landbruksbygninger er fritatt for 
eiendomsskatt etter lovens § 5h, og er ikke taksert). 

 
Eiendomsskattetakseringen er en forenklet taksering sammenlignet med salgstakst. Som 
grunnlag for taksering brukes opplysninger i matrikkelen (offentlig register over 
grunneiendommer), eksempelvis bygningstype, antall etasjer, areal, byggeår. I tillegg brukes det 
skjønnsmessige faktorer som beliggenhet, vedlikehold, etc som tilsammen gir en 
eiendomsskattetakst. Taksten kan tas av offentlig godkjente takstmenn på selvstendig grunnlag 
eller basert på sjablongtaksering utarbeidet av kommunen.  
 
Sjablongtaksering: Sjablongverdier er kvadratmeterpris ut fra bygningstype og bruksområde 
som tar sikte på å gjenspeile gjennomsnittsverdien for bygningstypen/bruksområdet. Det kan 
benyttes indre faktorer (byggeår, etasjer, bygningstype og lignende) og ytre faktorer 
(beliggenhet, vedlikehold, sone og lignende) for å korrigere taksten. Områdefaktor/sonekart er et 
verktøy som benyttes for å ivareta verdiforskjeller mellom sentrum og distrikt. Sjablong er et 
hjelpemiddel for å sikre likebehandling.  
 
På spesielle eiendommer vil det være nødvendig å engasjere sakkyndige. Det gjelder for 
eksempel kraftlinjer, telenett, næringseiendommer og lignende.  
 
Kommunestyret kan ifølge eigedomsskattelova §3 skrive ut eiendomsskatt på enten: 
 
«a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 
b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der 
slik utbygging er i gang, eller 
c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller 
d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller 
e) eigedom både under bokstav b og c, eller 
f) eigedom både under bokstav b og d, eller 
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom». 
 
 
Omtaksering etter 10 år 
Jamfør eigedomsskattelova §8 A-3 (3) skal det som hovedregel være omtaksering i kommunen 
hvert 10 år.  
 
I 2020 er det 10 år siden siste alminnelige taksering i Nordreisa kommune, og kommunestyret 
må gjøre vedtak på hvilke alternativer kommunen skal gå for. Det er ikke anledning til å la 
takstene stå uforandret uten behandling i kommunestyret. Kommunen har følgende alternativ: 
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1. Ny alminnelig taksering 
2. Bruk av formuesgrunnlag 
3. Kontormessig justering 
4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 

 
 
 

1. Ny alminnelig taksering 
Kommunestyret kan velge å gjennomføre ny alminnelig taksering. Kommunen tar da nye takster 
på eiendommer, og kan gjøre dette basert på følgende alternativ: 

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen på selvstendig grunnlag 
(basert på utvendig besiktigelse).  

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen basert på sjablong 
utarbeidet av kommunen.  

 Foreta taksering via sjablongberegning med kommunens egne ressurser.  
 
 

2. Skatteetatens formuesgrunnlag 
Finansdepartementet åpnet i 2014 for å benytte formuesgrunnlaget for boligeiendom som 
utgangspunkt for utskrivning av eiendomsskatt. Departementet har også fastsatt at kommunene 
skal benytte en reduksjonsfaktor på formuesgrunnlaget. For 2020 skal formuesgrunnlaget 
reduseres med 30 %. Kommunestyret kan uavhengig av denne faktoren selv vedta ytterligere 
reduksjon med eksempelvis bunnfradrag eller en fast reduksjonsfaktor på samtlige eiendommer.  
 
Eventuelle klager på formuesgrunnlaget skal rettes til og avgjøres av skatteetaten. I de tilfeller 
kommunen oppdager feil i formuesgrunnlaget på en bolig, har ikke kommunen selv 
klageadgang. Det er allikevel ikke til hinder for at kommunens eiendomsskattekontor kan 
informere Skatteetaten om eventuelle feil, og oppfordre til endring.  
 
Formuesgrunnlagene blir justert hvert år, i motsetning til de takstene kommunen selv foretar. De 
fleste boligeiendommene vil ha et formuesgrunnlag, men det vil imidlertid være noen 
boligeiendommer der det ikke foreligger formuesgrunnlag. Eksempel kan være: 
 

 Boliger tilhørende organisasjoner som ikke har skatteplikt 
 Våningshus på gårdsbruk 
 Boligdel i kombinasjonsbygg 
 Sekundærbolig som er definert som fritidsbolig pga standard 
 Boligeiendommer som Skatteetaten mangler boligareal for 
 Boligeiendommer med uavklarte eierforhold 
 Fritidsboliger (forutsatt at de matrikkelen har betegnelsen fritidsbolig) 
 Næringseiendommer 
 Telenett, kraftlinjer og lignende  

 
Disse eiendommen må kommunen selv taksere, og takstene vil ikke kunne justeres hver år. Det 
vil dermed kunne bli avvik mellom de takstene som følger formuesgrunnlaget og de takstene 
som kommunen selv foretar. Skatteetaten benytter primærareal i formuesgrunnlaget, mens 
kommunen benytter bruksareal.  
 
I 2019 er det 72 kommuner som benytter formuesgrunnlag i forbindelse med utskrivning av 
eiendomsskatt. 
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3. Kontorjustering 

I stedet for ny alminnelig taksering kan kommunestyret treffe vedtak om at skattegrunnlaget skal 
økes med inntil 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget i hvert år, men ikke overstige antatt 
verdi av takstobjektet. Kontorjustering skjer uten bruk av befaring og kan skje hvert år så fremt 
taksten ikke overstiger reel verdivurdering. En prosent økning gir ca kr 140.000,- i økt 
eiendomsskatt.  
 
«§ 8 A-4.Kontorjustering 
(1) I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet 
(taksten) som eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av 
eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande 
tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før eit tidspunkt som kommunestyret fastset. 
(2) Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det 
opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, 
likevel slik at skatteåret 1983 vert rekna som første året for slikt tillegg. Fristreglane i § 8 A-3 
andre ledd gjeld ikkje for kontorjustering.» 
 
 

4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 
Kommunestyret kan i særlige tilfeller avgjøre at ny taksering skal utsettes, men ikke lengre enn 
3 år etter siste alminnelig taksering skulle ha skjedd. Dette jamfør eskl §8A-3. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommunestyre vedtok i 2009 (sak 71/09) at det skal skrives ut eiendomsskatt for alle 
eiendommer i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort vedtak om bunnfradrag eller andre 
reduksjoner i forhold til eiendommens verdi. Det er 2665 eiendommer som har eiendomsskatt. 
 
Fra 2020 er skattesatsen 5 promille på boliger og fritidsboliger, og 7 promille på 
næringseiendommer.  I 2019 fikk kommunen inn kr 17,7 millioner på eiendomsskatt, og i 2020 
er budsjettet på 11,4 millioner. Da takstene ble gjennomført i 2009 ble det leid inn offentlig 
godkjente takstmenn for å gjennomføre takseringen. De takstene som er gjort etter 2009 er blitt 
gjort basert på sjablong. Takst på næringseiendom og verker og bruk foretas av offentlig 
godkjente takstmenn.  
 
Hvis kommunestyret velger å gjennomføre en ny alminnelig taksering vil dette trolig medføre 
opprettholdelse eller liten reduksjon av eiendomsskatten til kommunens innbyggere, 
sammenlignet med 2019 nivået. Det er 10 års verdietterslep som skal justeres til dagens verdi. 
Fra 2010 til 2017 har boligprisene i Nord-Norge, ifølge SSB, steget med 48,2 %. Fra og med 
2020 er skattesatsen på boliger og fritidsboliger redusert fra 7 promille til 5 promille. I tillegg er 
skattegrunnlagene redusert med 30 %. Fra 2021 reduseres skattesatsen med ytterligere en 
promille til 4 promille. Det medfører at eiendomsskatten reduseres fra kr 12.6 millioner i 2019 
til kr 6,3 millioner i 2020 og kr 5,05 millioner i 2021.  
 
 
Nedenfor er det listet opp fordeler og ulemper ved de ulike metodene, sett fra kommunens side: 
 
Fordeler og ulemper ved ny alminnelig taksering: 
 

 + Skjevheter og endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil bli rettet 
 + Vil gi økte inntekter 
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 + Kvalitetssjekk og oppdatering av opplysninger i matrikkelen 
 + Taksten vil være gjeldende i 10 år 
 + Dersom man velger bruk av sjablong vil det gi mer rettferdig taksering 
 - Vil gi ekstra utgifter for kommunen økonomisk 
 - Taksering svært krevende i forhold til tilgjengelig ressurser og kompetanse 
 -Den ekstraordinære krisesituasjonen landet er oppe i som følge av Corona-pandemien 

gjør det usikkert om vi i 2020 bør/kan sette i gang en omfattende taksering med fysisk 
besøk til samtlige eiendommer, herunder delvis kontakt med grunneiere 

 
 
Fordeler og ulemper ved å bruke formuesgrunnlag: 
 

 + Kommunen slipper å foreta takster på de fleste boligeiendommene 
 + Kommunen unngår klagebehandling på boligeiendommene taksert av Skatteetaten  
 - Formuesgrunnlaget benyttes kun på boligeiendommer. Fritidsboliger, våningshus, 

enkelte bolighus, næringseiendommer, kraftlinjer med flere må fortsatt takseres av 
kommunen 

 - Det vil bli forskjell på takster basert på formuesgrunnlag og takster basert på 
kommunens takster. Formuesgrunnlaget justeres årlig og vil da være mer oppdatert enn 
kommunens takster. På takstene kommunen foretar selv er det ikke anledning til å foreta 
årlig justering.  

 - Det kan by på utfordringer å håndtere blandingen mellom to ulike takseringsmetoder. 
Kommunen må holde oversikt over hvilke eiendommer som takseres via 
formuesgrunnlaget og hvilke som kommunen takserer selv.  I tillegg vil det også 
løpende forekomme at boliger blir omklassifisert til fritidsbolig, og at fritidsboliger blir 
omklassifisert til boliger  

 - Kommunen har ikke selv klagerett på eiendommer som har feil primærareal 
 
 
 
Fordeler og ulemper ved benytte kontorjustering: 
 

 + Relativt lite arbeidskrevende da det skjer uten befaring og takstmenn 
 + Gir økt skattegrunnlag, og derved muligheter for økte inntekter 
 + Ingen begrensning i forhold til i hvor mange år på rad kommunen kan foreta 

kontorjustering, så lenge kontorjusteringen ikke overstiger 10 % av opprinnelig 
alminnelig taksering 

 - Vil gi lavere eiendomsskatt enn om det blir foretatt retaksering  
 - Skjevhet eller endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil ikke bli rettet 

 
 
Fordeler og ulemper ved uendrede takster: 
 

 + Ingen ekstra utgifter  
 + Ingen økte utgifter for innbyggerne  
 - Ingen økning i inntektene utover nye objekter 

 
Når kommunen skal vurdere hvilket alternativ som skal velges er det viktig å kartlegge: 
 

 Erfaringer for forrige taksering 
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 Hvilke ressurser har kommunen til rådighet til et takseringsprosjekt 
 Har kommunens ressurser og sakkyndig nemd tilstrekkelig kompetanse 
 Er det nødvendig å be om assistanse av hensyn til kapasitet og kompetanse 
 Avdekke eventuelle mangler  

 
Erfaringen fra forrige taksering i 2009 viser at verdivurderingen tatt av offentlige godkjente 
takstmenn viste seg å variere selv i samme område. Det ga mange skjevheter i takstene og førte 
til mange klagesaker. Dersom takstene tas basert på sjablong vil man få en mer rettferdig 
verdivurdering.  
 
Kommunen har kun delte ressurser som arbeider med eiendomsskatt. Byggesaksbehandler 
foretar takster på bolighus og hytter basert på sjablong, og tar i snitt omlag 20 takster per år. I 
tillegg arbeider økonomisjef og controller med klagebehandling, utskrivning og lignende. 
Samtlige har kun en liten del av stillingen innenfor eiendomsskatt. I tillegg er matrikkelen ikke 
tilstrekkelig oppdatert til å gjennomføre taksering på en effektiv måte.  
 
Dersom eiendommene takseres på nytt gir dette nyttige innspill til de andre kommunale 
registrene som også tar utgangspunkt i de samme grunnopplysningene. Matrikkelregisteret er 
kommunes ansvar å vedlikeholde og oppdatere. Ved gjennomføring av ny alminnelig taksering 
vil nye bygg som ikke er registrert komme inn i registeret. Besiktigelsen vil også kunne gi 
kommunen opplysninger om ulovligheter i forhold til plan- og bygningsloven.  
 
Nordreisa kommune benytter Komtek til å skrive ut kommunale avgifter og eiendomsskatt. 
Eiendomsskatten er lagt inn som en varelinje og det er svært begrensede søkemuligheter i denne 
programvaren. Det er ikke mulig å hente ut data som kan benyttes til en effektiv håndtering av 
eiendomsskatten. Dersom kommunen hadde benyttet Komtek Eiendomsskatt ville programmet 
kunne brukes i omtaksering, klagebehandling og den løpende forvaltningen. Dette programmet 
er anbefalt uavhengig av hvilket alternativ kommunestyret velger.  
 
Gjennomføring av taksering ved de ulike metodene: 
 

 Ved sjablong - En ny alminnelig taksering vil medføre at kommunen må leie inn 
konsulenter til å utarbeide en sjablong og gjennomføre takseringen. Utgifter ved 
alminnelig taksering er estimert til omlag kr 1 millioner, basert på erfaringer fra andre 
kommuner. I tillegg må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen av 
næringsvirksomheter. 

 Ved innleie av offentlig godkjente takstmenn - En ny alminnelig taksering vil medføre at 
kommunen må leie inn konsulenter til å utarbeide en sjablong og gjennomføre 
takseringen. Utgifter ved alminnelig taksering vil trolig beregnes til omlag kr 2,0 
millioner til 2,5 mill. I tillegg må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen 
av næringsvirksomheter. 

 Bruk av skatteetatens formuesgrunnlag vil medføre at kommunen må foreta takster på de 
eiendommene som ikke er registrert hos skatteetaten. I tillegg må det leies inn 
konsulenter til å gjennomføre takseringen av næringseiendommer og verker og bruk.  

 Kontorjustering vil gi kommunen økte inntekter med bruk av få ressurser, både 
personellmessig og økonomisk. Kommunen kontorjusterte i 2020 med 4 prosent, og kan 
i 2021 justere med 10 prosent å foreta kontorjustering på.  

 Uendrede takster vil hverken medføre økte inntekter eller bruk av ressurser 
(personalmessig eller økonomisk). 
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Nedenfor vises en tabell over utviklingen i eiendomsskatt i årene 2019 og 2020, samt eksempler 
på eiendomsskatt 2021: 

1/14 Storvik 310 000 2 170 225 680 1 128 835 822 3 343 248 248 993
5/25 Straumfjord 1 450 000 10 150 1 055 600 5 278 1 726 124 6 904 1 161 160 4 645
13/3 Storslett (strandveien) 1 440 000 10 080 1 048 320 5 242 1 435 259 5 741 1 153 152 4 613
13/48 (Storslett Bekkestien) 1 092 000 7 644 794 976 3 975 1 153 534 4 614 874 474 3 498
14/6 Storslett Mellaveien 1 230 000 8 610 895 440 4 477 1 464 229 5 857 984 984 3 940
15/42 Leonh.Isaksensvei 1 440 000 10 080 1 048 320 5 242 1 242 515 4 970 1 153 152 4 613
22/64 Reisadalen 280 000 1 960 203 840 1 019 1 003 321 4 013 224 224 897
29/72 Reisadalen 470 000 3 290 342 160 1 711 689 714 2 759 376 376 1 506
40/4 Kildalen 750 000 5 250 546 000 2 730 1 312 382 5 250 600 600 2 402
44/7 (Storslett Båtnesveien) 1 240 000 8 680 902 720 4 514 1 004 113 4 016 992 992 3 972
47/446 Sørkjosen Nesseveien 1 320 000 9 240 960 960 4 805 1 528 813 6 115 1 057 056 4 228
52/140 Storslett Høgegga 1 380 000 9 660 1 004 640 5 023 1 637 310 6 549 1 105 104 4 420
57/15 Oksfjord 540 000 3 780 393 120 1 966 766 723 3 067 432 432 1 730
67/11 Storvik 410 000 2 870 298 480 1 492 972 665 3 891 328 328 1 313
78/7 Rotsund 300 000 2 100 218 400 1 092 762 021 3 048 240 240 961
81/36 Vest-Uløy 400 000 2 800 291 200 1 456 728 711 2 915 320 320 1 281
Summering 98 364 51 149 73 053 45 011

Eksempel eiendomsskatt 2021

Gårds- og bruksnr E-skatt 
skatteetatens 
formuesverdi

Verdi 2019 Verdi 2020
Kontor-

justering 
10% 

e-skatt          
4 promille

e-skatt 2019           
7 promille

e-skatt 2020         
5 promille

E-skatt 
skatteetatens 
formuesverdi

 
 
Tabellen viser: 

 Takstgrunnlaget (verdi) av takstobjektene i 2019 med tilhørende eiendomsskatt 
 Takstgrunnlaget (verdi) av takstobjektene i 2020 med tilhørende eiendomsskatt 
 Eksempel på eiendomsskatt for 2021 

o Skatteetatens formuesverdi med tilhørende eiendomsskatt  
o Kontorjustering med tilhørende eiendomsskatt 

 
Alminnelig ny taksering er ikke tatt med i forslaget ettersom det vil medføre et betydelig 
forarbeid i forkant av en slik taksering. En slik takst vil trolig bli høyere enn skatteetatens 
formuesverdi.  
Skatteetatens formuesverdi vil gi høyere inntekt til kommunen, men økte utgifter til innbyggerne 
sett mot 2020 takstene.  
Kontorjustering vil gi lavere inntekt for kommunen, samt reduserte utgifter til innbyggerne sett 
mot 2020 takstene. Statens justering fra 5 promille til 4 promille vil en reell reduksjon på 10 % 
til innbyggerne, selv om kommunen foretar kontorjustering.   
 
 
 
 
Kommunedirektørens vurderinger 
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Lov om eiendomsskatt gir kommunene mulighet til å skrive ut slik skatt på de fleste 
eiendommene i kommunen.  Disse skatteinntektene disponerer kommunen fritt, og 
eiendomsskatt påvirker ikke de årlige rammetilskudd kommunen får fra staten.   
 
 
Rammetilskuddet fra staten baserer seg på inntektssystemet for kommunene, og detaljert 
beregning framgår av Grønt hefte som er et vedlegg til statsbudsjettet.  De såkalte frie inntekter 
(statlig rammetilskudd + ordinære skatteinntekter) disponerer også kommunene fritt, men det 
legges klare føringer fra staten på hvilke lovpålagte tjenester kommunene er nødt til å tilby. 
 
Kommunestyret står fritt til å velge følgende: 
 
I – Skal man kreve inn eiendomsskatt eller ikke 
II – Hvilke eiendommer skal man kreve inn eiendomsskatt på 
III – Hvordan takserer man eiendommene 
IV – Hvilken skattesats skal man bruke for det enkelte år, innenfor de rammer Stortinget setter 
 
Nordreisa kommunes økonomi er i sterk ubalanse, og det er allerede budsjettert med 11,4 
millioner kroner i eiendomsskatt i 2020, en nedgang med 6,3 millioner kroner eller 35,6 % fra 
2019. 
 
Kommuneregnskapet for 2019 viser et betydelig driftsunderskudd, og man må bruke store deler 
av disposisjonsfondet for å komme ut i null.  De samlede inntekter fra 2018 til 2019 ble redusert 
med 1 million kroner, mens utgiftene økte med over 30 millioner kroner. 
 
Kommunestyret har også vedtatt et ambisiøst investeringsprogram for 2020 og de nærmeste 
årene, som gir økte kapitalkostnader men som samtidig forutsetter mere rasjonalisert drift av 
skole- og barnehagesektoren. 
 
Nedgangen i folketallet i 2019 på 48 personer vil gi lavere rammetilskudd og skatteinntekter i 
2020, og må også hensyntas når vi nå vurderer hvordan vi framover skal taksere eiendommer i 
forhold til eiendomsskatt. 
 
Sett fra innbyggernes og næringslivets side ønsker man selvsagt ingen eller lavest mulig 
eiendomsskatt.  Sett fra kommunens side bør man sikre seg slike inntekter for å kunne 
opprettholde gode tjenestetilbud til befolkningen, men samtidig må man sikre at den 
økonomiske belastningen ikke blir for høy for den enkelte. 
 
Grunneierne i Nordreisa vil i 2020 få en betydelig reduksjon i eiendomsskatt, og dette har også 
vært hensikten fra Stortinget når lovverket ble endret.  Kommunestyret har imidlertid fortsatt et 
betydelig handlingsrom innenfor det nye regelverket, og dette kan skje i en kombinasjon av 
takseringsmetode og valg av skattesats. 
 
I forhold til kommunens økonomiske situasjon bør kommunestyret sikre høyest mulig inntekter 
for å sikre tjenestetilbudet, som har stor betydning for bolysten.  På den annen side vil en for 
høy eiendomsskatt, sammenlignet med andre kommuner, kunne bety at noen velger bort 
Nordreisa som etableringssted for bolig og/eller næringsvirksomhet. 
 
 
Kommunedirektørens anbefalinger 
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Kommunedirektøren vil anbefale at kommunestyret gjør vedtak om såkalt årlig kontorjustering 
av eiendomsskattetakstene.  Dette er den enkleste og rimeligste takseringsmetoden.  
Kommunestyret kan da i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene vedta størrelsen på 
den årlige justeringen av eiendomsskattegrunnlagene, samtidig som man vedtar skattesatsen for 
vedkommende budsjettår. 
 
Det vil være summen av årlig justering av skattegrunnlag og skattetakst som bestemmer den 
endelige eiendomsskatten for den enkelte grunneier, og derved de samlede 
eiendomsskatteinntekter for kommunen. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/317-12 

Arkiv:                F17  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 24.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Nordreisa kommunestyre 26.03.2020 
28/20 Nordreisa kommunestyre 01.04.2020 

 

Solbakken botiltak - avvikling 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår kommunestyret å vedta følgende: 

1. Kommunestyret tar vedtaket i Helse- og omsorgsutvalget, sak 6/20 i møte 17.02.20, til 
etterretning. 

2. Kommunestyret ber om at drøftelsene med Boligstiftelsen Nybo videreføres med sikte på 
rask avvikling av leieavtalen på Solbakken botiltak, adresse Flyplassvegen i Sørkjosen. 

3. Kommunestyret ber om at spørsmålet om terminering av leieavtalen legges fram for 
neste kommunestyremøte. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommune hadde en alvorlig hendelse ved Solbakken botiltak 25. februar 2020.  
Brukeren ved botiltaket rømte fra boligen og satte fyr på en enebolig i nærområdet.  I den 
aktuelle eneboligen oppholdt det seg en mor og et barn som klarte å redde seg ut. 
 
Politiet klarte etter kort tid å få kontroll over gjerningspersonen (som nå er varetekstfengslet), og 
lokalt brannvesen rykket ut og hindret at andre bygninger i området ikke ble skadet. 
Nordreisa kommune satte umiddelbart krisestab ut på natta, og vi koordinerte våre ressurser 
samtidig som vi kommuniserte med nødetatene (politi, brann og helse) og fylkesmannen.  Vi 
sendte ut pressemelding og inviterte til åpent informasjonsmøte på Halti samme dag, hvor 
mange innbyggere og media møtte opp. 
 
Solbakken botiltak ble opprettet i august 2019 i innleid bolig, adresse Flyplassvegen i 
Sørkjosen. Botiltaket ble etablert for å gi en ressurskrevende bruker et forsvarlig tjenestetilbud i 
henhold til helselovgivningen.  Utgangspunktet den gang var at brukeren hadde et lovbestemt 
krav på kommunale tjenester. 
 
Nordreisa kommune inngikk en 10-årig leieavtale med Boligstiftelsen Nybo, og vi betaler 
månedlig husleie på over 40.000 kroner.  Boligstiftelsen Nybo har gjort større investeringer for å 
klargjøre boligen til den aktuelle brukeren.  Leieavtalen er uoppsigelig i leieperioden. 
Tjenestetilbudet til vedkommende bruker ble organisert med heldøgnlig bemanning med 3 
ansatte til enhver tid.  I tillegg ble det innleid et årsverk eksternt som kommer i tillegg til den 
kommunale bemanningen. 
 
Regnskap 2019 viser at vi har hatt utgifter kroner 5.266.773,- og inntekter kroner 645.000,- på 
det aktuelle tiltaket i perioden august 2019 – 31. desember 2019.   
I budsjett 2020 ble det på ansvar 335 budsjettert med kostnader kroner 10.405.536,-og inntekter 
kroner 4.514.00,-. 
 

Politisk behandling av saken 

Formannskapet ble i møte 27.02.20 inngående orientert om hendelsen ved Solbakken botiltak 
25.02.20.  Formannskapet var samstemmig på at botiltaket kunne avsluttes snarest mulig, da 
man i den nærmeste tiden ikke hadde behov for dette. 
 
Kommunedirektøren har etter dette startet arbeidet med å omdisponere de ansatte, og de fleste 
har nå fått nye oppgaver.   
 
Ordfører og kommunedirektør har i møte med Boligstiftelsen Nybo 5. mars 2020 drøftet 
mulighetene for å terminere selve leieavtalen.  I møtet kom boligstiftelsen med forslag til ulike 
alternativer som kunne fristille kommunen fra den 10-årige leieavtalen.  Vi ble enige om at vi 
skal jobbe videre med disse alternativene, og legge fram eventuelle løsninger for politisk 
behandling. 
 
Helse- og omsorgsutvalget har i møte 17.03.20 drøftet saken (sak 6/20) og gjort følgende 
vedtak: 

1. Helse- og omsorgsutvalget godkjenner at Solbakken botiltak, ut fra en samlet 
vurdering av sikkerhet, avvikles. 

2. Helse- og omsorgsutvalget ber om å bli holdt løpende orientert om 
avviklingsprosessen. 
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Ordfører og kommunedirektør har siden hendelsen 25.02.20 hatt nær kontakt med politiet i 
forhold til sikkerheten rundt botiltaket. 
 

Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere 

Stortinget har tidligere, via inntektssystemet for kommunene, vedtatt en finansieringsordning 
som gir kommunene tilskudd for å dekke deler av kostnadene som kommunene har for sine 
ressurskrevende brukere. 
 
Formålet med ordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud til 
mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Regelverket til ordningen 
stiller krav om at det kun er direkte lønnsutgifter som er refusjonsberettigede, og det gis refusjon 
for 80 prosent av direkte lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet. I 2019 var 
innslagspunktet på kr 1.361.000,-. Det kan i tillegg gis fratrekk fra rammetilskuddets andel for 
kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og over er beregnet til kr 677.000.  
 
Politisk ledelse i Nordreisa kommune har utad uttalt at staten bør endre finansieringsordningen 
for ressurskrevende brukere, slik at mindre kommuner ikke blir så sårbar hvis man får 
forholdsmessig stor økonomisk belastning på dette området. 
Et annet forhold er at staten bør etablere institusjoner i statlig regi for å kunne gi et tilbud til 
ressurskrevende brukere som har komplekse og kostnadskrevende behov. 
 

Videre prosess 
Kommunedirektøren anbefaler nå at kommunestyret gir klarsignal for at man går videre med 
forhandlinger med Boligstiftelsen Nybo med sikte på å terminere leieavtalen.  Forslag til løsning 
legges deretter fram for behandling i formannskapet og kommunestyret. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/278-1 

Arkiv:                F47  

Saksbehandler:  Edel 
Gulbrandsen 

 Dato:                 03.03.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 18.03.2020 
2/20 Nordreisa kommunestyre 26.03.2020 
29/20 Nordreisa kommunestyre 01.04.2020 

 

Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord kommune og 
Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverket:  
 Barnevernloven § 1-1 Lovens formål 
 Barnevernloven §2-1 Kommunens ansvar 
 Forvaltningsloven  

 
Vedlegg: 
1  Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid 
2  Nordreisa kommunestyre 25.10.18 sak 67/18 
3  Samarbeidsavtale barnevern 
4  Særutskrift: Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord 
    kommune og Nordreisa kommune 
5  Uttalelse fra Mette Luther, virksomhetsleder for barneverntjenesten i Nordreisa Kommune  

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 18.03.2020  
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Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ønsker ikke å utsette samarbeidet med Kåfjord kommune, men avslutte 
intensjonen om samarbeidsavtale 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune ønsker ikke å utsette samarbeidet med Kåfjord kommune, men avslutte 
intensjonen om samarbeidsavtale. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kommunene oppfordres av fylkesmannsembetene til samarbeid med hverandre og ønsker at 
initiativet kommer fra kommunene selv.  
 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter.  Interkommunalt samarbeid gir også muligheten for å forbedre ansattes arbeidsdag, 
muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra flere 
kolleger.  
 
I 2018 begynner de seks kommune i Nord-Troms å se på mulighetene for å kunne samarbeide 
interkommunalt om barneverntjenesten. Nordreisa og Kvænangen kommune hadde allerede et 
slikt samarbeid.  
 
Denne avtalen ble sagt opp av Kvænangen kommune med virkning av 01.01.20. 
 
Kåfjord kommune stilte seg positivt til et interkommunalt samarbeid, og det ble etablert en 
arbeidsgruppe som skulle undersøke, utrede og avklare problemstillinger i forhold til et slikt 
samarbeid. Samarbeidet ble planlagt etablert fra og med 01.01.20. 
 
En samarbeidsavtalen som bygger på vedtak i Kåfjord kommunestyre 04.12.18 sak 69/18 og i 
Nordreisa kommunestyre 25.10.18 sak 67/18 ble utarbeidet. 
 
Det ble søkt om midler fra fylkesmannen i Troms og Finnmark høsten 2019 i forhold til 
iverksettelsen av det interkommunale samarbeidet. En organisasjonspsykolog ble hentet inn for 
å skulle være prosessveileder i arbeidsgruppen som skulle bestå av virksomhetsleder for 
barneverntjenesten i Nordreisa, konstituert barnevernsleder i Kåfjord og organisasjonspsykolog.   
 
19. desember 2019 har kommunestyret i Kåfjord saken om interkommunalt samarbeide mellom 
Nordreisa og Kåfjord oppe i sak PS 93/19 Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom 
Kåfjord kommune og Nordreisa kommune. De kommer fram til følgende vedtak: 

1. Kåfjord kommune stiller seg positivt til et interkommunalt barnevernsamarbeid med 
Nordreisa Kommune. 
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2. Før samarbeidet kan etableres må Nordreisa barnevern være kommet lengre i prosessen 
med lukking av avvik og prosessen i gjennomføringen. Utviklingen av 
barneverntjenestens organisasjonsstruktur må også være kommet lengre. 

3. Vi arbeider videre med prosessene med det interkommunale samarbeidet i 2020, med 
mål om å etablere et samarbeid innen 01.09.20. 

4. Vi ber om at Kåfjord kommune blir vertskommune for der interkommunale 
barnevernsamarbeidet.   

 

Vurdering 
Formålet med barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig og økonomisk bærekraftig utvikling av 
barneverntjenesten. 
Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike behov for 
samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, muligheter for spesialisering, 
rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og forberede tjenesten på å møte nye lovkrav 
og nye arbeidsoppgaver. 
 
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringene sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt 
om i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også 
for kommunen i Nord – Troms. 
 
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring, og det ble etablert en arbeidsgruppe som skulle jobbe med å undersøke, 
utrede og avklare problemstillinger i forhold til et slikt samarbeid.  
Det ble søkt om, og innvilget, midler fra fylkesmannen i Troms og Finnmark i forhold til 
iverksettelse av det interkommunale samarbeidet.  
I den forbindelse ble det laget en prosjektplan for perioden april 2019 – september 2019. Tiden 
etter prosjektet og frem til iverksettelse av samarbeidet skulle brukes til etablering av 
organisasjonskultur, utforming av rammer og retningslinjer, beskrive denne tjenesten i rapporter 
og eventuelt treffe vedtak. 
 
Etter møtet i Kåfjord kommunestyre 19.12.19. hvor de vedtar å utsette samarbeidet mellom 
Kåfjord og Nordreisa barneverntjeneste til 01.09.20, uttaler virksomhetsleder i Nordreisa 
barneverntjeneste at det ikke er ønskelig å utsette samarbeidet, men avslutte.  
Hun foreslår videre at partene venter med å diskutere et mulig samarbeid til alle parter er klare, 
da med en klar intensjonsavtale før omfattende ressurser brukes i en slik prosess.  
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Forord 

Nord-Troms omfatter kommunene Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen. Styringsgruppa som består av rådmennene i de aktuelle kommunene har 
bedt om en utredning, organisering og iverksettelse av et mer fast organisert barnevernssamarbeid i 
regionen. Utredningsarbeidet som har ført til prosjektrapporten startet 23.01.2017.  

Oppdraget fra rådmannsutvalget i Nord-Troms har vært spennende, lærerikt og til tider utfordrende 
og frustrerende. Likevel er prosjektleder svært takknemlig for tilliten de har vist i utredningsarbeidet, 
og for at de valgte meg til oppgaven.  

Prosjektrapporten er blitt til etter drøftinger i arbeidsgruppa som består av barnevernlederne i de 
involverte tjenestene, en representant fra Fagforbundet, en representant fra Fellesorganisasjonen 
for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter til disse 
yrkesgruppene (heretter kalt FO) og prosjektleder. Samt annet arbeid utført av undertegnede. 

Prosjektleder vil takke alle som har bidratt i prosjektet. Spesielt til Landsforeningen for 
barnevernsbarn som har hjulpet oss med å ivareta brukermedvirkning. Takk til barnevernlederne i 
Vesterålen barnevern, ETS barnevern, barneverntjenesten i Harstad, Tromsø, Alta og Bardu som har 
bidratt med informasjon om deres drift. Takk til de ansatte på rådhuset i Kåfjord som har hjulpet med 
praktisk bistand, korrekturlesing og gjennomføringen av ROS-analyse. En varm takk rettes til Grethe 
Marie Borgerød studieleder for UIT Norges arktiske universitet ved institutt for barnevern og sosialt 
arbeid, og Rita Øymo Solbakk universitetslektor, campus Harstad for gjennomlesing av spørreskjema i 
forkant av utsendelse. Det samme gjelder for barnevernleder i Orkdal kommune Tom Døsvik som 
raust har delt sine erfaringer med oss i forbindelse med gjennomført seminar. Sist men ikke minst 
rettes en stor takk til alle som har heiet på meg, bidratt med gode innspill og støttet meg gjennom 
prosjektet.  

 

Gáivuotna Kåfjord Kaivuono, 15.12.2017 

Therese Mariann Winther 

Prosjektleder 
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1.0 Bakgrunn 

1.1 Lovgrunnlag 

I barnevernloven § 1-1 defineres Lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  

Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke andre 
bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i hovedsak.  

Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 43, 
48 og 55.  

 

1.2 Saksframlegg av mars 2014 

I mars 2014 ble det utarbeidet et skriv fra barnevernslederne i Lyngen, Storfjord og Kåfjord. De 
aktuelle barnevernlederne ville ha et interkommunalt samarbeid. De så at endringene i 
barnevernloven av 21. juni 2013 medførte økte krav til tjenestene. I skrivet ble det trukket frem flere 
utfordringer kommunene stod ovenfor som følge av overnevnte. Deres oppfatning var at det ikke var 
et spørsmål om kommunene skulle samarbeide om barnevern, men hvordan dette samarbeidet 
skulle organiseres. Barnevernlederne så ikke for seg en sammenslåing av tjenestene, men mente det 
var realistisk med et samarbeid om deler av tjenesten.  

Lovendringene i barnevernloven av 21. juni 2013 innebar mange krav til kommunene som syntes 
vanskelig å innfri: 

 Økt økonomisk ansvar og styring gjennom økt kommunal egenandel. 
 Krav til styrking av tjenesten gjennom økt krav til fagmiljø, kompetanse og faglig 

videreutvikling. 
 Økte krav til å dokumentere at tjenesten er i samsvar med loven, blant annet gjennom krav 

til internkontroll, tiltaksplaner og evalueringsverktøy. 
 Økt fokus på likeverdig tilbud og robuste tjenester gjennom tettere oppfølging av små 

tjenester.  

Barnevernlederne formidlet at tiden ikke var moden for å slå sammen alle barneverntjenestene til en 
barneverntjeneste, men at de så det som realistisk å samarbeide om deler av tjenesten: 

 Tiltaksbank 
 Adopsjon 
 Kompetanseheving 
 Fosterhjemsoppfølging 
 Tilsynsordning 
 Evalueringsverktøy 

Kommunene besluttet å iverksette et utredningsprosjekt for interkommunalt barnevernssamarbeid. 
De har i den forbindelse fått tildelt midler fra Fylkesmannen i Troms. I ettertid har Skjervøy, 
Nordreisa og Kvænangen kommet med i prosjektet.  
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I saksfremlegget som lå til grunn for prosjektleders mandat ble prosjektrapport fra Vesterålen lagt 
ved som et eksempel på hvordan samarbeid i et stort geografisk område kunne organiseres. 
Hovedformålet med å etablere et formalisert barnevernsamarbeid i Nord-Troms er å etablere en 
tjeneste som på best mulig måte svarer på de krav som loven stiller til den kommunale 
barneverntjenesten. Det store geografiske området for de 6 samarbeidskommunene ble nevnt som 
noe en må ta hensyn til i utredningsarbeidet. Videre at andres erfaringer med slike samarbeid ble 
sentralt å innhente. Arbeidet med prosjektet skulle føre frem til et forslag til samarbeidsplattform for 
tjenestene (Saksfremlegg arkivsaknr: 2015/34-11). 

I utredningsarbeidet har prosjektleder forsøkt å ta utgangspunkt i overnevnte. Barnevernet er et 
komplekst fagfelt. Dette krever at de ansatte innehar kompetanse, tilnærmer seg jobben med stor 
grad av etikk og hele tiden tilegner seg ny kunnskap. De siste årene har barnevernet i Norge blitt 
kritisert både nasjonalt og internasjonalt.  Fra likelydende vedtak om interkommunalt barnevern i 
Nord-Troms ble fattet av de 6 samarbeidskommunene har Forslag til ny barnevernlov blitt presentert 
(NOU 2016:16). Dette hensynet er også forsøkt ivaretatt, og implementert, i prosjektarbeidet.  

Som nevnt har andres erfaringer med interkommunale barnevernsamarbeid vært viktig i arbeidet 
med prosjektet. Særlig har funn fra NF rapport n.: 1/2015 blitt vektlagt fordi informantene bestod av 
ulike viktige faginstanser som er sentrale i barnevernsarbeid (i tillegg til andre evalueringer av 
barnevernsamarbeid i hele landet). Informantene i nevnt studie var barnevernledere, rådmenn, 
representanter for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker. Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie omhandler 202 kommuner som var etablert i 
til sammen 63 interkommunale barnevernsamarbeid fordelt på 17 av landets fylker, og kan således 
være representativ for alle deler av landet. En fjerdedel av samarbeidene hadde vart i bortimot ti år 
eller mer. Noen av kommunene hadde opprettet formelle avtaler om samarbeid, men de fleste har 
slått sammen sin barneverntjeneste med andre.  

 

2.0 Prosjekt interkommunalt samarbeid om barnevern i Nord-Troms 

Styringsgruppa for prosjektet med å utrede interkommunalt samarbeid innen barnevern i Nord-
Troms er rådmannsutvalget. De har satt sammen en arbeidsgruppe som består av:  

Tone Mortensen – barnevernleder i Lyngen kommune  

Ann-Britt Holmen – barnevernleder i Storfjord kommune  

Jani Albrigtsen – barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni i 
perioden januar-mai 2017 

Sandra Larsen – konstituert barnevernleder i Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni fra og med mai 2017 

Mette Øyen Bless – barnevernleder i Skjervøy kommune 

Lisa Løkkemo – barnevernleder i Nordreisa og Kvænangen kommune 

Maria Vang – representant for FO 

Beate Severinsen – representant for Fagforbundet i perioden juni 2017 og til prosjektslutt 

Therese Mariann Winther – prosjektleder  
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Fagforbundet og FO har også fått oversendt referater, ulike utkast som er utarbeidet og annet med 
invitasjon til å komme med innspill.  

Prosjektleder ser at oppnevnt arbeidsgruppe har vært noe homogen. Det har medført at 
utredningsfasen har hovedsakelig fokusert på barnevernfaglig innhold. En svakhet kan derfor være at 
en ikke har utredet alle sider ved eksempelvis drift og IKT i god nok grad. Sammensetningen 
representerer likevel en styrke i at fagligheten har vært forsøkt ivaretatt underveis. Dersom 
kommunene beslutter å samarbeide om barnevern vil det være naturlig å foreta en ytterligere 
kostnadskartlegging, utført av andre, for en eventuell vertskommune dersom det er 
samarbeidsformen som besluttes.  

I utredningsfasen har det vært gjennomført:  

 Drøftingsmøte mellom Fylkesmannen i Troms v/Silja Eriksen og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom KS v/seniorrådgiver Sylvi Hjelle og prosjektleder. 
 Drøftingsmøte mellom Landsforeningen for barnevernsbarn v/Veronika Løveng-Hansen og 

prosjektleder. 
 Drøftingsmøter for å få oppnevnt tillitsvalgte mellom FO, Fagforbundet og prosjektleder. 
 Besøk hos alle barneverntjenestene i Nord-Troms. 
 2 møter med styringsgruppa og prosjektleder. 
 6 møter i arbeidsgruppa (ved gjennomføringen har vi rullert oppmøtet på de ulike 

kommunene). 
 Fellesmøte med de ansatte ved alle barneverntjenestene. 
 To-dagers erfarings basert studieseminar for rådmannsutvalg, etatsledere og 

barnevernledere. 
 Møte med ETS barneverntjeneste v/barnevernleder Lill-Cathrine Ekra og prosjektleder. 
 Møte med Vesterålen barneverntjeneste v/barnevernleder Kari Mortensen og prosjektleder. 
 Telefonmøte med Harstad barneverntjeneste v/barnevernleder Inger Eidissen og 

prosjektleder. 
 Telefonmøte med prosjektleder for interkommunalt barnevernsamarbeid i Bardu Jutta 

Maurer. 
 Telefonmøte med barnevernvakta i Tromsø, barnevernleder i Alta og barnevernleder i Bardu. 
 Telefonmøter med IKT Nord-Troms sentraladministrasjonen v/leder Tom Eirik Jensen og 

prosjektleder Kurt Frantzen, samt andre eksterne aktører.  
 Rapportering på prosjektet til Fylkesmannen i Troms v/prosjektleder 13.06.2017.  
 Informasjonsmøte om Familieråd v/Bufetat og arbeidsgruppa. 
 Felles opplæring i Familieråd.   
 ROS-analyse av fremtidig barnevernssamarbeid i Nord-Troms v/Landsforeningen for 

barnevernsbarn, barnevernledere i alle kommunene (oppnevnt representant fra tjenesten på 
vegne av dem som ikke kunne delta), representant for Fagforbundet og representant for FO.  

 Deltakelse på akuttkonferanse 2017 arrangert av Barne- og familiedirektoratet og 
politidirektoratet. 
 

2.1 Spørreskjema 

Som en del i utredningen har som nevnt spørreskjema blitt utformet. Det ble utarbeidet et skjema til 
ledere og et til ansatte (se vedlegg 1). De ble sendt ut til barnevernledere og barnevernsansatte i de 
aktuelle kommunene. Totalt 13 ansatte har svart på spørreundersøkelsen.  
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Skjemaene ble utarbeidet for å få oversikt over tjenestespesifikke aspekter, organisatoriske og 
økonomiske forhold. Begge spørreskjemaene bestod av standardiserte spørsmål og spørsmål med 
åpne svarmuligheter. Spørsmålene var basert på forskning om interkommunalt samarbeid og 
mandatet som ble gitt av styringsgruppa. 

Spørreskjemaene ble gjennomlest og redigert av studieleder for institutt for barnevern og sosialt 
arbeid Grethe Borgerød og universitetslektor Rita Øymo Solbakk ved barnevernutdanningen på 
Norges Arktiske Universitet UIT, campus Harstad før de ble sendt ut.  

 

2.2 Samarbeid og kostnadsbilde 

Det bør ikke være noen uttrykt målsetting at man skal spare penger på å samarbeide om barnevern, 
men underforstått ligger det en målsetting om å få mer igjen for pengene ved å samarbeide enn det 
kommunene vil være i stand til på egenhånd. 

Nord-Troms kommunene vil måtte beregne økte utgifter i oppstart ved et interkommunalt 
samarbeid. Graden av utgifter og finansieringsplan for samarbeidet vil kunne variere alt etter om en 
velger å samarbeide utfra en avtale (jf. kommuneloven § 27) eller utfra en vertskommunemodell (jf. 
kommuneloven § 28). 

Når det gjelder interkommunale barneverntjenester synes de viktigste årsakene ifølge Brandtzæg, 
Håkonsen & Lunder (2010) til kostnadsøkninger å ha sammenheng med at man får større tjenester 
med sterkere fagmiljøer. Noe som i seg selv bidrar til flere meldinger, undersøkelser og tiltak som 
utløser økte kostnader. Det er dermed ikke sagt at etablering av interkommunale barnevern bidrar til 
kostnadsvekst sammenlignet med om hver enkelt kommune skulle styrket barneverntjenesten på 
tilsvarende måte hver for seg. Dersom vi ser på kostnadsutviklingen i barnevernet i små kommuner 
med og uten interkommunalt samarbeid på figur 27 presentert nedenfor ser vi at kommuner med 
interkommunale barnevern har hatt en mer moderat kostnadsutvikling enn andre små kommuner 
uten interkommunalt barnevern. Dette indikerer at etablering av interkommunale barnevern er en 
mer kostnadseffektiv måte å styrke barneverntjenesten på i små kommuner, enn om hver enkelt 
kommune skal styrke tjenesten på egen hånd. Dette er også samsvar med evalueringen av forsøkene 
med interkommunale barnevern (Brandtzæg 2006). 
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Figur 27. Kostnadsutvikling totalt for barnevernsutgifter i små kommuner (< 5000 innbyggere) med og uten interkommunalt samarbeid. 
Indekstall der 2002 = 1 for nominelle netto driftsutgifter.  

Informanter i Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) sin studie ser både fordeler og ulemper med 
avstand mellom barneverntjenesten og enkelte av samarbeidskommunene. Geografisk avstand har 
betydning for tjenesten som utøves i positiv og negativ retning. En av fordelene er at det er mulig å 
fordele saker mellom ansatte slik at de unngår saker der de selv bor. En annen fordel er at det kan ha 
blitt mindre farlig å melde. Flere informanter bemerker at for mange saker kanskje har blitt liggende 
for lenge tidligere.  

Ut fra overnevnte kan et samarbeid i Nord-Troms fordelaktig bidra til barneverntjenestens 
hovedformål som er å yte bedre hjelp til barn og unge som trenger det. Isaksen (2010) viser også til 
at interkommunale barnevernssamarbeid har en kostnadsøkning, men bare halvparten så stor som i 
enkeltstående småkommuner. Denne økningen kan forklares blant annet med at man gjennom å 
styrke fagmiljøer og øke kompetanse, fanger opp et underliggende behov man tidligere overså. Når 
man skal effektivisere og holde kostnadene nede, kan det ikke være et mål å redusere antall tiltak. Er 
behovene der så må de også møtes. Det nevnes også at den generelle kostnadsøkningen i 
barnevernet ikke viser noen tegn til å avta.  

 

2.3 Intern organisering  

Erfaringer tilsier at valg av modeller for intern organisering er viktig for å lykkes med et 
interkommunalt samarbeid. Valget av organiseringen må ta hensyn til geografiske avstander og bidra 
til å sikre og videreutvikle kvaliteten på en mest kostnadseffektiv måte. Samtidig som nærhet og 
tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere er viktig å opprettholde.  (Vardheim & Aastvedt, 
2013).  

Arbeidsgruppa så behovet for å drøfte organisering tidlig i prosessen. Det ble vurdert at dersom 
organisasjonskartet var etablert og omforent, kunne den videre utredningen innta et mer faglig 
fokus. Det ble derfor viktig å bruke tid på drøftinger rundt valg av samarbeidsplattform. Prosjektleder 
har presentert flere forslag til organisering som har blitt diskutert i arbeidsgruppa (se vedlegg 2).  

Ved oppstart av prosjektet ble de ansatte i barneverntjenestene, i Nord-Troms, oppfordret til å 
fremme forslag til organisering av samarbeidet. Siden prosjektleder ikke mottok forslag til 
samarbeidsplattform fra de ansatte ble det utarbeidet et forslag til organisering av interkommunalt 
barnevernsamarbeid i Nord-Troms som ble sendt ut på høring til aktuelle parter i de 6 
samarbeidskommunene.  

Forslaget tok utgangspunkt i at 4 av 5 barnevernledere på daværende tidspunkt ville tilpasse et 
forslag utfra utformingen fra Vesterålen barnevern. Barnevernleder i Storfjord kommune formidlet at 
de ikke var innstilt på et samarbeid av den karakteren, og ba om en utredning av samarbeid om deler 
av tjenesten. Herunder er barnevernvakt, felles tiltaksbank og fagutvikling nevnt eksplisitt. Videre 
utredningsarbeid vil derfor omhandle organisering etter både Kommuneloven §§ 27 og 28. Se vedlagt 
forslag til organisering av interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord-Troms og tilhørende 
høringsuttalelser (se vedlegg 3).  

7. juni 2017 ba de øvrige i arbeidsgruppa om at utredningen også skal omfatte et samarbeid om felles 
tiltaksbank og kompetanseheving. Konstituert barnevernleder fra Kåfjord deltok ikke på dette møtet, 
og har derfor ikke uttalt seg vedrørende dette. Ønsket fra barnevernledere er primært å sette ut 
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akuttberedskapen til barnevernvakt i Tromsø, sekundært å utvikle en egen barnevernvakt. De ulike 
alternativene vil bli forsøkt presentert mer inngående i rapporten.  

Forslag til barnevernsamarbeid i Nord-Troms er at det organiseres etter modell med administrativt 
verskommunesamarbeid (jf. kommuneloven § 28-1b). Dersom en ser for seg et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 vil det videre arbeidet omhandle å utarbeide en samarbeidsavtale. En ser en del 
utfordringer dersom samarbeidsavtale om enkeltområder er løsningen kommunene velger. Dette vil 
bli presentert ytterligere i prosjektplanen.   

I Evalueringen av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag fremkommer det at valg av 
modeller for intern organisering naturligvis er viktig for å lykkes med et interkommunalt samarbeid. 
Hensynet til ulemper ved geografiske avstander blir nevnt eksplisitt (Brandtzæg, 2016).  

I vurderingen av organisasjonsstruktur og lokalisering av tjenester må det tas hensyn til de 
geografiske forholdene i Nord-Troms. Arbeidsgruppa ser at samlokalisering, med felles oppmøtested 
for hele tjenesten, ikke er hensiktsmessig på grunn av de store avstandene. Per 4. kvartal 2016 var 
samlet innbyggertall i regionen 15962 ifølge SSB. Utfordringene sett ut fra dette er at vi er få 
innbyggere fordelt på et stort areal noe som kan ha innvirkning på antall ansatte i tjenestene og de 
ressursene hver enkelt kommune rår over.  

Fagkompetansen må likevel kunne benyttes på tvers av kommunegrensene. Dette vil prosjektleder 
gå nærmere inn på i forslaget, og det vil være fokus i drøftinger med arbeidsgruppa videre i 
prosjektet dersom det blir besluttet et interkommunalt barnevernsamarbeid. 

 

2.4 Begrunnelser for ønsket samarbeid 

I dag er utfordringene barneverntjenestene økende. De siste årene har det vært en tredobling i antall 
barn som mottar tiltak. Lichtwarck og Clifford (2010).  

Barneombudet kom med et innspill til Raundalen-utvalget (NOU 2012:15) der en anbefalte minimum 
5 fagstillinger per barneverntjeneste. FO (2015) har senere anbefalt minimum 5 fagstillinger per 
kommunale barneverntjeneste for å sikre barn trygge og gode oppvekstsvilkår. Dette er nedfelt i 
Landsforeningen for barnevernsbarn sin politiske plattform for å sikre kontinuitet og kvalitet.  

Representanter for fylkesmannsembetene forteller at de «holder et øye med» de aller minste 
barneverntjenestene, og særlig dem med mindre enn fem årsverk for fagstillinger som anbefalt som 
nedre grense av departementet i Proposisjon til Stortinget 106 L (2012-2013). Fylkesmannsembetet 
ser på sammenslåing ved interkommunale samarbeid som en positiv utvikling, og har derfor «pushet 
på sammenslåing». Flere mener at initiativet bør komme fra komme fra kommunene og tjenestene 
selv.  

Representantene for fylkesmannsembetene og ledere for fylkesnemndene uttaler ifølge Andrews, 
Gustavsen & Lindeløv (2015) at en liten fast stab fører til at barnevernet må leie inn eksterne 
tjenester som kan variere kvalitetsmessig. Tjenester med få ansatte har også svekket beredskap om 
mer enn et barn må «akuttplasseres», og ved ulike typer fravær som for eksempel at barnevernleder, 
som eneste ansatt i tjenesten, må møte i fylkesnemnda, og være borte fra kommunene i flere dager. 
I en større tjeneste er det også mulig å fordele oppgaver på flere personer slik at ansatte unngår å bli 
involvert i arbeid med familier som de kjenner eller har et nært forhold til. 

Utfordringene som løftes for barneverntjenester i studien er gjenkjennbart sett opp mot resultatene 
av spørreundersøkelsen som er gjennomført i barneverntjenestene i Nord-Troms. Som nevnt har 13 
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ansatte, inkludert barnevernlederne, svart på denne.  11 av 13 av informantene oppga at de hadde 
opplevd å være inhabile i saker, og kommunene måtte få oppnevnt settekommune. Ved et 
vertskommunesamarbeid vil det kun være snakk om inhabilitet dersom barnevernleder har slektskap 
til tjenestemottakere eller av andre grunner er inhabil.   

Alle barneverntjenestene i regionen har opplyst i spørreskjemaet at de har opplevd å måtte leie inn 
konsulenter i forbindelse med alle stadier i barnevernssaker. Nedenfor presenteres en oversikt som 
kan være med på å gi et lite bilde av bruken av innleide konsulenter. Samtidig er det viktig å presisere 
at den høye bruken av konsulenter kan skyldes mangel på egne forebyggende hjelpetiltak. Mangelfull 
kompetanse i komplekse saker oppgis også som en av grunnene til at tjenestene leier inn eksterne 
konsulenter. 

Formålet med oversikten som presenteres nedenfor er å synliggjøre at det bør foretas en omregning 
av kjøp av tjenester hos andre for å se om det er mulig å opparbeide egne tiltak. Således vil en kunne 
opparbeide kompetanse i egen tjeneste ved et interkommunalt samarbeid. Prosjektleder påpeker at 
det må tas forbehold om eventuelle feil i oversikten. De ulike kommunene har ulike måter å føre 
regnskap på, og hvilke poster som benyttes. Prosjektleder har ikke fått utdypende forklaringer hos 
alle kommunene. Oversikten er likevel representativ for å skissere et bilde av kjøp av tjenester hos 
eksterne.  

Kommune Konsulenter 2015 Konsulenter 2016 
Kvænangen/Nordreisa Se merknad og 

kommentar nedenfor 
tabellen.  

Kroner 671.387,- (244) 
Kroner 916.200,- (251) 

Skjervøy Kroner 431.893,- Kroner 19.892,- 
Kåfjord Kroner 210.00,- Kroner 548.749,61,- 
Storfjord  Kroner 174.309, 64,- 

(252) 
Kroner 183.592, 46,- 
(251) 
Kroner 174.876,12,- 
(244) 
Totalt kroner 
532.778,22,- 

Kroner 694.121,05 

Lyngen Kroner 167.442,19 ,- Kroner 0,- 
 

 Merknad: Det har vært noe variasjon i innhentet tallmateriale fra Nordreisa/Kvænangen så 
prosjektleder presenterer tallene som ovenfor, og legger ved barnevernleders utdypning: 

o 2015 

2015: 

1.577.691 

 34.449 

 66.489 

Barnevernleder nevner at 2015 ikke er helt representativt. 2015 var et unntaksår med svært 
høyt fravær og de hadde 3-4 konsulenter inne.  

o 2014 
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2014: 

907.760 

 6.682 

    63.334  

o 2016 

2016: 

677.096 

140.800 

 78.888  

 Tallmaterialet som er presentert ovenfor er tall for Nordreisa kommune. I forhold til 
tallmaterialet fra Kvænangen kommune skriver barnevernleder følgende:  
«Det har vært litt utfordrende å klarlegge konsulentbruk hos barnevernet i Kvænangen fordi 
dette er bakt inn i utlegg fra Nordreisa og i et samlet refusjonskrav fra Nordreisa til 
Kvænangen kommune. For 2015 finner jeg kun et beløp på 4.231.80 kr. 
I 2016 er det anslått at det er benyttet konsulent og krevd refusjon for 25% stillingsressurs, 
17 766, 50 kr pr. mnd gjennom 11 av 12 måneder, altså kan vi anslå at det er benyttet 
195.431,50 kr på konsulenter i 2016.» 
 

Ut fra presenterte tall fra alle kommunene ser en i alle fall at det er mulig å spesifisere tallene 
ytterligere. Dersom en omregner dette til egne årsverk vil det kunne ha stor betydning å omsette 
pengene som brukes til kjøp av konsulent-tjenester i dag til å bygge opp egne tiltak ved et 
interkommunalt samarbeid.  

Å omregne økonomiske midler som brukes til å kjøpe tjenester fra eksterne til bruk av egne ansatte 
til å utføre tjenestene vil ikke ensbetydende representere kortsiktige innsparinger. Imidlertid vil det 
være en mulighet for kommunene til å drive kompetanseheving, og fagutvikling av egne ansatte. På 
sikt kan det gi mulighet for økonomisk vinning siden en de ansatte som allerede er ansatt i 
barneverntjenesten er dem som utfører jobben.  

Barne- og likestillingsdepartementet har i et brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gått 
gjennom bruken av aktører i det kommunale barnevernet. Vista analyse (2014-2015) viste at 77% av 
landets barneverntjenester benyttet private aktører til å utføre en eller flere av kommunens 
lovpålagte oppgaver. I brevet understreker departementet at det er kommunens øverste 
administrative og politiske ledelse som har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine 
lovpålagte oppgaver etter barnevernloven. Direktoratet understreker at de private aktørene har 
bidratt til å løfte kvaliteten og kompetansen på mange områder i barneverntjenester. Samtidig 
understreker de at dagens situasjon innebærer en stor risiko for sviktende oppfølging og manglende 
styring av private aktører som utfører oppdrag på vegne av den kommunale barneverntjenesten. I sin 
vurdering presenterer departementet en liste med eksempler på oppgaver som innebærer utøvelse 
av offentlig myndighet og som kommunen ikke kan delegere/legge til en privat aktør (Moen & Solum, 
2017).  

Et annet moment som prosjektleder mener er viktig å påpeke i denne sammenhengen er at det stilles 
særlige krav til å trekke inn kulturperspektivet og gode kommunikasjonsferdigheter hos de ansatte i 
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barneverntjenesten. Å trekke inn kulturperspektiv er ifølge Saus (2006) å la forståelsen av individets 
og familiens behov være gjort med utgangspunkt i verdier og teorier som åpner for å se omgivelsene 
de er en del av. Barnets beste må være omtenkt i forhold til etnisitet.  

I Nord-Troms finnes det flere elementer som er spesielt for regionen, og dermed medfører ytterlige 
krav til kompetanse hos de ansatte. Her finnes en sammenblanding av norsk, kvensk og samisk 
kultur. Fornorskning av samer og kvener var ifølge Zachariassen (2016) målet med 
minoritetspolitikken staten førte i Nord-Troms og Finnmark i perioden 1850-1950. Videre har ifølge 
Aadens (1986) læstadianismen satt sitt preg på lokalsamfunn og bygder i Nord-Troms fra 1850 og 
frem til i dag. 

Identiteten vår og kulturen vi har tilegnet oss er en viktig del av oss, og preger måten vi oppdrar 
barna våre på. Lokalkunnskap hos de ansatte i barneverntjenesten er derfor en viktig del av deres 
kompetanse, og denne er viktig å styrke. Ansatte med kjennskap til kulturen i vår region vil lettere 
kunne ha denne kunnskapen med som en del av grunnlaget for å gjøre vurderinger i møte med barn 
og familier. De bor og lever i samfunnet på daglig basis, og mange av dem har vokst opp som en del 
av samfunnet de arbeider i. En kan stille spørsmål ved hvordan dette blir ivaretatt ved kjøp av 
tjenester fra eksterne konsulentfirmaer som operer fra hele landet.  

Kommunenes ansvar i forbindelse med overnevnte reguleres i flere bestemmelser:  

Barn som tilhører en minoritet eller er urinnvånere har et særskilt vern etter Barnekonvensjonens 
artikkel 30. Samiske barn har et ytterligere vern etter Grunnloven § 108.  

Forslaget til ny barnelov som i dag reguleres i barnevernloven § 4 er at barnevernets kompetanse bør 
styrkes med hensyn til å gå inn og forstå familier med en annen kulturell bakgrunn. Det er 
kommunens ansvar å sørge for opplæring av barneverntjenestens personell, jf. Forslag til § 113. Nytt 
forslag til § 4 innebærer et krav til kultursensitivitet hos barnevernsansatte. Forslaget til § 04 gir en 
plikt for barnevernet til å utøve sin virksomhet med respekt for og i samarbeid med barnet og barnets 
foreldre. For å oppfylle samarbeidsplikten, er det viktig at barnevernet har den nødvendige forståelse 
for den enkeltes kulturelle bakgrunn og for de særlige utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon 
med barn og foreldre med en annen språklig, religiøs og kulturell bakgrunn (NOU 2016:16).  

Det som i alle fall er sikkert er at norsk barnevern i dag står barnevern ovenfor et systemskifte i måte 
å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Skiftet innebærer at: 

 Vi går fra tilnærmingsmåter der barn ses på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse. Synet flyttes 
fra barn som rettighetsbærende individ til barn som rettighetshavere (NOU 2016:16).  
 

 Skiftet stiller økte krav til kommunene fordi en rettighetsbasert tilnærming legger vekt på å 
styrke barnets egne ressurser og alle sosiale systemer som barnet er en del av: familien, 
skolen, lokalsamfunnet, institusjoner og religiøse og kulturelle systemer (NOU 2016:16).  

Kommunene vil som en følge av dette kunne stå ovenfor store utfordringer fordi dagens system ikke 
er godt nok rustet for å møte utfordringene ved at barn, og familiene deres blir rettighetshavere. 
Særlig i mindre kommuner kan det føre til utfordringer fordi fagmiljøene er små og sårbare. I verste 
fall kan det føre til at beslutninger fattes på feilaktig grunnlag, eller at saker ikke blir undersøkt, med 
de alvorlige konsekvensene det kan få for barn og familiene deres.  

Kommunene vil være ansvarlige ved denne type feil-behandling. Skiftet medfører et økt 
kompetansekrav til barneverntjenestene; krav om at de har tilgjengelige ressurser, og fokus på 
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hvordan en best kan utnytte og videreføre de ressursene som allerede finnes. Medvirkning er ifølge 
Landsforeningen for barnevernsbarn (2015) et av de viktigste satsnings områdene som Bufdir og 
Barne- og likestillingsdepartementet har. De mener at det er den eneste måten barnevernet kan bli 
bedre på.  

 

2.5 Ivaretakelse av de ansatte 

Barnevernsansatte er en utsatt gruppe. SSB sin rapport 20414/18 Turnover i barnevernet viser at på 
ett år, mellom 2010 og 2011, sluttet hele 31,5 prosent i det kommunale barnevernet. Til 
sammenligning er gjennomtrekks raten i varehandel 23,3 prosent og i industrien 14,8 prosent (Dinh, 
2015). Hele 60 prosent av de som jobber i barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern og boliger 
for utviklingshemmede har opplevd vold eller trusler om vold siste år, viser en FAFO-undersøkelse fra 
2009 (Paulsen, 2014).  

Det er arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte kommunenes 
tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for veiledning, 
kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne viktige 
jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

Med utgangspunkt i at høy turnover blant barnevernsansatte kan samarbeid etter en 
vertskommunemodell bidra til at kommunene har muligheter for tilrettelegging i egen organisasjon. 
Dersom det er mulig å få til kan det redusere langtidssykemeldinger og omplasseringer. Det kan 
legges til rette for at ansatte kan ha mulighet til å bytte gruppe, eller at de kan utføre andre 
arbeidsoppgaver i kortere eller lengre perioder. I dag jobber alle kommunene i Nord-Troms etter 
generalistmodell, men hvis en velger en annen organiseringsform kan kommunene bidra til at de 
ansatte får en mer dynamisk arbeidsform. Dersom en ansatt av ulike grunner har utfordringer med å 
for eksempel jobbe med barnevernsundersøkelser kan de utføre andre oppgaver men likevel fungere 
på sin arbeidsplass. Dette samsvarer også i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-2 som sier at:  

«(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved 
planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i 
systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.  

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

a)det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom 
sitt arbeid, 

b)arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers 
arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, 

c)det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig 
ansvar, 

d)arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom 
enkeltoppgaver, 

e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon. 
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(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling 
som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

(4) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne 
paragraf.»  

 

En ser tydelig at det er høye krav som stilles av kommunenes måte å utøve barnevern på, og ut fra 
anbefalinger kan interkommunalt barnevernssamarbeid være et gode for kommunene i Nord-Troms. 
Antall ansatte lokalisert, og hvordan en best mulig kan utnytte ressursene, bør ligge til grunn for den 
organiseringen som besluttes. 

Nord-Troms kommune har per i dag varierende antall ansatte i tjenestene.  

 Antall stillinger totalt 22.5 årsverk: 
o Lyngen; 3 med leder 
o Storfjord; 3 med leder 
o Kåfjord; 3.5 med leder 
o Skjervøy 4 med leder 
o Nordreisa/Kvænangen 9 med leder 

  Totalbefolkningen er som nevnt tidligere på 15962 per 4. kvartal 2016.  
 

Til sammenligning har andre kommuner, prosjektleder har vært i kontakt med, følgende antall 
stillinger;  

 Vesterålen barnevern (dekker Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen, Hadsel og Sortland) har 35.5 
årsverk inkludert 2.40 % merkantil og advokat i 100% stilling.  

o Totalbefolkningen er på 30499 per 4. kvartal 2016.  
 

 ETS barnevern (dekker Evenes, Tjeldsund og Skånland) har 10 årsverk inkludert 40 % 
merkantil.  

o Totalbefolkningen er på 5705 per 4. kvartal 2016.  
 

 Barneverntjenesten i Harstad har 22 årsverk inkludert 2 merkantile, samt at de har en 
forebyggende enhet med 14 årsverk.  

o Totalbefolkningen er på 24800 per 4. kvartal 2016.  
 

Dersom en ser antall stillinger i forhold til folketallet i Nord-Troms kan det være mulig å opparbeide 
en sterkt og robust barneverntjeneste. Det forutsetter gode prosesser der en ser på omstrukturering 
av dagens måte å jobbe på innenfor de eksisterende barneverntjenestene. Med utgangspunkt i 
presentert tallmateriale kan det være mulig å bygge opp et faglig og kompetent barnevern uten å 
tilføre flere saksbehandlerstillinger i oppstart. Dette forutsetter en god dialog mellom kommunene 
og tid til faglige drøftinger. Fokuset må være på å finne gode løsninger før et eventuelt samarbeid 
inngås.  
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3.0 Organisering 

De fleste barneverntjenester er organisert etter en generalistmodell mens større kommuner ofte har 
ulike former for spesialisering. Barneverntjenester som har en spesialisert organisering har gjerne 
team med en ansvarsfordeling som tar utgangspunkt i barnas alder eller hvilke typer tiltak de mottar. 
En del kommuner har egne stillinger som saksbehandlere for ungdom, og et annet eksempel er 
kommuner som har fosterhjemsteam med ansvaret for alle barn som er i fosterhjem uavhengig av 
alder (KS, 2017).  

Arbeidsgruppa drøftet innledningsvis hvilken modell tjenestene kan organiseres etter. 
Generalistmodellen er som nevnt den modellen Nord-Troms kommunene jobber etter i dag der alle 
gjør alt. Unntaket er Nordreisa og Kvænangen barneverntjeneste som har forsøkt å gå over til å jobbe 
etter prosessmodellen der prosessessene undersøkelse og tiltak (i og utenfor hjemmet) rendyrkes 
som egne fagområder.  

Ettersom anbefalingen fra flertallet i arbeidsgruppa da var å jobbe etter prosessmodellen ligger den 
som utgangspunkt for organisasjonskartet. Videre har det vært et sterkt ønske om en «felles 
tiltaksbank» i regionen. Med dagens organisering har barneverntjenestene hatt utfordringer med å 
bygge opp og videreutvikle egne forebyggende hjelpetiltak. 

To viktige suksessfaktor som trekkes frem i en mulighetsstudie er at alle kommunene signaliserer klar 
vilje til samarbeid, og er villige til å gjøre nødvendige tilpassinger. Deltakerkommunene må også være 
villige til å avgi styring og myndighet til vertskommunen. Samarbeidet må ha klare mål, planlegges og 
forankres godt (Vardheim & Aastvedt, 2013). Fire av fem tjenester er organisert som et 
vertskommunesamarbeid regulert i Kommunelovens kapittel 5A (§ 28-1b).  

Flertallet i arbeidsgruppa så i oppstart for seg at samarbeidet organiseres etter 
vertskommunemodellen. Lovgrunnlaget for interkommunalt barnevernssamarbeid reguleres etter 
Kommunelovens § 28. Styreleder vil være rådmannen i vertskommunen. H*n har det overordnete 
ansvaret for driften av barneverntjenesten, og bidrar til samarbeidet i systemet og ut til de andre 
kommunene i samarbeid med barnevernleder. Det må foreligge et godt og tillitsfullt samarbeid 
mellom styret og barnevernleder. Det er også av stor betydning at barnevernet er synlig og godt 
forankret i de enkelte kommunene – både politisk og administrativt.  

Det vil være nødvendig at tjenesten har et eget, felles postmottak for inn- og utgående post som er 
knyttet til barnevernssaker. Post i tilknytning til barnevernssaker er unntatt offentlighet og krever 
eget arkiv. Annen post inngår i vertskommunens postsystem. Felles e-arkiv vil være fordelaktig for 
drift ved interkommunalt barnevernssamarbeid der post skannes inn på aktuelt barn. Dersom en skal 
kunne avhjelpe hverandre med eksempelvis habilitet eller ha felles akuttberedskap osv. må relevante 
opplysninger gjøres tilgjengelig for saksbehandlere uavhengig av barnets bostedskommune. 
Kostnader knyttet til e-arkiv innhentes i forlengelsen av at samarbeidsplattform besluttes. Alle Nord-
Troms kommunene saksbehandler i dag i programmet «Familia», Agresso og Ephorte. Kostnader 
knyttet til IKT-drift kartlegges videre i prosjektet.  Arbeidsgruppa ser at det er avgjørende at 
kommunene benytter samme saksbehandlerprogram dersom en inngår i samarbeidet. Alle 
barneverntjenestene har formidlet et sterkt ønske om å ta i bruk mobilt barnevern. Det betyr blant 
annet at saksbehandlere har mulighet til å skrive direkte inn på en I Pad på hjemmebesøk. På den 
måten effektiviseres driften. Pristilbud innhentes og kostnader for hver enkelt kommune blir en del 
av den videre utredningen når samarbeidsplattformen er etablert, og en vet antall kommuner som 
inngår i samarbeidet. Alle kommunene i Nord-Troms, utenom Lyngen deltar i dag i interkommunalt 
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samarbeid om IKT-drift. Det kan være fordelaktig ved en eventuell omlegging til felles datasystemer 
for kommunene både praktisk og økonomisk.   

 

3.1 Økonomi og fordelingsnøkkel 

I Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) inngår alle barnevernssamarbeidene avtale om en 
budsjettmessig fordelingsnøkkel mellom deltakerkommunen. Her er funnene at det er relativt bred 
enighet om den fordelingsnøkkelen de har valgt. Bidraget til felles utgifter fastsettes oftest etter 
befolkningsstørrelse, helt eller delvis.  

Det anbefales at Nord-Troms kommunene fordeler kostnader knyttet til interkommunalt 
barnevernsamarbeid i henholdt til Regnskap og fordelingsnøkkel 40/60 som er brukt ved andre 
interkommunale samarbeid i regionen uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt beslutter.  

40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 

60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år.  

Den enkelte kommune står for kontorkostnadene for stillinger som er lokalisert i egen kommune. 
Lønn i faste stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen (aktuelt ved 
samarbeid etter kommuneloven § 28-1b). Reiseutgifter og IKT fordeles etter 40/60 prinsippet.  

Rådmennenes opplevelse av kontroll med utgifter til barnevern i Andrews, Gustavsen & Lindeløv 
(2015) varierte etter hvilken type posisjon den enkelte kommune hadde i samarbeidet. En høyere 
andel rådmenn i samarbeidskommuner (41 %) enn i vertskommuner (18 %) gir uttrykk for at de har 
for lite kontroll med utgiftene til felles barnevern.  

Utfra overnevnte kan en tenke at et samarbeid organisert etter vertskommunemodellen vil gi en 
tydeligere oversikt over totalkostnadene ved drift til barnevern.  

 

3.2 Ledelse/stab 

Med organiseringen arbeidsgruppa har sett på vil antall ledere ikke reduseres. Det vil imidlertid 
medføre endring i myndighetsoppgaver, og andre tilpassinger i stillingene, barnevernlederne har 
etter dagens organisering.  

Det er en fordel at fremtidig leder av det interkommunale barnevernet deltar i planleggingen og 
tilretteleggingen av samarbeidet før oppstart. Medvirkning og innflytelse er viktig for å skape 
eierskap og legitimitet til prosessen (Vardheim & Aastvedt, 2013).  

Naturlig oppmøtested for ledelsen/staben vil være valgt vertskommune, men skal kunne benyttes i 
alle kommunene som deltar i samarbeidet.  

 

3.2.0 Barnevernleder 

Barnevernleder har beslutningsmyndighet, økonomi- og personalansvar. H*n er ansvarlig for 
rapportering internt og ut til tilsynsmyndigheter/SSB. Utfra overnevnte vil det være naturlig at leder 
er med i planleggingen og utformingen av en interkommunal tjeneste. Rutinearbeid og utforming av 
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tiltak for å skape en faglig god tjeneste bør være igangsatt før eventuell oppstart. Det vil være en klar 
fordel om barnevernleder er med i arbeidet med dette.  

Ved et samarbeid etter vertskommunemodellen vil det representere økt reisevirksomhet for 
barnevernleder. Det legges opp til mobilitet blant ledelse for å unngå forhøyet reisevirksomhet for de 
øvrige ansatte i den grad det er mulig.  

 

3.2.1 Fagleder 

Fagleder har ansvar for faglig utvikling av tjenesten og arbeidet med akuttberedskap. Barnevernleder 
og fagleder blir et lederteam. Et godt samarbeid mellom lederne vil være avgjørende for å 
opparbeide og drive en velfungerende barneverntjeneste. Siden barnevernleder er den som har 
vedtaksmyndighet, vil det være av stor betydning at det er god kommunikasjon i lederteamet.  

 

3.2.2 Lederteam 

De ansatte er som nevnt ikke samlokalisert med et felles oppmøtested til daglig. Barnevernleder og 
fagledere er ansvarlige for å arbeide for en god faglig forankring i tjenesten. Felles fagmiljø 
opparbeides gjennom jevnlige felles drøftinger og fagutvikling samt veiledning – både i teamene og 
for hele tjenesten. Det er en forutsetning å utarbeide en god møtestruktur før en eventuell 
iverksettelse av interkommunalt barnevernsamarbeid. Gode IKT-løsninger vil være et godt verktøy 
for å gjennomføre felles drøftinger, fagutvikling og veiledning på grunn av avstandene. For eksempel 
muligheten til å ta i bruk lyd og bilde. Saksgjennomgang og veiledning bør skje ved felles fysisk 
oppmøte i de ulike teamene. Dette for å ha oversikt over utførelsen av arbeidet, rutiner og for å 
kunne drøfte saker og skape et økt samhold i tjenesten.  

I følge Brandtzæg (2016) er den største utfordringen å få til et godt tverrfaglig forebyggende 
samarbeid med samarbeidspartnere i kommunene.   

Utarbeidelsen av gode rutiner for hvordan barneverntjenesten skal ivareta det tverrfaglige 
samarbeidet, og kommunikasjon ut bør derfor ha stort fokus i lederteamet.  Viser også her til 
nødvendigheten av mobilitet hos ledelsen på tvers av kommunegrensene.  

Barnevernleder og gruppeledere må være synlig, og ha oversikt over saker, i alle kommuner. Det 
betyr at lederteamet må kunne påberegne noe forhøyet reisevirksomhet kontra det de har i dag.   

 

3.2.3 Merkantilt ansatte  

Arbeidsgruppa og prosjektleder anbefaler at det ansettes to merkantile stillinger i staben. De skal 
være ansvarlige for utbetalinger i forbindelse med tiltak, skanning av dokumenter, arkiv, sentralbord, 
postmottak og løpende oppgaver knyttet til kontordriften. I kartleggingen som prosjektleder holder 
på med, kommer det frem at det er et ønske om merkantilt ansatte. I dag utfører saksbehandlerne 
merkantile oppgaver. Det gjør at mye av tiden de kan bruke i arbeid rettet mot barn og familiene 
deres går med til dette. Kvaliteten ved tjenestene forringes ved at fagstillinger er tillagt mange 
merkantile oppgaver i dag. Ved å benytte seg av merkantilt ansatte vil en, etter arbeidsgruppas og 
prosjektleders syn, kunne bidra til effektivisering ved at fagstillingene utnyttes til fagarbeid bedre 
enn i dag. Lønnskostnader er lavere for merkantilt ansatte enn for fagstillinger, og innsparinger er 
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mulig. I et interkommunalt barnevernssamarbeid etter modellen som skisseres vil det være økt 
behov for kontordrift. Spesielt med tanke på skanning av dokumenter for å ivareta informasjonsflyt 
mellom kommunene.  

 

3.2.4 Advokattjenester  

I dag kjøper alle barneverntjenestene, i Nord-Troms, advokattjenester fra eksterne advokater. 
Kostandene til advokattjenester kommer i tillegg til utgiftene knyttet opp mot annen ekstern 
virksomhet. Viser herunder til oversikt på side 10 i rapporten og utover.  

Økonomi knyttet til overnevnte utredes ytterligere dersom kommunene inngår i et 
vertskommunesamarbeid. Hvis det lar seg forsvare økonomisk vil det være en klar fordel å ansette en 
eller flere advokat(er) i tjenesten. Advokaten vil være ansvarlig i forbindelse med saker i 
fylkesnemnda og ved domstolene. H*n kan delta inn i drøftinger av saker og andre tilfeller på daglig 
basis. Ansettelse av advokat vil kunne føre til en spesialisering innenfor barnevern. Saksbehandlere 
vil kunne føle seg tryggere i nemndssaker og andre rettsbehandlinger fordi det kan gjennomføres 
drøftinger og samarbeid i forkant. Det kan bli bedre kvalitet over eventuelle saksfremlegg som 
utformes, og de ansatte vil kunne få bedre opplæring i å anvende juss i faglige vurderinger. Bruken av 
egne advokater kan være med på å forbygge omsorgsovertakelser fordi drøftinger underveis, 
sammen med andre tiltak, vil kunne føre til bedre oppfølging av barna og familiene deres.  

Anslagsvise lønnskostnader er kroner 700.000-800.000,- i året. Hver fylkesnemndssak/behandling i 
Tingrett koster kommunen anslagvis mellom kroner 120.000-150.000,- Da mener man en «enkel 
behandling» som strekker seg over to dager. 5-7 saker av slik art vil dekke opp lønnskostnadene til 
advokat. Jf. andre barneverntjenester prosjektleder har vært i kontakt med.  

Dersom en ser for seg at advokater kan utføre andre tjenester for kommunene kan det forsvares å 
ansette to. Advokater kan bidra inn i andre saker knyttet opp mot helse- og omsorgstjenester, 
oppvekst- og kultur etc. Alene vil det være snakk om svært forhøyede lønnskostnader for 
kommunene å opprette egne stillinger, men samlet sett vil det ikke medføre de samme kostnadene 
fordi kommunene er sammen om utgiftene. Følgelig kan det bidra til økt kvalitet i andre gjeldende 
enheter i de kommunene som inngår i samarbeidet.  

 

3.2.5 Psykologtjenester  

I NOVA-rapport i 2014 fant man at det var en høyere andel personer med helseproblemer for dem 
som hadde hatt barnevernstiltak enn for sammenligningsgrunnlaget. De har også en forhøyet andel 
av alvorlig sykelighet og risiko for ulykker, selvmord og annen voldsom død, samt rusmisbruk. Bildet 
er med på å understreke viktigheten av forebyggende og terapeutiske instanser (Backe-Hansen, 
Madsen, Kristoffersen & Hvinden, 2014).  

I et interkommunalt barnevernssamarbeid vil psykolog bidra i oppfølgingen av psykisk helse hos barn 
og unge. Tidlig intervensjon vil kunne føre til en forbyggende effekt hos dem som mottar hjelp. I dag 
er det slik at barneverntjenestene (og barnets fastlege) kan sende henvisning til barne- og 
ungdomspsykiatrien (heretter BUP) ved behov. Det er dessverre lang ventetid før barn og unge 
mottar hjelp. Barn må også få satt en diagnose før de kan motta behandling fra BUP.  

Barn og unge under 23 år har rett til vurdering innen 10 virkedager. Vurderingen skjer på grunnlag av 
henvisningen. Fristen for å iverksette behandling er satt til 65 virkedager (Helsedirektoratet, 2015).  
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I flere tilfeller-, i barnevernssammenheng-, kan barn og unge ha behov for psykisk helsehjelp uten at 
de oppfyller diagnosekriterier. I disse tilfellene vil en kommunepsykolog være essensiell for å gi riktig 
hjelp til rett tid. I samarbeid med psykolog vil barneverntjenestene også ha et bedre grunnlag for å 
skrive henvisning til BUP når det er nødvendig.  

Kommunepsykolog kan videre ivareta en veilederfunksjon for de ansatte. Kommunene reduserer 
dermed kostnader til å leie inn ekstern veiledning, og h*n kan bidra som drøftingspartner i saker ved 
behov.  

Primærhelsemeldingen, Meld. St. 26 (2014 -2015), vektlegger at kommunene må styrkes for å bli i 
stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 
mer forebygging og tidlig innsats, og flere helsetjenester levert i kommunene. Det er en målsetning å 
nå personer som i for liten grad etterspør tjenester, og å bidra med ressurser for dem med de største 
behovene, samt til grupper der sykdomsutvikling og sykehusinnleggelser kan forhindres gjennom 
forebygging, (oppfølging og rehabilitering). Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014-2015), 
framhever at det forebyggende arbeidet må styrkes. Psykisk helse skal få en større plass i 
folkehelsearbeidet, og arbeidet med livsstilsendring og aktiv aldring skal videreutvikles 
(Helsedirektoratet, 2015). 

Psykologtjenester kan videre knyttes opp mot helse- og omsorgsetatene i kommunene i et 
interkommunalt barnevernssamarbeid, og bidra til styrking av psykisk helsevern utover 
barneverntjenesten dersom kommunene ansetter flere psykologer. For kommunene kan 
lønnskostnader reduseres ved at det blir et «spleiselag» fordelt på dem som er med i det 
interkommunale barnevernssamarbeidet, og det vil kunne være mulig å ansette flere psykologer. Det 
kan bidra til muligheten for et faglig fellesskap, en bedre faglig forankring og gode muligheter for 
rekruttering av kompetanse. Kommunene i Nord-Troms vil med en slik forankring således kunne 
imøtekomme nasjonale krav om ansettelse av kommunepsykolog innen 2020.  

På lederplass i psykologtidsskriftet trekkes det frem viktigheten for faglig fellesskap for å stimulere til 
faglig vekst og unngå at psykologer havner i individuelle vakuum (Olsen, 2011). Lønnskostnader er i 
snitt kroner 550.000,- for psykologer ansatt i kommuner og fylker (SSB, 2015-2016). Det bemerkes 
imidlertid at det kan være store lønnsforskjeller innen yrkesgruppene.  

 

4.0 Inndeling i team 

Antallet barn i kontakt med barnevernet har økt betraktelig. Økningen har vært på 77% de siste 15 
årene (NOU 2016:16). Denne økningen fører til at store ressurser blir satt inn i forbindelse med 
barnevernsundersøkelser. Når tjenestene har få ansatte som skal jobbe i alle faser av en 
barnevernssak kan det føre til at hjelpetiltak ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Dersom så skjer vil 
ikke tjenestene klare å jobbe godt nok forebyggende, og det er en fare for en økning i antall 
omsorgsovertakelser.  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekst-vilkår. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, men barnevernloven åpner 
samtidig for alvorlig inngripende tvangstiltak. Dette stiller store krav til barnevernets arbeid og til at 
rettssikkerheten til barn og foreldre blir ivaretatt på en god måte. Sakene er ofte komplekse og 
vanskelige. Som på andre områder er det også i disse sakene risiko for at det gjøres feil. 
Konsekvensene for de det gjelder kan imidlertid være svært store dersom feil begås. Barnevernet får 
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ofte kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent 
(Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). 

Ved å organisere i team ut fra fasen i en barnevernssak, undersøkelse, tiltak og omsorgsoppfølging 
legges det til rette for at de ansatte kan være en del av et fagmiljø som er mer spisset inn mot et felt. 
Saksbehandlerne får et mindre spenn innenfor sitt fagområde, og dernest større kapasitet til å 
arbeide godt i komplekse saker.  

Barneverntjenesten inndeles i team ut fra fasen i en barnevernssak; undersøkelse, tiltak og 
omsorgsoppfølging. De ansatte er lokalisert som i dag, med unntak av forebyggende enhet. Her må 
en gjøre vurderinger av mobilitet for tilgjengelighet i alle kommunene i samarbeidet.  

 

4.1 Undersøkelsesteam 

Undersøkelsesteamet blir første kontakt med barnevernet for barna og familiene deres. Teamleder 
er ansvarlig for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at undersøkelser gjennomføres og er ansvarlig 
for saksveiledning med de ansatte, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben 
innenfor sitt ansvarsområde.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
undersøkelsesarbeidet blir fulgt. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som 
omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Arbeidet med akuttberedskap er underlagt undersøkelsesteamet. Her vil en også kunne finne 
spisskompetanse på å gjøre vurderinger på hva som er akutt og hva som kan inngå i ordinær 
saksbehandling. Utformingen av organisering av akuttberedskap gjøres av arbeidsgruppa som en del 
av prosjektet.  

 

4.2 Tiltaksteam 

Tiltaksteamet har ansvar for iverksettelse, oppfølging og evaluering av frivillige hjelpetiltak.  

Teamleder for undersøkelsesteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
tiltaksarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; følge opp at tiltak 
iverksettes og evalueres, samt for å videreutvikle, evaluere og rapportere til staben innenfor sitt 
ansvarsområde. H*n har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-4 som omhandler Frivillige 
hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som eksempelvis å innvilge et visst 
antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får en økonomisk kompensasjon 
for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er noe som besluttes i 
forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

Forebyggende enhet (felles tiltaksbank for kommunene) er underlagt tiltaksteamet. Enheten 
inneholder egne miljøterapeut(er), hjemmekonsulent(er), familieterapeut(er), metodeveileder(e) etc. 
Det er naturlig at forebyggende enhet er mobil og jobber i alle kommunene som inngår i 
samarbeidet. Oppdrag fra forebyggende enhet utføres på bestilling fra barneverntjenesten som har 
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kartlagt behovene til tjenestemottakerne. Tiltakene skal evalueres i samarbeid mellom 
tjenestemottaker, saksbehandler (ansvarlig leder) og forebyggende enhet.  

Felles forebyggende enhet kan opparbeides ved at noen saksbehandlerstillinger omdisponeres, 
omregning av kjøp av tjenester fra konsulenter til faste stillinger og kurs/opplæring fra Bufetat. Samt 
søke økonomiske midler fra Fylkesmannen.  

 

4.3 Omsorgsteam 

Omsorgsteamet har ansvaret for å følge opp barn og unge som har tiltak utenfor hjemmet. I tillegg vil 
rekrutteringsoppgaver av støttekontakter, besøkshjem, tilsynsførere og fosterhjem bli underlagt 
omsorgsteamet.   

Teamleder for omsorgsteamet skal også jobbe med saker, men er ansvarlig for at rutinene for 
omsorgsarbeidet blir fulgt. Ansvarsområdet er å sørge for forsvarlig drift i det daglige; se til at 
oppfølging, tilsyn, tilbakeføringssaker og veiledning blir gitt i henhold i henhold til lovkrav. H*n er 
ansvarlig for saksveiledning med de ansatte, for å videreutvikle og evaluere driften, samt rapportere 
til staben innenfor sitt ansvarsområde. Teamleder har vedtaksmyndighet etter Barnevernslovens § 4-
4 som omhandler Frivillige hjelpetiltak etter gjeldende lov og i noen personalmessige forhold som 
eksempelvis å innvilge et visst antall timer overtid etc. Teamleder lønnes som saksbehandler, men får 
en økonomisk kompensasjon for gruppelederfunksjonen. Denne fastsettes av arbeidsgiver og/eller er 
noe som besluttes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  

 

4.4 Oppsummering 

Utfordringer ved denne organiseringen er overføringen mellom undersøkelse til tiltak som i noen 
tilfeller kan bli en «flaskehals». Dette fører til at barn og unge ikke får hjelpetiltakene de har krav på i 
tide. Det bør tas hensyn til disse utfordringene ved utarbeidelsen av rutiner for å unngå denne 
sviktsonen.  

Antall stillinger kan fordeles ut på teamene ut fra behov. Antall barn i de ulike fasene, i en 
barnevernssak, og de ansattes kompetanse og interessefelt innenfor områdene vil ha betydning. 

Når det er snakk om moderne barnevern er fokus på å ruste opp kompetansen for å imøtekomme 
barn og familiene som kommer i kontakt med barnevernet. De senere år har opplæring i 
evidensbaserte tiltak blitt innført som kompetanseheving til dem som jobber i fagfeltet.  

I barnevernsammenheng har det ifølge Bunkholdt & Kvaran (2015) vært en økende interesse for 
manual- og evidensbaserte metoder i barnevernsammenheng. De manualbaserte metodenes hensikt 
er at en skal ha kontroll over det som skjer, at klienten faktisk får den behandlingen h*n skal ha, og at 
klienten skal kunne forstå og følge med på det som skjer. At en metode er evidensbasert, betyr at 
metodens effektivitet har støtte i forskning eller er empirisk dokumentert. Altså at det er 
vitenskapelig dokumentert effekt av metoden som benyttes. Det betyr imidlertid ikke at barnevernet 
ikke skal benytte metoder som har et relativt lavt evidensnivå for eksempel støttekontakt og 
besøkshjem.   

Bufdir har overordnede faglige føringer om å bygge fagutvikling på beste tilgjengelig teoretisk og 
forskningsbasert kunnskap, praksiserfaringer og brukernes kontekstuelle preferanser 
(Grunnlagsdokumenter for veiledning i Bufetat 12/2016).  
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Flere forskere blant annet Mørch (2012) viser til at når barnevernet skal rustes opp må én av 
reformkomponentene være å gjøre evidensbaserte tiltak tilgjengelige for barnevernets familier. Utfra 
denne tilnærmingen vil felles forebyggende enhet kunne bidra til å utvikle et kompetent, og ikke 
sårbart, fagmiljø for å imøtekomme kravene en står ovenfor i barnevernet jf. NOU 2016:16. 

 

5.0 Organisasjonskart 

Arbeidsgruppa er kommet frem til følgende organisasjonskart under forutsetning at en får til gode 
prosesser i den videre utformingen av tjenesten:  

 

 

5.1 Prosjektleders innspill til diskusjon 

I første utkast var fagleder satt inn i et hierarki under barnevernleder. Prosjektleder har flyttet denne 
funksjonen på samme linje som resten av staben. Som nevnt vil samarbeid mellom fagleder og 
barnevernleder være helt avgjørende for å skape et bedre og mer robust fagmiljø som dermed 
indirekte medvirker til bedre kvalitet på tjenestene.  

Det å utvikle et kvalitativt godt barnevern krever fagutvikling. Mange kommuner har inngått 
interkommunalt samarbeid som et virkemiddel for å innfri kravene. I evalueringer er det 
fremkommet at tids- og avstandsdimensjonen var en vurdert ulempe ved interkommunalt 
barnevernssamarbeid (Lichtwarck & Clifford, 2010). En ser at overnevnte kan stå i motstrid til 
hverandre. Samarbeid alene løser ikke utfordringene, og god kommunikasjon vil være av betydning 
for å lykkes, samt å klare å bygge et fellesskap blant de ansatte.  
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Prosjektleder mener at en organisering der barnevernleder og fagleder er sidestilte kan bidra til 
bedre kommunikasjonsflyt mellom de ansatte, staben og styret. Det vil være vanskelig å se for seg at 
en barnevernleder skal ha vedtaksmyndighet og være ansvarlig for driften, uten å ta del i 
fagansvaret. Med utgangspunkt i innbyggertall og størrelsen på tjenesten kan eventuelt styret gjøre 
vurderinger om behovet for en fagleder, eller om barnevernleder kan ha også denne funksjonen i 
samarbeid med teamlederne. En kan regne med en effektivisering av driften på nevnte område 
ettersom antall ledere kuttes fra 5 til 4. 

  

6.0 Videre fremgang 

Videre fokus vil innebefatte involvering av de ansatte i barneverntjenestene og 
arbeidstakerorganisasjoner, samt politikerne og administrasjonen i de aktuelle kommunene. 
Brukerstemmen ivaretas gjennom innspill fra Landsforeningen for barnevernsbarn. Hvordan vi kan 
involvere de ulike aktørene drøftes fortløpende i arbeidsgruppa.   

Som nevnt ser en at det vil være av stor betydning for den videre prosessen å få besluttet 
organisasjonskartet. Dersom en finner en god løsning kan drøftingene endre fokus mot faglig 
innhold, utarbeidelsen av gode rutiner, og praktisk gjennomføring. Noen elementer vil kunne si seg 
selv utfra måten barneverntjenesten er organisert på.  

Konklusjonen fra evaluering som er gjort av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag 
viser til at sentrale erfaringer av interkommunale barnevern har bidratt til sterkere og mer stabile 
tjenester. Barneverntjenestens kompetanse og kapasitet har blitt styrket, tjenestene har blitt mindre 
sårbare, og det har blitt lettere å unngå inhabilitet. Forutsetningene for håndtering av krevende og 
komplekse saker har økt. Større tjenester har gjort det lettere å spesialisere kompetansen, 
muligheten for videreutdanning har blitt bedre og forutsetningen for utvikling av gode tiltak har blitt 
styrket. Imidlertid har alle tjenestene hatt utfordringer ved oppstart. Det har blitt brukt for kort tid til 
planlegging, tilrettelegging og organisering av tjenestene før oppstart. Og behovet for å samkjøre 
ulike kulturer, tradisjoner og rutiner har vært undervurdert (Brandtzæg, 2016:171).  

Overnevnte samsvarer i stor grad med det barnevernledere i de interkommunale 
barneverntjenestene prosjektleder har vært i kontakt med formidler.  

Prosjektleders anbefaling er at Nord-Troms kommunene bør ta høyde for forskning og erfaringer i sin 
prosess, og bruke tid på løsningsforslag til utfordringene andre har erfart i prosjektet. Åpenhet og 
tillit til egen og andres kompetanse kan være en forutsetning for å lykkes med prosjektet.  

Forslaget som foreligger har vært ute vært ute på høring hos barnevernlederne, helse- og 
omsorgssjefene og oppvekst- og kulturlederne i de seks Nord-Troms kommunene, samt FO og 
Fagforbundet. Innspillene ligger som vedlegg til prosjektplanen, og er oversendt til rådmannsutvalget 
sammen med fremmet forslag for videre politisk behandling.  Etter ønske fra Storfjord kommune er 
også et samarbeid ut fra kommuneloven § 27 forsøkt skissert i prosjektplanen etter gjennomført 
høringsrunde; 

 Kommunene i Nord-Troms fortsetter med dagens organisering av barneverntjenestene, men 
med samarbeid innenfor enkelte områder. 

 Det utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler eksempelvis: 
o Barnevernvakt 
o Veiledning individuelt- og i forbindelse med sak 
o Kompetanseheving 
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o Tiltaksbank 
o Tverrfaglig forum 
o Tilsynsordninger 

Dersom kommunene beslutter å samarbeide utfra vertskommuneprinsippet vil det være naturlig at 
en person er ansvarlig for å utarbeide rutiner for drift og håndtering av dokumentasjon i 
barnevernet. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe sammensatt av ulike profesjoner til denne jobben. 
Drift er forsøkt skissert i prosjektplanen men må følgelig planlegges grundigere. I utformingen av 
rutiner til håndtering av dokumentasjon anbefaler prosjektleder KS veileder av 09.02.2017 som et 
naturlig styringsdokument.  

 

6.1 Praktisk drift 

Det er som nevnt arbeidsgiver sitt ansvar å rekruttere og ivareta ansatte som skal forvalte 
kommunenes tjenester. For barnevernsansatte gjenspeiles dette ansvaret blant annet i å sørge for 
veiledning, kompetanseheving og å sørge for sikkerheten til de ansatte. For at de som utfører denne 
viktige jobben rettet mot sårbare barn, unge og familiene deres er det også av betydning å ha gode 
arbeidsverktøy. Praktisk tilrettelegging vil og ha betydning for kvalitet i tjenesten.  

 

6.2 Reisetid og oppmøtested 

Det bør utarbeides arbeidsavtaler, av en eventuell vertskommune, som spesifiserer at de ansatte har 
oppmøtested som i dag. Avtalen bør stadfeste at de ansatte kan bli satt til å utføre arbeidsoppgaver 
på tvers av kommunegrensene ved behov.  

Dersom samarbeidet skal være regulert etter kommuneloven § 27 vil ikke overnevnte være aktuelt. 
Da vil enhver kommune måtte sørge for at deres ansatte bidrar inn i eksempelvis felles tiltaksbank, 
akuttberedskap etc. og det bør utarbeides en samarbeidsavtale som omhandler dette i tillegg til 
andre aktuelle elementer.  

Etter gjennomført spørreundersøkelse er det flere av de ansatte som har svart at de ser at økt 
reisebelastning kan bli en negativ konsekvens ved interkommunalt samarbeid. 

I forkant er det vanskelig å si noe om reisebelastningen til den enkelte. Det en vet er at det vil kunne 
medføre økt reisetid i forbindelse med:  

 Veiledning  
 Felles fagutvikling 
 Unntaksvis ved arbeid i andre kommuner 
 Felles møter 

Det kan antas at det vil være snakk om liten økning i reisetid for de aller fleste. Det bør legges opp til 
mobilitet hos ledelse, og bruk av lyd/bilde i de tilfellene det er mulig.  

De ansatte som inngår i felles tiltaksbank vil måtte belage seg på en del kjøring i arbeidstiden. 
Imidlertid vil de få kompensasjon ved at de blir fratatt ordinære saksbehandleroppgaver som de har i 
dag, samt at de vil bli tilbudt kompetanseheving/videreutdanning/kursing.  

Ved kjøring utover kommunegrensene vil det være naturlig å legge opp til kjøring innenfor ordinær 
arbeidstid i all hovedsak. Det vil være forutsigbart for de ansatte. Kommunene vil ha en bedre 
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oversikt over ressursbruk i forbindelse med reisevirksomhet, og en vil kunne unngå å lage egne 
avtaler. Ved reiser i forbindelse med kurs og videreutdanninger skal det rimeligste alternativet alltid 
legges til grunn. Annen reisetid utenfor normal arbeidstid må avklares på forhånd. I utformingen av 
eventuelle avtaler skal Arbeidsmiljølovens bestemmelser ligge til grunn. Det er arbeidsgivers ansvar å 
se til at vilkårene i lovverket er oppfylt.  

  

6.3 Tjenestebiler 

Barnevernansatte er avhengige av høy mobilitet i sin arbeidshverdag. De er ofte hjemme hos 
familier, ute for å gjennomføre barnesamtaler, i møter med samarbeidspartnere, 
fosterhjemsoppfølging og annet. Det er også behov for å kunne ha med tjenestemottakere i bilen. 
Det bør være krav til at bilene som benyttes i arbeidssammenheng ivaretar både 
tjenestemottakernes- og tjenesteyternes sikkerhet. I barnevernsarbeid kjører en ofte lange distanser 
i forbindelse med plasseringer, tilsyn under samvær og annet. Bilene må ha plass til barnestoler og 
kunne romme en del utstyr.  

Ut fra gjennomført kartlegging av barneverntjenestene er det bare en kommune som disponerer 
egen bil de slipper å dele med andre. De øvrige deler enten biler med andre etater, eller bruker 
privat bil med kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser. Noen av kommunene har i tillegg egne 
avtaler der de ansatte får fast godtgjøring per år regulert av antall kilometer (heretter km) de har 
kjørt.  

Prosjektleder anbefaler at det bør vurderes bruk av tjenestebil. Ved bruk av privat bil i 
arbeidssammenheng kan en problematisere flere elementer. Plass og sikkerhet er som nevnt et av 
elementene. Et annet er spørsmålet om gjeldende forsikringer dersom det skulle skje noe uforutsett 
under kjøring. Det kan også stilles spørsmål til ivaretakelse av personvernet til tjenestemottakerne 
når en benytter privatbil i arbeidssammenheng, samt de ansattes sikkerhet og personvern. Bruk av 
private biler i arbeidssammenheng bør egentlig ikke forekomme, og kun skje unntaksvis. De ansatte 
får da kjøregodtgjørelse etter gjeldende KS-satser.  

Prosjektleder har vært innhentet tilbud, på fem stasjonsvogner og fem sedanutgaver, fra flere leasing 
firmaer. Tilbudet fra Bil i nord er det som er det billigste. De har også en avtale med MECA/Storslett 
Auto om å ta servicer/verksted der i tillegg til i Tromsø. Tilbudene presenteres nedenfor som PDF-
filer.  

 

  
Lokal 

kalkyle_1038169_1.pdf_Ford_focus_5dørs.pdf
Tilbudsforslag_1038
169_1.pdf_Ford_Focus_5-dørs.pdf

 

Ingen av barneverntjenestene, i Nord-Troms, har en samlet oversikt over kostnadene ved kjøring. 
Prosjektleder har derfor tatt utgangspunkt i gjeldende KS-satser og satt de opp mot kostnadene ved 
bruk av leasede biler pr. bil pr. år. En har tatt utgangspunkt i satser etter kroner 3,50,- per km. og har 
trukket fra 1 krone med tanke på kostnader til drivstoff og andre forbruksvarer.  

I regnestykkene er det ikke tatt høyde for passasjertillegg, kosttillegg etc. siden disse vil være de 
samme uavhengig av om en bruker tjenestebil eller privat bil.  Det er heller ikke lagt inn særavtaler 
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de ulike kommunene har selv om disse også må iberegnes som besparelse for kommunene ved bruk 
av leasede biler.  

 

Ved bruk av privat bil: 

Antall kilometer per bil.  150.000,- 
Kjøregodtgjørelse etter KS-satser (3, 50 kroner – 
1 krone) 

x 2,50,- 

Sum = 375.000,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 525.000,- 

 

Ved bruk av leaset bil (utfra tilbud gitt av Bilinord på 10 biler): 

Antall kilometer per bil 150.000,- 
Terminbeløp kr. 3685,- x 4 + 14.740,- 
Termingebyr kr. 106,- x 4 + 424,- 
Sum = 165.164,- 
Kostnader for bensin/bilrekvisita + 150.000,- 
Samlet sum = 315.164,- 

 

I tillegg vil det tilkomme kommunene et engangsbeløp på kroner 5615,- ved inngåelse av 
leasingavtale: 

Etableringsgebyr 3685,- 
Tinglysningsgebyr + 1625,- 
Sum = 5615,- 

 

Som nevnt har ingen av barneverntjenestene total oversikt over antall kilometer som kjøres per år. 
Imidlertid synliggjør regnestykket ovenfor at det vil kunne være snakk om store besparelser knyttet 
til kjøring ved å inngå en leasingavtale av denne karakteren. Bil i nord påpeker i sitt tilbud at grunnen 
til de lave kostnadene er antall biler. Alene vil ingen av kommunene ha behov for et så stort antall 
biler, men dersom en ser barneverntjenesten under ett vil 10 biler ikke være mye. Kostnadene 
knyttet til bilbruk vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre 
interkommunale samarbeid.   

 

6.4 E-arkiv og mobilt barnevern 

Som nevnt tidligere vil felles E-arkiv være en klar fordel for at de ansatte skal kunne arbeide i saker 
på tvers av kommunegrensene etter vertskommunemodellen. Saksbehandlerne må kunne ha 
mulighet til å kunne saksbehandle i saker i andre kommuner for å avhjelpe ved for eksempel 
inhabilitet, sykefravær etc.  

Ved samarbeid om akuttberedskap vil den som har barnevernvakt ha tilgang til nødvendige 
saksopplysninger. Barnevernvakta kan skrive inn notater og eventuelle vedtak på aktuelle barn hvis 
de har tilgang til samme arkiv.  
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Dersom en ser for seg samarbeid om deler av tjenestene (organisert etter kommuneloven § 27) vil en 
måtte gå i dialog med fylkesmannen i forhold til taushetsplikt og annet for å eventuelt kunne få 
tilgang til saker på tvers av kommunegrensene.  

For å øke arbeidskapasiteten og effektivisere dagens måte å jobbe på har barneverntjenestene et 
samlet ønske om mobilt barnevern. Mobilt barnevern vil ikke være nødvendig for å kunne inngå i 
interkommunalt barnevernsamarbeid, men vil kunne øke effektiviteten hos de ansatte betraktelig. 
Saksbehandlere kan skrive inn referat direkte på et kodet nettbrett i forbindelse med for eksempel 
hjemmebesøk. Omlegging til mobilt barnevern vil således også kunne ivareta rettsikkerheten til 
tjenesteyterne bedre. En sikrer at håndskrevne notater ikke kan gjøres tilgjengelig for andre, eller at 
saksbehandlere ikke får kapasitet til å journalføre tilstrekkelig i etterkant. Tjenesteyterne kan få 
innsyn i det som skrives umiddelbart og komme med eventuelle innspill.  

Prosjektleder har vært i kontakt med leder for IKT Nord-Troms Tom Eirik Jensen. Det er oversendt 
kostnadsoverslag på moduler til saksbehandlerprogrammet «Familia», mobilt barnevern og 
opplæring til VISMA som leverer tjenestene. I følge Jensen vil en eventuell implementering av 
funksjonene gjøres av de IKT ansattes fellesorganisasjon i Nord-Troms, og ikke by på praktiske 
utfordringer. Jensen sier funksjonen ligger inne per i dag, men de ansatte har ikke fått tilgangene til å 
kunne logge seg på de andres arkiver.   

Lyngen har som kjent meldt seg ut av gjeldende samarbeidsavtale for IKT-samarbeid i Nord-Troms. I 
følge Jensen vil det ikke by problemer i forhold til en eventuell omlegging siden alle kommunene 
bruker saksbehandlerprogrammet «Familia». Det vil imidlertid ha betydning for øvrige datasystemer 
kommunene benytter seg av. Det vil for eksempel ikke være mulig for ansatte i andre kommuner å 
booke møterom i Lyngen, legge inn dokumenter i ephorte etc. Kostnadene for Lyngen ved omlegging 
til felles e-arkiv for barneverntjenesten må avklares mellom kommunene før en eventuell 
implementering dersom det blir aktuelt.  

Tom Eirik Jensen har innhentet pristilbud på mobilt barnevern for Nord-Troms. Nedenfor presenteres 
tilbudet fra VISMA. Det har ikke vært mulig å innhente for Lyngen siden de ikke deltar inn i IKT-
samarbeidet, men ut fra befolkningstall kan en ta utgangspunkt i gjeldende priser for de andre 
kommunene.  

Tilbud Mobilt Barnevern til kommunene Nordreisa (med Kvænangen), Skjervøy, Kåfjord og 
Storfjord. 

 

Mobilt Barnevern (kr. 6 pr innb., minimum 5 000) 20% rabatt på Bruksrett innrømmet. Std fastpris 
tjenestepakke er kr. 80 000,- 

MBV Årlig Bruksrett  Etablering (Engangs) Tjenester (Engang) 
Nordreisa/Kvænangen 
6 127 innb 

29 410 0 50 000 

Skjervøy 24 000 0 50 000 
Kåfjord 24 000 0 50 000 
Storfjord 24 000 0 50 000 

(Alle summer er eks mva) 

Fastpris tjenester inkluderer oppsett, installasjon og opplæring. Evt MDM løsning med lisenser 
kommer utenom. 
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Kostnadene knyttet til mobilt barnevern vil fordeles på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som 
benyttes ved andre interkommunale samarbeid. Leder for IKT Nord-Troms sine tilbakemeldinger er at 
en bør legge forslaget frem for kommunene, og få ja eller nei. Når kommunene har bestemt seg får 
IKT beskjed og setter i gang hvis det er aktuelt. Fra oppstart må det påberegnes en måned for 
installasjon. Opplæring i bruk tar barneverntjenesten selv.  

Omlegging til felles e-arkiv vil bare være aktuelt ved et vertskommunesamarbeid, og kan innhentes 
dersom det blir aktuelt. Per i dag har som nevnt samarbeidskommunene i IKT-samarbeidet mulighet 
til å kunne logge seg på «Familia» hvis de får tilgang, og vil ikke medføre ekstra kostnader for 
kommunene. Nødvendige tilganger kan ordnes internt. Unntaket vil være Lyngen.  

 

6.5 Tilgang til praktiske løsninger på tvers av kommunegrensene 

Alle kommunene som inngår i et interkommunalt samarbeid om barnevern vil være ansvarlige for å 
stille lokaler til bruk på tvers av kommunegrensene ved behov. Da spesielt med tanke på egnede 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. De vil også være ansvarlige for at lokalelene er 
utformet på en sånn måte at sikkerheten til de ansatte er ivaretatt med eventuelle alarmer, 
fluktmuligheter og annet på samme måte som i dag.  

Det samme gjelder mulighetene til å kunne nyttiggjøre seg av lyd/bilde. Slik prosjektleder forstår det 
vil ikke tilgangen til gode IKT-løsninger by på store utfordringer. Alle samarbeidskommunene har 
opplyst og ha god tilgang til dette, og tjenestene benytter systemene i stor grad allerede i dag. Dette 
vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvilken samarbeidsform en eventuelt velger.  

Overnevnte vil ikke slik prosjektleder ser det påføre kommunene ytterligere utfordringer og 
kostnader utover de kravene som gjelder per i dag. Unntaket er for en eventuell vertskommune hvis 
en velger det som alternativ.  

En eventuell vertskommune må kunne stille lokaler til en stab og et tiltaksteam. Felles tiltaksbank i 
tiltaksteamet vil som nevnt være mobilt i stor grad. Teamet vil likevel ha behov for å benytte seg av 
barnesamtalerom, møterom og kontorplasser. Kostnadene knyttet til praktiske løsninger vil fordeles 
på kommunene utfra fordelingsnøkkelen som benyttes ved andre interkommunale samarbeid. 

 

6.6 Tverrfaglig samarbeid 

En av utfordringene ved interkommunalt barnevern som er pekt på av tidligere evalueringer er at 
geografisk avstand kan bidra til at tjenesten blir mindre tilgjengelig for innbyggerne og 
samarbeidspartnere (Brandtzæg, 2006 i Andrews, Gustavsen & Lindeløv, 2015). Overnevnte har også 
vært en bekymring som fremkommer i vår gjennomførte spørreundersøkelse.  

Andrews, Gustavsen & Lindeløv (2015) fant at seks av ti barnevernledere mente at tjenesten var like 
tilgjengelig for alle kommunene inn i et samarbeid, og åtte av ti ga uttrykk for at det tverrfaglige 
samarbeidet fungerte godt. Forskjellene fremkom tydeligere i rådmennene sine svar. Der syv av ti 
rådmenn fra vertskommuner ga uttrykk for tilstrekkelig tilgjengelighet, mens fem av ti i 
samarbeidskommuner ga uttrykk for det samme. Imidlertid påpekes det at om barnevernet i så liten 
grad er med i tverrfaglige team i kommunene som rådmenn i samarbeidskommuner ga uttrykk for, 
kan det handle om at tjenestene er organisert slik at de ikke i tilstrekkelig grad ivaretar helhet, det vil 
si at tjenestene i for stor utrekning er fragmentert og er således en utfordring for barnevernlederne.  
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I forslaget til utforming av tjenesten har Nord-Troms slik prosjektleder ser det gode forutsetninger 
for å ivareta et godt samarbeid med tjenestemottakere og andre samarbeidspartnere ved at alle 
kommuner skal være bemannet til enhver tid. Det er videre påpekt tidligere at det legges opp til 
mobilitet hos ledelsen ved et vertskommunesamarbeid. Dette omhandler følgelig også deltakelse i 
tverrfaglige fora, og synlighet i alle kommuner uavhengig av vertskommune. Prosjektleder anbefaler 
at det brukes tid på å drøfte og utarbeide rutiner som omhandler hvordan tjenesten skal arbeide 
tverrfaglig ved et samarbeid etter kommuneloven § 28. Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 
vil ikke overnevnte være av betydning å drøfte videre siden barneverntjenestene vil være organisert 
og styrt som i dag.  

 

7.0 Akuttberedskap 

Barn og unge har krav på bistand i akutte krisesituasjoner når de har behov for øyeblikkelig hjelp fra 
barnevernet. Siden 2009 har vi hatt Alarmtelefon for barn og unge for å styrke akuttberedskapen i 
barnevern (se www.116111.no for utfyllende informasjon). 

Barnevernloven inneholder ingen egne bestemmelser som regulerer ordninger med barnevernvakt, 
og det er barnevernlovens alminnelige regler som må legges til grunn for barnevernvaktens 
virksomhet (KS, 2015-2016). 

I gjeldende barnevernlov regulerer 6 ulike hjemler inngrep i akutte situasjoner; Bvl. §§ 4-6 første ledd 
(midlertidig plassering utenfor hjemmet i akutte faresituasjoner), 4-6 andre ledd (foreløpig 
flytteforbud), 4-9 jf. 4-8 annet ledd annet setning (midlertidig plassering utenfor hjemmet av nyfødt 
barn som enda ikke har flyttet hjem til foreldrene), 4-25 annet ledd jf. 4-24 (midlertidig plassering i 
institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker) og 4-29 fjerde ledd (midlertidig vedtak om 
plassering i institusjon hvor det er fare for at barnet kan bli utnyttet til menneskehandel). 

Felles for alle akuttvedtakene er at barnet befinner seg i en faresituasjon som krever at tiltak må 
iverksettes særlig raskt for at barnet skal bli beskyttet, og da raskere enn normal saksbehandling gir 
adgang til.  

Det er særlig Bvl. § 4-6 første ledd som utløser en plikt til å iverksette tiltak dersom et barn er uten 
omsorg. Barnet kan bare sies å være uten omsorg når ingen tar seg av det. Dersom barnet blir 
forsvarlig ivaretatt av andre enn foreldrene kommer loven normalt ikke til anvendelse.  

Etter gjeldende barnevernlov kan barneverntjenesten og påtalemyndighetene treffe akuttvedtak. 
Imidlertid fremmes det forslag i NOU 2016:16 om å frata påtalemyndigheten anledningen til å treffe 
akutte vedtak, unntatt ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Andre enn disse skal kun kunne 
fattes av barnevernstjenesten leder eller dennes stedfortreder.  

Videre er det forslag i NOU 2016:16 om erstatte ordet «akutt» med «haste» i denne sammenhengen. 
Med bakgrunn i at den nye barnevernloven ikke er vedtatt per i dag benyttes den gamle 
terminologien inntil annen foreligger.  

Ny barnevernlov vil føre til et styrket krav til akuttberedskap i barneverntjenestene i tillegg til en 
rekke andre krav. I akutte situasjoner vil det være snakk om tilgjengelig beredskap med kompetanse 
til å gjøre akuttvurderinger i forbindelse med henvendelser. I st.prp.nr. 1 (2004-2005) – Barne- og 
familiedepartementet som omhandlet de regionale føringene for utvikling av barnevernet var et av 
elementene som ble løftet å redusere andelen akuttplasseringer. Bruken av akuttvedtak, og 
vurderinger i sakene, har vært gjenstand for stadige drøftinger i barneverntjenestene. Det er 
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komplekse beslutninger som skal tas. Beslutningene kan få store konsekvenser for barn og familiene 
deres. Og noe av kritikken fra nasjonalt hold har vært at akuttvedtak benyttes i for stor grad.  

En ser at blant annet akuttberedskap i henhold til nye lovkrav vil kunne synes vanskelig å innfri. 
Spesielt i små kommuner med få ansatte i barneverntjenestene.  

I 2008 var det 58 % av kommunene på landsbasis som ikke hadde organisert beredskap etter 
barneverntjenesten kontortid. I følge SSB i 2013 inngikk flere kommuner interkommunale 
barnevernssamarbeid. Det totale bildet på akuttområdet hadde likevel ikke endret seg vesentlig 
siden 2008 (Bufdir, 2014). I utredningsprosjektet for interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-
Troms har vaktberedskap vært drøftet flere ganger i arbeidsgruppa.  

Forutsetningen for å kunne gjennomføre presentert(e) løsningsforslag er at avtalen er lovlig innenfor 
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forslag til avtale blir oversendt FO og Fagforbundet for 
gjennomgang. 

Etter drøftinger har det blitt fremmet et forslag til akuttberedskap i Nord-Troms kommunene som 
kan gjøre at en ikke trenger å tenke annen omorganisering av tjenestene til eksempelvis 
turnusjobbing.  

 

7.1 Kjøp av akuttberedskap fra andre 

Barnevernlederne har formidlet at de primært vil kjøpe tjenester fra andre. Barnevernleder i Kåfjord 
har ikke deltatt i drøftingene. Barnevernvakt i Alta og Tromsø ble nevnt i den sammenhengen på 
grunn av de geografiske avstandene i regionen. Det er ca. en utrykningstid på 5 timer fra Tromsø til 
Kvænangen som ligger lengst mot nord av samarbeidskommunene.  

Prosjektleder tok kontakt med barneverntjenesten i Alta for å innhente informasjon om hvordan 
deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av tjenester hvis 
det var mulig. Tilbakemeldingen fra enhetsleder for barnevern var at de ikke har barnevernvakt. 
Akuttberedskapen der er organisert ved at enhetsleder er tilgjengelig på telefon fra blant annet 
politiet, og utkaller saksbehandlere ved behov. Det er ikke mulig å kjøpe barnevernvakt-tjenester fra 
Alta.  

Prosjektleder tok kontakt med leder for barnevernvakta i Tromsø for å innhente informasjon om 
hvordan deres vaktordning er organisert, og eventuelt innhente kostnadsoverslag for kjøp av 
tjenester hvis det var mulig. Tilbakemeldingen fra leder for barnevernvakta var at de ikke kan tilby 
denne tjenesten i dag. De har ikke saksbehandlerprogram eksempelvis «Vaktdata» som gjør det 
mulig å tilby tjenester til andre kommuner. Leder for barnevernvakt formidler at hun ikke mener det 
er forsvarlig med en utrykningstid på 5 timer. Videre opplyses det om at de ikke har annen beredskap 
enn at barnevernleder blir kontaktet utenom ordinær kontortid. Barnevernleder utkaller 
saksbehandlere ved behov.  

Ut fra overnevnte kontakt vil det ikke være mulig å kjøpe akuttberedskap tjenester fra andre.  

 

7.2 Akuttberedskap organisert etter vertskommunesamarbeid 

Per i dag er det ansatt 5 barnevernledere fordelt på de 6 kommunene. Dersom en ser for seg et 
interkommunalt barnevernssamarbeid vil det være naturlig å utlyse barnevernlederstilling for denne 
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eksternt. Dersom en tenker faginndelinger vil det være behov for fagledere på de ulike områdene. 
Fagledere bør ha delegert hel- eller begrenset beslutningsmyndighet. 

Barneverntjenesten har et felles telefonnummer til barnevernvakta. Telefon-nummeret gis ut til 
publikum, legges ut på kommunenes hjemmesider og gis til alarmtelefonen for barn og unge.  

10 personer inngår i en bakvaktsordning som rullerer fra uke til uke. Personen som har bakvakt er 
tilgjengelig på oppgitt telefon-nummer utenom ordinær kontortid. Bakvakten har en økonomisk 
godtgjøring på kroner 10.000,- per uke. Det må tas høyde for ytterligere kompensasjon ved høytider 
og ferier ved forhandling av en avtale. Summen må foreligge før en eventuell avtale inngås. 
Bakvakten har vedtaksmyndighet, og har ansvar for i henhold til (KS, 2015-2016): 

 Samarbeidskommunenes operative tjeneste hva angår krise og akutt arbeid etter 
barnevernloven, det vil si i situasjoner som krever umiddelbar bistand fra barnevernet 

 Svar på telefoniske henvendelser til barneverntjenesten 
 Råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette tiltak fro å ivareta 

barn i en akutt situasjon 
 Oppfølging av barn og unge som er pågrepet av politiet 
 Vitneførsel etter oppdrag som bringe inn for rettslig behandling 
 Beredskap for den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

 

Dersom det er nødvendig å utkalle saksbehandlere i de aktuelle kommunene er det bakvaktens 
ansvar. Bakvakten står ansvarlig for vedtaksmyndighet ved eventuelle akuttvedtak. Utkalte 
saksbehandlere vil få 100% overtidsbetaling ved utrykning. Samt utbetaling etter gjeldende regler 
ved overtid i høytider o.a. Bakvakt har samme avtale om overtidsbetaling, og avspasering ved en 
eventuell utrykning.   

Det opprettes en liste over saksbehandlere som vil jobbe akutt i alle samarbeidskommunene. Av 12 
forespurte har 7 per i dag sagt at de kan stå på en ringeliste. Saksbehandlere som inngår i 
beredskapsordningen godtgjøres med en årlig sum på kroner 5000,- uavhengig om de må rykke ut 
eller ikke. Det er bakvaktens ansvar å gjøre vurderinger om hvilke saksbehandlere som rykker ut. Det 
bestemmes ut fra geografisk avstand og annet, samt at oppdrag rulleres på dem på ringelista. 

Det vil være vanskelig å beregne kostnader knyttet til overtidsbetaling for saksbehandlere siden 
antall utrykninger ikke lar seg predikere. Imidlertid vil en bedre faglig forankret siling i 
førstekontakten med tjenestene kunne bidra til færre akuttutrykninger. Og følgelig også være 
kostnadsbesparende. Det viktigste argumentet vil likevel ikke være knyttet opp til økonomi. Det må 
foretas en forholdsmessighetsvurdering, hvor bruk av andre og mindre inngripende tiltak skal 
vurderes. Videre må tiltaket i den konkrete situasjonen vurderes å være til barnets beste, jf. 
Barnekonvensjonen artikkel 3, Grunnloven § 104 andre ledd og Barnevernloven § 4-1.  

I forslag til ny barnevernslov løftes barn til å være rettighetshavere (NOU 206:16). Som en følge av 
denne endringen vil kommunene bli ansvarliggjort for utøving av barnevernstjenester i større grad. 
At kommunene har en robust og velfungerende akuttberedskap kan i den sammenhengen være av 
stor betydning.  

Uten en beregning av overtidsbetaling ved utrykning, og økonomisk kompensasjon ved høytider og 
ferier, vil kostnadene for akuttberedskapen være kroner 555.000,- som fordeles på de seks 
kommunene.  
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Kostnader for akuttberedskap: 

Bakvakt 10.000,- x 52 uker Sum: 520.000,- 
Godtgjøring saksbehandlere 5000,- x 7 (antall på ringeliste) Sum: 35.000,- 
  Sum: 555.000,- 

 

Beregning av overtidsbetaling ved utrykning, avspasering og økonomisk kompensasjon ved høytider 
og ferier er ikke iberegnet. Disse kostnadene vil likevel kunne beregnes til å ligge på omtrent samme 
sum som i dag for kommunene.  

Ved et vertskommunesamarbeid vil det være mulig for dem som inngår i vaktordningen å gå inn på 
saksbehandlerprogrammet «Familia» (som benyttes av alle samarbeidskommunene) og skrive 
notater, innhente nødvendige dokumenter og fatte akuttvedtak etc.  

 

7.3 Akuttberedskap organisert ved samarbeid regulert av samarbeidsavtale – forslaget er 
presentert av barnevernlederne i Kvænangen/Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Lyngen 
07.06.2017: 

Det skal være 2 stykker som har barnevernvakt hver uke, utenom ordinær kontortid, der en er 
stedfortreder for barnevernleder med vedtaksmyndighet. Personene er da fritatt sine ordinære 
arbeidsoppgaver, og jobber kun med barnevernvakt.  

Stedfortreder er ansvarlig for å gjøre vurderinger om situasjonen er av en karakter som krever 
utrykning. Hvis man må rykke ut skal alltid to dra sammen.  

En ser for seg at 20 personer skal inngå i ordningen, og det skal rulleres på disse gjennom hele året.  

Fordeler ved skissert løsning:  

 En risikerer ikke at noen på ringelista ikke kan stille ved akutte situasjoner 

Ulemper ved skissert løsning: 

 Dersom samarbeidet ikke er formalisert gjennom en vertskommune vil ikke saksbehandlere 
ha tilgang til å kunne saksbehandle for andre kommuner i saksbehandlerprogrammet 
«Familia» av hensyn til taushetsplikt. 

 Det er mulig å benytte et eget saksbehandlingsprogram som kalles «Vaktdata». Da må 
samarbeidskommunene gå til innkjøp av programmet. I følge KS (2015-2016) benyttes dette 
av barnevernvakta i Trondheim og Bergen. Det er mulig å produsere rapporter og 
enkeltvedtak på en sikker måte i programmet, og oversende dem til hjemkommune og 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.  

Prosjektleder har ikke innhentet kostnadsoverslag på å ta i bruk «Vaktdata» på grunn av at forslaget 
nylig ble fremmet. Det er av samme grunn ikke gjort beregninger av overtidsbetalinger, hva det 
eventuelt har å si for ordinær bemanningssituasjon og annet. Innhenting skjer fortløpende dersom 
det er aktuelt for samarbeidskommunene.  
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8.0 Personalmessige konsekvenser vertskommunesamarbeid 

Prosjektleder har tatt utgangspunkt i prosjektrapporten som er utarbeidet for Vesterålen 
interkommunale barnevern. Det må tas høyde noen lokale tilpassinger, blant annet med tanke på at 
det ikke er aktuelt med total samlokalisering i Nord-Troms.  

Det vil være beskjedne personalmessige konsekvenser ved skissert samarbeid. De største endringene 
vil være:  

 Forhold til ledelse (flere ansatte under leder, større fysisk avstand til leder).  
 Omplassering av ledere. Barnevernlederstillingen anbefales utlyst eksternt.  
 Mindre endringer på lønningsvilkår. Sikringsregelen i HTA legges til grunn slik at ingen 

kommer ut med dårligere lønn enn i dag.  
 Endret reisemønster. Dersom lyd/bilde tas i bruk i større grad enn i dag, kan det faktisk 

medføre redusert reisetid. Det antas likevel en økning i reisetid i en innkjøringsfase. Den 
enkelte ansatte/leder må selv vurdere når det er hensiktsmessig å bruke 
videokonferanseutstyr.  

 Større grad av spesialisering på innsatsområder (undersøkelse/tiltak). 
 Mindre kompetansetiltak for å tilpasse seg ny organisering og arbeidsfordeling.  

 

8.1 Oppmøte sted, lønn og kjøreordninger 

Som nevnt vil de fleste ha oppmøtested som i dag. Etter anbefalinger fra (KS i Isaksen, 2010) foreslås 
det at det utarbeides arbeidsavtaler hvor det stadfestes at alle ansatte har hele regionen som 
arbeidssted, med nærmere spesifisering (på adresse) hvor de ulike arbeidsstedene kan være. Alle 
ansatte må tegne ny arbeidsavtale ved overdragelse til valgt vertskommune. Argumentet for en 
relativt vid definisjon av arbeidssted er arbeidsgivers mulighet til å kunne nytte de ansatte på ulike 
steder til ulike tider, ut fra den enkeltes kompetanse og arbeidsgivers behov. Samtidig vil det være 
økonomisk gunstig for arbeidsgiver at man ikke snevrer inn på begrepet arbeidssted, da det vil kunne 
utløse relativt store kostnader på kjøregodtgjørelse. Arbeidsgiver følger derfor prinsippet om at det 
er den ansattes plikt å komme seg på jobb, uansett hvor jobben måtte være. En forutsetning for å 
kunne gjøre en slik endring i arbeidsavtalen er at de ansatte kan velge å reservere seg mot å la seg 
overdra til annen virksomhet.  

Det bemerkes at videre forhandlinger/drøftinger etter at trinn 1 er gjennomført, må avgjøre om 
arbeidsgiver skal gå inn på overgangsordninger som kompenserer for økt kjøretid for å komme seg 
til/fra jobb. Mulige kompensasjonsordninger som vil være grunnlag for videre drøftinger kan være: 

 Hel eller delvis kjøring i arbeidstiden for en nærmere bestemt periode. 
 Kilometergodtgjørelse etter en avtalt sats. 
 Et avtalt månedlig beløp for en nærmere bestemt periode. 
 En avtalt engangsutbetaling.  

 

Det har som nevnt innledningsvis vært vanskelig å få et god nok kartlegging av driftskostnader for 
barnevern i alle kommunene blant annet på grunn av arbeidsgruppas sammensetning. 
Utgangspunktet for lønnskostnader presenteres derfor ut fra tabell for gjennomsnittslønn funnet på 
SSB (2017) utdanning.no. Denne tar ikke hensyn til ansenitet.  
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Yrke Sektor Gjennomsnittslønn 
Leder av omsorgstjenester for 
barn (heltid) 

Kommunal Kroner 590.400,- 

Rådgivere innen sosiale fagfelt 
(heltid) 

Kommunal Kroner 466.800,- 

 

Noen av kommunene har en rekke særordninger. Eksempelvis er det lagt til at ansatte lønnes med 8 
år ansenitet ved oppstart selv om de ikke har opparbeidet seg det, kompensasjon for tilgjengelighet 
ved ekstra fridager etc.  

Ved et samarbeid organisert etter vertskommunemodell bør lønnsnivået harmoniseres gjennom 
lokale lønnsforhandlinger, eventuell særskilte forhandlinger.  

 

9.0 Interkommunalt barnevernsamarbeid etter kommuneloven § 27 

Dersom samarbeidet skal være utfra en samarbeidsavtale vil barneverntjenestene være organisert 
som i dag, men samarbeider om aktuelle områder. Barnevernleder er ansvarlig for driften av 
tjenesten på vegne av kommunen som i dag.  

Forslag fra barnevernlederne som deltok på arbeidsgruppemøtet 07.06.17 er at kommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 27 utredes ytterligere. De formidler at de vil drøfte et eventuelt samarbeid 
ytterligere og at det er for tidlig i prosessen å beslutte noe.  

I forhold til felles tiltaksbank er forslaget fra barnevernlederne at alle kommunene går inn med en 
felles sum til å opparbeide- og videreutvikle tiltakene. En ser for seg at det skal være en ekstern 
koordinator/fagutvikler som skal være ansvarlig for jobben. Finansieringen skal skje ved at hver 
kommune avser en saksbehandler som inngår i tiltaksbanken. Midler søkes fra fylkesmannen og det 
vil være behov for å ansette noen årsverk i oppstart.  

Barnevernleder i Nordreisa formidler at flertallet av de ansatte er imot et vertskommunesamarbeid. 
De ønsker å iverksette samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som omhandler felles tiltaksbank, 
barnevernvakt og fagutvikling. Barnevernleder formidler at motivasjon for samarbeidsplattform har 
endret seg for flertallet av de ansatte siden oppstart av prosjektet. Hun formidler at det kan være 
utfordrende ved at det ikke er en overordnet leder ved denne type samarbeid.  

Barnevernleder på Skjervøy formidler at flertallet av de ansatte vil samarbeide om felles tiltaksbank 
og kompetanseheving. De ønsker å iverksette et samarbeid av denne karakteren raskt. 
Barnevernleder formidler at hun ser bakdelen med at et slikt samarbeid kan bli lite forpliktende, og 
at ingen styrer det. Risikoen er at kommunene trekker seg fra avtalen dersom noe de ikke ønsker blir 
foreslått av andre i samarbeidet.  

Barnevernleder i Storfjord formidler at kommunene må drive opplæring uavhengig av hvordan det 
skal finansieres. En er nødt til å ha to som kan samme tiltak i felles tiltaksbank for å redusere 
sårbarheten ved for eksempel sykdom. Hun formidler at en er nødt til å opprettholde 
konsulentvirksomhet uansett i barneverntjenestene på grunn av sakenes karakter. Videre at de har 
erfart at det er utfordrende med avstander og vil derfor ikke sende ansatte over kommunegrensene.  

Barnevernleder i Lyngen formidler at det virker utfordrende med en stor tjeneste, men at det må 
være mulig å få til et samarbeid uansett.  
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Prosjektleder ser det utfordrende å komme med et godt forslag til finansiering ved et samarbeid av 
denne karakteren. Slik det kan se ut vil det bety at en i utformingen av en eventuell samarbeidsavtale 
etter kommuneloven § 27 må beregnes kostnader fortløpende. Ut fra hva det er aktuelt å 
samarbeide om.  

Barnevernfeltet er et stort og komplekst fagfelt. Slik prosjektleder vurderer det vil det være svært 
utfordrende om ikke umulig å utrede alle måter en kan løse de kommunale kravene i utførelsen av 
tjenesten. Derfor vil det være hensiktsmessig at kommunene bestemmer seg for hvilke 
samarbeidsformer som eventuelt er mulig å få til rent praktisk i forkant av en eventuell videre 
utredning.  

 

10.0 Barnevernlederne i Nord-Troms sitt forslag 

Med bakgrunn i at utredningsarbeidet av et samarbeid etter kommuneloven § 27 kom sent i gang i 
prosjektperioden, og at prosjektleder fikk innspill om at ikke alle følte at deres syn hadde kommet 
godt nok frem, ble forslag til samarbeid delegerte til barnevernlederne. Nedenfor presenteres 
forslaget prosjektleder fikk oversendt fra arbeidsgruppa 28.08.2017: 

 

Forslag til innhold og form i samarbeid om barneverntjenester etter kml § 27 

Referat barnevernledermøte 14.08.17 

Tilstede: Sandra Larsen (Kåfjord), Mette Ø. Bless (Skjervøy), Lisa Løkkemo (Nordreisa, Kvænangen), 
Ann-Britt Holmen (Storfjord) og Tone Mortensen (Lyngen) 

Sak 1. Akuttberedskap – kommentarer til beskrivelse i prosjektplanen 

Opprinnelig forslag om at det skulle være en på vakt, fravikes, og vi ønsker å begrunne nærmere 
hvorfor vi har kommet frem til at det må være to på vakt samtidig;  

 Sikre rettssikkerheten for klienter og tjenester 
 Kunne ha en å drøfte saken med, mer faglig forsvarlig 
 Trygger og sikrer personale at det er to ved utrykning, slik vi praktiserer på dagtid 
 Store geografiske områder som skal dekkes opp (oppsatt turnus må ta hensyn til geografi) 
 Forhindre belastninger, utbrenthet og turnover i tjenestene – ved at man ikke blir satt inn et 

ansvar man ikke opplever å mestre, for eksempel nyansatte  
 Det er ikke alle som pr. i dag blir tildelt akutt-/stedfortredermyndighet, man skal være vurdert 

personlig egnet. Denne ordningen innebærer at 10 blir tildelt akuttmyndighet, og vil være 
mer praktisk gjennomførbar. 

Opprinnelig forslag med en på jobb og en eksisterende ringeliste, blir for sårbart. Det vil kunne ta tid å 
få nr. 2 på plass i og med at det vil være mulighet for å takke nei dersom en blir kontaktet. Videre vil 
det ikke føre til en reell forbedring av fordeling av byrden, da saksbehandlere vil ha anledning til å si 
nei til utrykning men samtidig motta kompensasjon. En slik ordning som – slik som i dag – appellerer 
til den enkeltes ansvarsfølelse vil kunne oppleves urettferdig. 

Akuttberedskap organiseres og ledes av koordinator for ressursgruppe, ved samarbeid etter kml § 27. 
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Sak 2. Samarbeid etter kommuneloven §27. 

Innledning 

I arbeidsgruppemøte den 26/7-17 fikk barnevernlederne i oppdrag av prosjektleder selv å drøfte og 
utdype nærmere innhold i og begrunnelser for en eventuell samarbeidsavtale etter Kommuneloven 
(kml) § 27, som deretter vedlegges prosjektplanen som utarbeides ihht. mandatet for prosjektet. 

De fleste barnevernlederne – om ikke alle - mener at et samarbeid etter kml § 27 er å foretrekke i 
første fase av et interkommunalt samarbeid, dette i likhet med de fleste saksbehandlerne. Samarbeid 
etter § 27 ivaretar i større grad det mange ansatte har pekt på som viktig; å ikke bli ufrivillig 
omplassert i annen kommune, ikke bli belastet med unødige omstillinger, ikke bruke for mye tid og 
ressurser på kjøring, ivareta/opprettholde det tverrfaglige samarbeidet i egen kommune, samtidig 
råder en anerkjennelse av at det er behov for faglig interkommunalt samarbeid på enkelte områder. 

Våre hovedbegrunnelser for et avgrenset samarbeid er at det minsker risikoen for redusert 
tilgjengelighet og tilstedeværelse i egen kommune, ved at ansatte ikke blir omplassert eller i for stor 
grad må utføre oppgaver i andre kommuner, for eksempel dersom andre har høyt sykefravær. Det 
vurderes at i flere saksfaser, som i arbeidet med meldinger, undersøkelser, lettere tiltaksarbeid og 
oppfølging av egne fosterbarn - kan den enkelte kommune greit og mest effektivt håndtere dette selv, 
og der egen styringsrett av tjenesten er ivaretatt.  

Videre mener vi det er viktig å få formidlet at enkelte kommuner i samarbeidet en tid har vært i en 
belastet og sårbar situasjon preget av mange omstillinger, og det vurderes at det i tillegg nå å 
pålegge de ansatte så omfattende endringer som et samarbeid etter kml § 28 vil medføre, ikke vil 
være heldig av personalhensyn. Spesielt er det pekt på konkrete forhold som skaper mye usikkerhet 
og som mange ansatte ikke oppfatter tilstrekkelig avklart, som kontorfasiliteter og oppmøtested.  

En målsetning bak et interkommunalt samarbeid er å lette rekrutteringen av fagpersoner til 
tjenesten(e). Det vurderes at denne utfordringen ikke uten videre løses ved å bli en større tjeneste 
(§28) over et så stort geografisk område, såfremt man fremdeles skal ha samme antall ansatte med 
oppmøte/hovedsete i de respektive kommuner tilsvarende i dag. Så lenge det i prosjektperioden ikke 
er rom for å få bedre klarlagt om det er aktuelt eller finnes tilstrekkelige kontorfasiliteter for å huse et 
større samlet miljø - eller til å tilby kontor/oppmøte i kommuner hvor det erfaringsvis er enklere å 
rekruttere fagfolk eller hvor folk bor/ønsker å bosette seg, må en ta for gitt at det er også fremover 
blir å være samme antall ansatte med oppmøte i de ulike kommunene. Der er dermed vanskelig å se 
for seg at et samarbeid etter kml § 28 automatisk vil bidra til bedre rekruttering av nødvendig 
kompetanse ute i våre småkommuner. 

Samtidig anerkjennes at det på enkelte områder anses faglig helt nødvendig å samarbeide, for å 
kunne imøtekomme økte krav til kommunene, slik som beskrevet i mandatet for prosjektet. Det 
anbefales derfor ut fra ovennevnte først å prøve ut et avgrenset samarbeid, før en etter evaluering 
gjør en ny vurdering av om det deretter vil være best å utvide samarbeidet til en interkommunal 
tjeneste etter kml § 28. 

Ved å starte med et avgrenset samarbeid tar en også hensyn til at det eksisterer ulike kulturer i 
kommunene og tjenestene, og der en får bedre tid til å bli kjent med hverandre og kulturen, noe 
erfaringer fra sammenslåing av ulike tjenester er dokumentert at er en av flere sentrale 
suksessfaktorer. 

 
Sak 2. Innhold i samarbeid etter kommuneloven §27. 
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Dersom det skulle bli aktuelt å etablere interkommunalt samarbeid på enkelte områder, etter 
Kommuneloven § 27, ser barnevernlederne for seg følgende form og innhold. 

Vi ser for oss at dette samarbeidet ledes av en leder(teamleder) /koordinator, og vil bestå av ressurser 
omfordelt fra kommunene/tjenestene. Gruppa skal ha det overordnede ansvaret for å etablere og 
styrke et fagmiljø innenfor ulike retninger, og jobbe faglig utadrettet i kommunene. Det bør være en 
ansvarsperson innenfor de ulike områdene. En ser nytte i å samarbeide om planlegging og 
gjennomføring av kompetanseheving på ulike områder i regi av ressursgruppa. Koordinator/leder skal 
ha ansvar for koordinering av arbeidet i gruppa. For eksempel ansvar for å fordele oppgaver etter 
bestilling fra kommunene, for å søke midler til opplæring, finne egnede opplæringsarenaer, arrangere 
opplæring m.v. Gruppa skal ha oversikt over ressursene i alle kommunene som inngår i samarbeidet. 
Koordinator har videre ansvar for organisering av akuttberedskapen i kommunene. 
 

Samarbeidet etter kml §27 vil omhandle følgende områder: 

1. Akuttberedskap: 
Henviser her til prosjektplanen, samt til kommentarer under sak 1) i dette referatet. 

 
2. Kompetanseheving 

- Felles dataløsning/kursing 
- Kompetanseutvikling, herunder søke midler til kompetansetiltak jf. nye krav til den 

kommunale barneverntjenesten (som utføres av ressursgruppa, sbh. i kommunen og av lokale 
samarbeidspartnere på lavterskelnivå) 

- Kartleggingsmetoder, undersøkelsesarbeid (som utføres av sbh. i kommunen) 
 

3. Ressursgruppe (ressursteam, tiltaksteam) 
Teamet må inneha følgende kompetanse, der tiltak bestilles av saksbehandler i kommunene; 
- Vold, sinnemestring, kartlegging og behandling 
- Foreldreveiledning (ICDP, PMTO, De utrolige årene, COS-P Virginiamodellen, og evt. andre 

program etter sentrale føringer for hjelpetiltbud i kommunene) 
- Familieråd (koordinatorer) 
- Rus og rusmestring (herunder styrke samarbeidet med rus- og psykisk helse tjenesten med 

fokus på barneperspektivet/barneansvarlig) 

Teamet samarbeider med andre faggrupper i kommunene som bør inneha samme kompetanse, 
og det skal foretas vurdering om tiltaket tilbys av andre utenfor bvtj. 

4. Tilsyn i fosterhjem 
- Oppfølging av tilsyn. Er i noen kommuner lagt utenfor barneverntjenesten. Vurdere om dette 

skal inn i interkommunal gruppe, ved å; 
- Utføre tilsyn i fosterhjem / ansatte i ressursgruppa er tilsynspersoner for fosterbarn i 

hverandres kommuner. Man kan ikke utføre tilsyn for den barneverntjenesten man er ansatt 
i, må ha en uavhengig rolle. 
(Eller rekruttering og opplæring av tilsynspersoner) 

- Kontroll og oppfølging (rapportering) av tilsynskrav utføres av den kommunale 
barneverntjenesten slik som i dag (av tilsynskommunen/fosterhjemskommunen).  
 

5. Veiledning (personal og oppdragstakere) 
- Kollegaveiledning  
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- Veiledning oppdragstakere (fosterhjem, besøkshjem, tilsynspersoner, miljøarbeidere) 
- Bistå med rekruttering og opplæring av oppdragstakere 
 

6. Særlige utfordringer i små kommuner  

Habilitet; Ved inhabilitet håndteres disse sakene slik som i dag, men hvor det vil være naturlig å 
spørre og anbefale kommuner i samarbeidet om oppnevning av settekommune, der det er etter 
søknad innvilges av Fylkesmannen. 

Sårbarhet ved fravær; Det vurderes at styrking av kompetanse og det å inngå i et større faglig 
samarbeid slik som forespeilet i dette samarbeidet, gir økt trygghet, og vil kunne bidra til å forebygge 
og redusere sykefravær som henger sammen med en slik arbeidsbelastning. Felles akuttberedskap 
bidrar også med å redusere sårbarheten i de små kommunene. 

 

Kostnadsfordeling og ansettelsesforhold ressursgruppe 

Det bør søkes om midler fra Fylkesmannen til opprettelse av en ny interkommunal stilling, og der det 
stilles krav om kvalifikasjon som til barnevernlederstilling 

Vi ser for oss en fordelings-nøkkel der 30 % av saksbehandler ressursene i hver kommunene (eller 
fordeling etter innbyggertall) omfordeles fra barneverntjenesten til ressursgruppa. (Tiltakskostnader 
faktureres kommunene for faktisk bruk av tiltak/timer). 

Man forblir ansatt i den kommunen man er ansatt i pr. i dag, og underordnet dagens barnevernleder, 
mens oppgaver koordineres av teamleder/koordinator. Følger vanlig arbeidstidsreglement for de som 
jobber i gruppa. Flexitidsreglement og overtid utover ordinær arbeidstid. Må påberegne høy 
fleksibilitet, da det ofte er helt nødvendig at veiledning foregår ute i hjemmene når barn og familier er 
hjemme. (Mulig annet arbeidstidsreglement bør vurderes, i dag benyttes konsulenter og 
miljøarbeidere også nettopp pga. større fleksibilitet). 

Ansatte som utfører oppgaver i ressursgruppa inngår også i felles akuttberedskap. 

Forutsetter tilgang på leasingbiler for å utføre oppdrag på tvers av kommuner. 

IKT 

Forutsetter felles IKT-samarbeid på barnevern-området, der 5 av 6 kommuner er tilknyttet 
datasenteret i Olderdalen. Lyngen kommune er ikke med i dette pr d.d., men alle kommuner benytter 
samme fagprogram Familia. 

 

Oppsummert ser vi følgende fordeler med samarbeid etter § 27: 

 Beholder styringsretten i egen kommune og tjeneste. 
 Sikre tilstedeværelse i egen kommune. 
 Legger til rette for at kompetanse tilføres og opprettholdes i egen kommune. 
 Større fagmiljø ut i kommunene 
 Mindre ressursbruk, kjøring. 
 Sikre kontinuitet og gjennomføring av kompetanseheving. 
 Forhindrer turn-over. 
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Ulemper med slikt samarbeid går vi ut fra vil bli bedre belyst i risikoanalysen som skal utføres i 
prosjektet. 

 

11.0 ROS-analyse 

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse, og er i hovedsak en kvalitativ risikovurdering, 
bygget på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere 
forbedringsområder. I gjennomføringen av ROS-analysen kartlegges sannsynlighet og konsekvenser 
av uønskede hendelser. Deretter ser en på prioriterte risikoområder og planlegger tiltak for å 
forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå (Brudvik, 2010).  

Enkelt forklart skisseres risiko, i matriser, etter utført analyse. Grønt utgjør lav risiko, gult utgjør 
middels risiko og rødt utgjør høy risiko. ROS-analysen i prosjektet tok utgangspunkt i dagens 
situasjon i barneverntjenestene sett opp mot samarbeid regulert av kommuneloven §§ 27 og 28. 
Deltakere var representant fra hver barneverntjeneste (i hovedsak barnevernledere) i Nord-Troms, 
representant fra Fagforbundet, representant fra FO og representant fra Landsforeningen for 
barnevernsbarn under veiledning fra Karin Karlsen førstekonsulent/beredskapsrådgiver i Kåfjord. 
Prosjektleder har ikke deltatt aktivt inn i ROS-analysen, men har vært tilgjengelig for avklaringer og 
annet etter ønske fra representantene. Analysen vedlegges i sin helhet sammen med referat (se 
vedlegg 4).  

Oppsummert ser en at samarbeid på tvers av kommunegrensene alene ikke reduserer risikoen. I det 
tiltak (som beskrevet i prosjektplanen og av deltakerne i gjennomført analyse) legges inn reduseres 
risikoen. Ut fra presentert ROS-analyse viser i all hovedsak at interkommunalt barnevernsamarbeid 
reduserer risiko sammenlignet med dagens situasjon. Det er en høyere andel risiko som blir redusert 
ved et vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 sammenlignet med et samarbeid etter 
kommuneloven § 27 utfra gjennomført analyse.  

Førstekonsulent i Kåfjord skriver blant annet i forbindelse med gjennomført analyse av 
kommuneloven § 28: 

 Habilitet: Ved tiltak som å kunne skifte saksbehandler fra et arbeidssted til et annet, og når 
leder er inhabil må det vurderes side/overordnet alternativ (settkommune) så gikk habilitet 
(241) fra rødt til grønt. 
Ved samarbeid etter kommunelovens § 27 er antall ledere en risiko som ikke kan reduseres 
ved å legge inn tiltak. Ved samarbeid etter kommunelovens § 28 er det kun én 
barnevernleder som innehar beslutningsmyndighet og må svare for habilitetskrav etter 
loven.  
 

 Kompetanse. Med tiltak som kartlegging av kompetanse, utarbeide kompetanseplan, 
økonomi til gjennomføring av kompetanseheving, rekruttere spisskompetanse, har 
brukererfaring med i det løpende arbeid samt ha en koordinator som har oversikt over 
tilgjengelige ressurser så gikk også dette punktet fra rødt til grønt.  
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12.0 Oppsummering og anbefaling   

Utredningsarbeidet har forsøkt å ta høyde for alle sidene ved et interkommunalt 
barnevernsamarbeid. Som nevnt er barnevern et stort og komplekst arbeidsfelt som stadig er i 
endring  

Slik prosjektleder ser det vil utfordringer ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 være at det 
ikke er avklart hvem som er ansvarlig for å koordinere et samarbeid innenfor enkeltområder. 
Tilbakemeldingene fra barnevernlederne har vært at de opplever det som utfordrende med 
prosjektarbeid i tillegg til andre pålagte arbeidsoppgaver. Det har ikke vært satt av ekstra ressurser til 
dem i forbindelse med prosjektet, og de har formidlet at det har vært utfordrende kapasitets- og 
tidsmessig. En vil med letthet kunne se at dette kan bli alternativet ved utformingen ved et 
samarbeid innenfor enkeltområder. Prosjektleder anbefaler derfor at det oppnevnes en koordinator 
til å implementere et samarbeid utformet etter kommuneloven § 27 hvis det er løsningen 
samarbeidskommunene bestemmer seg for. Hver kommune vil være ansvarlig for driften av «sin» 
barneverntjeneste, og de beholder råderett over sin tjeneste. Samtidig som de har forpliktet seg til et 
samarbeid etter gjeldende avtale om enkelte områder. Det kan føre til at samarbeidet ikke blir som 
tenkt fordi en eller flere kommune(r) ikke ønsker samarbeid om anliggender i ettertid. En 
samarbeidsavtale vil således ikke være like forpliktende, og det kan oppstå uenighet som igjen kan 
medføre utfordringer for driften av tjenestene.  

Etter gjennomført ROS-analyse av utredningsarbeidet viser resultatene at risiko reduseres gjennom 
tiltakene som legges inn uavhengig av samarbeidsform. Som det har vært problematisert i 
prosjektplanen bekrefter også analysen at risikoen reduseres mest gjennom å samarbeide etter 
kommunelovens § 28. Da spesielt med tanke på habilitet, og tilgang til personell som gjør at lovkrav 
blir ivaretatt uavhengig av sykemeldinger og fravær i forbindelse med kompetanseheving i alle 
tjenestene.  

Når det gjelder akuttberedskap i barneverntjenestene peker alle føringer på at det ikke er 
tilstrekkelig i noen av Nord-Troms kommunene slik det er organisert i dag. I gjennomført ROS-analyse 
viser tiltakene at risiko (som ved dagens situasjon) vil reduseres uavhengig av samarbeidsform. 
Prosjektleder vil påpeke at de som har deltatt på ROS-analyse har formidlet at de ikke har vurdert 
økonomi. Som nevnt tidligere vil et samarbeid etter kommuneloven § 27 medføre at kommunene må 
gå til innkjøp av et program som heter «Vaktdata» for å kunne saksbehandle i akutte situasjoner. 
Dersom myndighet ikke blir overdratt til en eventuell vertskommune vil beslutningsmyndighet bli 
delegert til en ansatt i en annen kommune enn sin hjemkommune, og saksbehandlere vil ikke ha 
tilgang til å kunne saksbehandle i det programmet vi benytter i dag fordi de ikke har lov til å få tilgang 
til andre kommuners barn. 

I barnevernledernes skriv som førte til at prosjektet ble iverksatt fremheves det at de ikke så for seg 
en sammenslåing av tjenestene, men et samarbeid om deler av tjenesten. Barnevernledere og 
ansatte som ikke er motivert for et samarbeid med en vertskommune kan i seg selv medføre en 
risiko, og vil således kunne slå negativt ut for presentert løsning etter kommuneloven § 28 for mulig 
samarbeid.    

Imidlertid ser en at en rekke utfordringer ikke vil la seg løse ved å samarbeide ut fra en avtale. Som 
nevnt tidligere vil det bli lite forpliktende for kommunene, og de ulike tjenestene kan når som helst 
trekke seg ut av samarbeidet. Dette er likevel ikke hovedutfordringene slik prosjektleder ser det. De 
største utfordringene som kan trekkes frem her vil være knyttet til at habilitetsspørsmål, og at 
sårbarheten ved fravær ikke løses gjennom et samarbeid etter kommuneloven § 27, samt små 
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fagmiljø der saker ikke drøftes i tilstrekkelig grad. Dersom kommunene skal gjennomføre felles 
kompetanseheving og bygge opp en tiltaksbank vil det medføre økte økonomiske bevilgninger fra 
kommunene. Samtidig som det representerer en sårbarhet ved at det blir færre igjen til å utføre 
kjerneoppgavene kommunene er pålagt etter loven dersom hver tjeneste skal avse prosentvise 
årsverk inn i en tiltaksbank.   

Ved et samarbeid etter kommuneloven § 27 forblir arbeidsgiveransvaret og beslutningsmyndighet 
som i dag. Dersom samarbeid etter kommuneloven § 28 er det kommunene velger vil ovennevnte bli 
overdratt til en vertskommune. Prosjektleder ser at det er utfordringer knyttet til at de ansatte har 
ulike ordninger knyttet til arbeidstidsbestemmelser og ulike avtaler for kjøring i arbeidstid. Dersom 
kommunene skal utforme en samarbeidsavtale vil ovennevnte kunne ha betydning for de ansatte, og 
det kan oppleves som ulikt mellom kommunene i utførselen av samme jobb. Dersom en koordinator 
blir ansvarlig for utformingen av hvordan et samarbeid etter avtale skal være vil ikke denne personen 
ha myndighet til å fatte beslutninger. Hver kommune er forpliktet for ivaretakelsen av «sine» 
ansatte, og det er ingen klar ansvarsfordeling på hvem som kan avgjøre hva. Dette kan representere 
utfordringer for hvordan daglig drift skal foregå. Noe som i neste omgang kan medføre uklart mandat 
for de ansatte.   

I saksfremlegg av mars 2014 skrev barnevernlederne at de ikke så for seg en sammenslåing av 
tjenestene, men samarbeid om deler av driften. I utredningsfasen har det fremkommet tvil omkring 
et vertskommunesamarbeid fra flere ansatte i barneverntjenestene i Nord-Troms. Spesielt fremheves 
avstander og økt reisevirksomhet som utfordrende. Økte avstander har vært forsøkt tatt hensyn til i 
utformingen av forslag til organisering av et vertskommunesamarbeid. Som nevnt tidligere skal alle 
kontorene være bemannet, og saksbehandlerne skal i hovedsak arbeide i «egen» kommune dersom 
det ikke er snakk om behov for økt kapasitet i de andre kommunene i perioder (for eksempel ved 
sykemeldinger, inhabilitet, videreutdanninger og annet). De som vil kunne få økt reisevirksomhet 
utfra presentert forslag vil være barnevernleder, eventuell fagleder og teamledere. Det er lagt opp til 
at disse funksjonene skal være synlige og tilgjengelige i alle kommunene. Videre er det lagt opp til økt 
reisevirksomhet for dem som inngår i tiltaksbanken. Det er lagt opp til at de skal arbeide på oppdrag 
fra alle barnevernskontorene i samarbeidet. På den ene siden vil det bety lengre strekninger for dem. 
På den andre siden fritas disse ansatte for saksbehandlingen som de utfører i dag, og kan dermed 
planlegge arbeidsdagene sine på en annen måte enn i dag. I denne sammenhengen er det også viktig 
å påpeke det faktum at de ansatte som inngår i tiltaksbanken vil få økt kompetanse i form av 
kursinger og videreutdanninger i ulike metoder. Noe som i seg selv kan ansees å være en 
kompensasjon.  

Prosjektleder mener ikke at usikkerhet og utfordringer knyttet til samarbeid etter kommuneloven § 
28 skal underkommuniseres. Likevel er vurderingen at de økte kravene barneverntjenestene står 
ovenfor i dag og fremover vurderes kan være vanskelig å innfri ved et samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Da vil tjenestene i prinsippet fungere som i dag, men vil kunne løse manglende 
tilgang på tiltak og akuttberedskap i fellesskap.  

Dersom kommunene velger å løse dagens utfordringer ved å legge driften av barnevern til en 
vertskommune er det viktig at funn fra forskning på andre samarbeid vektlegges. Et av hovedfunnene 
i flere evalueringer er som nevnt at i noen samarbeid har det blitt brukt for lite tid fra samarbeidet 
ble besluttet til oppstart. Noe som har medført at blant annet ulike kulturene, arbeidsmetodene etc. 
hos tjenestene representerte utfordringer i samarbeidet.  

Innledningsvis i rapporten ble det fokusert på at økonomi ikke bør være et argument for samarbeid i 
seg selv. Det er likevel viktig å påpeke at dersom kommunene skal samarbeide etter kommuneloven 
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§ 28 vil det representere mer kostnader ved oppstart. Imidlertid viser evalueringene fra andre 
samarbeid økt innsikt i hvordan pengene kom brukerne til gode, og en mulig innsparing på sikt.   

Uavhengig av hva kommunene beslutter på vegne av sin barneverntjeneste anses det som positivt at 
kommunene ser på muligheter for samarbeid. Prosjektleder mener at det i seg selv er et viktig bidrag 
for å ivareta rettsikkerheten og hverdagen til de mest sårbare barna, ungdommene og familiene 
deres. Prosjektleder vil presisere understrekningen fra Barne-, ungdoms- og 
likestillingsdepartementet om at det er kommunens øverste administrative og politiske ledelse som 
har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver etter 
barnevernloven.  

Gjennom arbeidet med prosjektet har det på den ene siden fremkommet tvil om å inngå i et mer fast 
og forpliktende samarbeid som skissert forslag til organisering med en vertskommune er. På den 
andre siden har det vært et sterkt ønske fra barnevernlederne om å innfri de utfordringene de står 
ovenfor i barnevernsektoren. Det har blitt formidlet et ønske om en form for «mellomløsning» med 
en samarbeidsavtale regulert av kommuneloven § 27. Prosjektleder ser med letthet at en omlegging 
av dagens struktur vekker tvil hos de ansatte i barneverntjenestene siden det vil bety en endring i 
deres arbeidssituasjon, selv om det har vært tydelig kommunisert at alle kommuners kontorer skal 
være bemannet. Imidlertid viser evalueringer, forskning og andres erfaringer at der kommuner i 
vertskommunesamarbeid har brukt tid og ressurser før oppstart av samarbeidet gode resultater. 
Prosjektleder har underveis i prosessen også vært i tvil om et samarbeid på tvers av kommunene kan 
fungere i praksis med tanke på dagens barnevernledere, og andre, som har ytret sin tvil. Etter en 
nøyere gjennomgang av hovedtrekkene i innsamlet materiale og vurderinger gjort kring dette, samt 
gjennomført ROS-analyse er likevel prosjektleders klare anbefaling at kommunene i Nord-Troms 
inngår i et vertskommunesamarbeid jf. kommuneloven § 28. Det har tegnet seg et tydelig bilde av at 
det ikke vil være mulig å gjennomføre et samarbeid ut fra en samarbeidsavtale som skissert uten 
store kostnader for kommunene. I seg selv er overnevnte et risikomoment. Utslagsgivende for 
prosjektleders vurderinger er likevel ikke slunken kommuneøkonomi. En samarbeidsavtale vil være 
lite forpliktende for tjenestene, og det vil være utydelig hvem som bli ansvarlig for hva. Dersom en 
avtale skal være samarbeidsformen vekker det spørsmål om ikke kommunene heller skal møte 
barneverntjenestenes utfordringer som i dag, med deres lokale tilpasninger. Nord-Troms har 
tidligere hatt samarbeid regulert ut fra avtaler som ikke har fungert i praksis med det resultat at 
kommuner i samarbeidet har trukket seg ut.  

Barna, ungdommene og familiene som kommer i kontakt med barnevernet er oftest i en sårbar 
situasjon, og er prisgitt at barnvernansatte utfører jobben på en måte som gjør at de får innfridd krav 
om rettsikkerhet og gode tiltak. Som nevnt står kommunene ovenfor store utfordringer knyttet til 
fremtidens barnevern, og nye krav til måten å se på barneverntjenesten som etat og deres utøvelse 
av mandatet de er gitt. Prosjektleders avsluttende kommentar vil derfor være den samme som når 
mennesker som vet om utredningsarbeidet som har pågått i Nord-Troms har spurt om hva 
anbefalingen blir: «Hvis jeg ser bort fra tvil fra de ansatte og kun skal tenke på barna, ungdommene 
og familiene sitt beste, er vertskommunesamarbeid å anbefale».  
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Rådmannens innstilling 
Alternativ 1: 

1. Nordreisa kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste 
med Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.   

 
2. Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen 
for samarbeidet er ansatt. 
 

3. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
 

4. Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» 
legges til grunn.  
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5. Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram 
til dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål 
slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

 
6. Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap 

fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  

7. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
 
8. Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 

40 / 60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 

9. Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til 
vertskommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter 
vertskommuneavtalen (jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3) 

 
 

Saksopplysninger 
Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.  
Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.  
Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en rekke 
andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og Barnevernloven i 
hovedsak.  
Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og Barneloven §§ 
43, 48 og 55.  
Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige. 
Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning og 
tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen har en råd- og 
pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet.  
 
Kommunene i Nord Troms har gjort to ulike utredninger vedrørende interkommunalt samarbeid 
om fremtidig organisering av barneverntjenesten. Den første utredningen gjort i 2017, er om en 
skal samarbeide om alle oppgavene som ligger til tjenesten. Den andre utredningen gjort i 2018 
er avgrenset til et samarbeid om kun akuttberedskap. Begge rapportene har vært behandlet i 
ulike ledd ute i kommunene.   
 
Begge samarbeidsforholdene handler i stor grad om myndighetsoverføring til vertskommune 
slik at det i praksis kun er aktuelt å organisere samarbeid etter kommunelovens § 28. Storfjord 
kommune har meldt at man pr dags dato ikke ønsker å delta i et slikt samarbeid. 
 
Kåfjord kommune har vært «vertskommune» for begge utredningene. Utredningene har vært 
finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms. 
 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter.  
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En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er å forbedre ansattes arbeidsdag, 
muligheten for faglig oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra kolleger. 
Små fagenheter med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av 
utdanningstiltak, sykefravær, permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable 
i forhold til oppgaveløsningen.  
Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er skjerpede lovkrav, herunder 
ivaretakelse av barns rettsikkerhet.  
Sentrale myndigheter har som utgangspunkt at en barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre 
enn 5 ansatte. Man har likevel ennå ikke villet lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et 
samarbeid vil problemstillinger til saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås. 
 
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt. 
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av 
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene en om kommunene 
gir tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten ved eks nye krav være mer moderat i et 
samarbeid enn om kommunen står alene.  
 
En annen økonomisk side ved de kommunale barneverntjenestene er ustrakt bruk av private 
aktører i behandlingen av barnevernssaker. Det er et uttrykt mål at den omfattende bruken av 
konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  I rapportens pkt 2.4 belyses bruk av konsulenter i 
de 6 Nord Troms kommunene. I 2015 kjøpte kommunene tjeneste fra konsulenter for tilsammen 
i overkant av 2,7 mill kr. I 2016 ble det kjøpt konsulenttjenester for i overkant av 2,8 mill kr. I et 
samarbeid vil det være en målsetting å betydelig redusere disse utgiftene. 
 
Utredning om organisering og iverksettelse av et interkommunalt barnevernsamarbeid i 
regionen ble som nevnt gjennomført i 2017.  I utredningen drøftes det hvordan et slikt 
samarbeid kan organiseres. Det har underveis i prosessen fremkommet ulike syn på om hvorvidt 
en bør innføre et helhetlig felles organisering av barneverntjenesten. I ettertid har Storfjord 
kommune meldt tilbake at man der ikke ønsker å inngå i et samarbeid etter kommunelovens § 
28. Et viktig argument mot et slikt samarbeid er lange avstander i regionen.  Med bakgrunn i 
utredninger, høringsuttalelser og drøftinger har rådmennene i de 5 nordligste kommunene 
vedtatt å fremme saken til politisk behandling med innstilling til å iverksette en felles 
interkommunal barneverntjeneste etter kommunelovens § 28, 1-b. 
 
Vedrørende et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap er det utbredt enighet i tjenestene 
om å innføre et slikt samarbeid. Unntatt er Storfjord kommune som har dialog med Balsfjord 
kommune om et slikt samarbeid. Flere, (om noen) av Nord-Troms kommunene har per i dag 
ikke en beredskap som svarer til dagens krav, og det synes utfordrende å løse dette hver for seg 
(jf. fylkesmannens anbefalinger om interkommunale samarbeid).  Sluttrapporten gir 
anbefalinger om tiltak/aksjoner som må ivaretas i forbindelse med iverksettelsen.  
 
Det er et forsvarlighetskrav til at kommunene har en formalisert og forsvarlig vaktordning som 
ivaretar barn i akuttsituasjoner også utenom ordinær kontortid. I kravet til forsvarlighet i 
barnevernloven presiseres det at dette også innebærer at kommunene skal ha en formalisert 
akuttberedskap. Bufdir har i en tolkningsuttalelse forbindelse med krav om til forsvarlighet i 
barneverntjenesten bla uttalt at en ordning som baserer seg på at barnevernledere og ansatte kan 
kontaktes i varierende grad, utenom kontortid, ikke er en forsvarlig organisering av kommunens 
akuttberedskap.  Akuttberedskapen i Nord Troms-kommunene har i vesentlig grad vært 
organisert på slike premisser. Det er derfor uttrykt behov for et interkommunalt samarbeid om 
akuttberedskap i barneverntjenestene.  
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Det vedlagte utkastet til samarbeidsavtale gjelder for hele samarbeidet. Den bygger i stor grad 
på avtalen som gjelder for samarbeidet i Vesterålen. For å utforme en samarbeidsavtale som 
bare handler om barnevernvakt vil en i stor grad kunne utarbeides med utgangspunkt i vedlagte 
utkast til avtale. 
 
19.9.2018 gjennomførte kommunestyret i Nordreisa temamøte vedrørende barneverntjenesten. 
En av innlederne på temamøtet var leder for Vesterålen barnevern, Kari Mortensen. Dette er et 
interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner i Vesterålen. I sitt innlegg, jfr vedlagte 
presentasjon, fremholdt Mortensen at samarbeidet i Vesterålen hadde lyktes med fagutvikling og 
kvalitetsforbedringer. Bla er antallet fristbrudd betydelig redusert i perioden 2014 – 2018. 
Omfanget av andre avvik er også sterkt redusert. Videre har man i Vesterålen erfart at 
samarbeidet er fordelaktig i forhold til rekruttering, kompetansedeling, fagutvikling og 
spesialisering. Tjenestens størrelse har også bidratt til mindre sårbarhet ved bla fravær.  
Som nevnt tidligere har utfordringer har problematikken som knytter seg til geografiske 
avstander vært drøftet. Også samarbeidet i Vesterålen har de samme utfordringene, ca. 4 årsverk 
går til reising. 
 
Høsten 2017 ble det fra Barne- og likestillingsdepartementet presisert at private aktører ikke kan 
utøve offentlig myndighet på vegne av kommunen. Bla medfører dette at akuttberedskap i 
barnevernet ikke kan settes ut til private aktører. Kommunene oppfordres av 
fylkesmannsembetene til samarbeid med hverandre og ønsker at initiativet kommer fra 
kommunene selv. 
 

Vurdering 
Mange kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om 
i landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms. Dette kommer særdeles klart frem i pålagt krav om formalisert 
akuttberedskap. En tjeneste mindre bestående en mindre av 5 ansatte kan vanskelig få til en 
forutsigbar organisering av slik tjeneste. 
 
NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape et mer tilgjengelig og 
forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke å utøve til det beste for de 
mest sårbare barna en yter tjenester til.  
 
Kommunene går over til et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og 
rekkevidde; Fra tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en 
oppfatning av barn som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.  
 
Økonomi alene skal aldri være et argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil 
kunne heve nivået på tjenesten og dempe fremtid kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen til 
kvalifisert og tilgjengelig personell i et gjennomtenkt system med gode strategier.  
God omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på 
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver.  
 
Begge sluttrapportene har vært ute på høringer. En viktig motforestilling fra mange som har 
deltatt i utredningsarbeidet er geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en desentralisert 
organisering slik at barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et 
samarbeid i Nord Troms medfører økt reiseaktivitet, eks når ansatte som har fast oppmøtested i 
en kommune har fravær. Fraværet vil da ofte kunne medføre at andre med oppmøtested i andre 
kommuner må reise. Erfaringene fra Vesterålen, jfr vedlagte presentasjon, medfører reisebehov. 
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Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og 
avklares underveis fram mot iverksettelse. Om ikke dette tas grundig i denne fasen vil 
betydelige problemer dukke opp etter oppstart og ta dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. 
Ting tar tid, eksempelvis vil det være naturlig at daglig leder for samarbeidet vil være den som 
koordinerer det praktiske arbeidet med iverksettelsen. Det er neppe sannsynlig at vi vil kunne ha 
denne på plass før i mars 2019.  
Det er utredet 2 alternativer til forslag: 
 
 
Alternativ 1: 
XXX kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna Kåfjord Kaivuono.   
 
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 
kommunelovens § 28 1-b.  
 
Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 
grunn.  
 
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til dato 
1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 
 
Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke 
og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra 
tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn 
for samarbeidet. 
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 
Alternativ 2: 
Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt frist, 
1.1.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato.  I tiden fra positivt vedtak 
fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for iverksettelse. Anbefalingene i 
sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 60. 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 
 
Nordreisa og Kvænangen samarbeider allerede om en felles barneverntjeneste.  Å splitte dette 
opp i et ytterligere samarbeid om bare akuttberedskap er ikke ønskelig.  
Rådmannen anbefaler derfor alternativ 1 hvor man utvider barnevernsamarbeidet med Kåfjord, 
Lyngen og Skjervøy og hvor akuttberedskapen er inkludert i samarbeidet.
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Side 2 av 6

Samarbeidsavtale for Kåfjord og Nordreisa barneverntjeneste 
 

Deltakere i denne interkommunale barneverntjenesten er: Kåfjord kommune og Nordreisa 
kommune, sammen kalt Deltakerkommunene. 

 
Vertskommunen er Nordreisa kommune, heretter kalt Vertskommunen. 

 
Kåfjord kommune, heretter kalt Samarbeidskommunen. 
 
Denne samarbeidsavtalen bygger på vedtak i Kåfjord kommunestyre 04.12.18 sak 
69/18 og i Nordreisa kommunestyre 25.10.18 sak 67/18. 

 
Vertskommunesamarbeidet organiseres etter kommunelovens § 20-2 (administrativt 
vertskommunesamarbeid). 

 
KAP. 1 Modell for samorganisering 

 
KAP. 1.1 Organisering 

 
a) Barneverntjenesten i Kåfjord og Nordreisa kommune organiseres i en 

interkommunal barneverntjeneste kalt Kåfjord og Nordreisa barneverntjeneste. 
 

b) Barnevernadministrasjon inkludert hovedkontoret for barneverntjenesten i 
samarbeidet legges til Vertskommunen. Deltakerkommunene stiller lokaler og 
nødvendig utstyr til rådighet for barneverntjenesten, og kommunene skal være 
bemannet til enhver tid. Kostnadene ved lokale kontor belastes den enkelte 
deltakerkommune. 

 
c) Postadressen er postboks 174, 9156 Storslett 

 
d) Besøksadresse:  

 
• Hovedkontoret Storslett: Lyngsmark 2 (bankbygget) 
• Lokalkontor Olderdalen: Rådhuset, Øverveien 2, Olderdalen 

 
e) Barnevernsamarbeidet skal ivareta Deltakerkommunene sine plikter etter lov 

om barneverntjenester. 
 

f) Barnevernsamarbeidet er administrativt underlagt rådmannen i vertskommunen, 
jfr kommuneloven § 20-2. 

 
g) Vertskommunen er ansvarlig for alle administrative oppgaver i barnevernssamarbeidet. 

 
h) Barnevernsamarbeidet vil ved etablering til sammen ha det antall årsverk 

deltakerkommunene har i barneverntjenesten ved iverksettelsestidspunktet 
(11,9 årsverk, inkl leder og 3,5 årsverk fra Kåfjord kommune). 

 
KAP. 1.2 Forholdet til de ansatte 

 
a) Opprettelsen av interkommunal barneverntjeneste er å regne som en 

virksomhetsoverdragelse og arbeidstakernes rettigheter ved 
virksomhetsoverdragelsen reguleres av arbeidsmiljølovens kapittel 16. 

 
b) Vertskommunen blir arbeidsgiver for personalet i barneverntjenesten. De ansatte i 

barneverntjenesten i Samarbeidskommunene vil få sitt tilsettingsforhold overført til 
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Vertskommunen. Ansatte som overføres til barnevernsamarbeidet tilbys endret 
arbeidsavtale. 

 
c) Den tidligere arbeidsgiveren har opplysningsplikt overfor den nye arbeidsgiveren om 

hvilke rettigheter og plikter som overføres til ny arbeidsgiver, jfr. aml. § 16-2. 
 

d) Bestemmelsene som gjelder virksomhetsoverdragelse vil også komme til anvendelse 
dersom en deltakerkommune trer ut av samarbeidsordningen igjen. De ansatte som 
omfattes skal da overføres til deltakerkommunen som tar tilbake ansvaret for sin 
barneverntjeneste. 

 
e) Ved eventuelle prosesser i vertskommunen der ansiennitet/tjenestetid i kommunen 

gjøres relevant skal de ansatte som er overført fra andre kommuner ved opprettelse 
av ordningen få medregnet ansiennitet/tjenestetid fra den kommunen de ble overført 
fra. 

 
KAP. 1.3 Formål 

 
• Formålet med barnevernsamarbeidet er å sikre en faglig og økonomisk bærekraftig 

utvikling av barneverntjenesten.  
      Et større fagmiljø har bedre betingelser for å virke forebyggende, imøtekomme ulike 

behov for samarbeid i kommunene, etablere et robust og attraktivt fagmiljø, 
muligheter for spesialisering, rekruttere kompetent arbeidskraft, utvikle tjenesten og 
forberede tjenesten på å møte nye lovkrav og nye arbeidsoppgaver. 

 
KAP. 1.4 Avklaringer 

 
• Denne avtalen regulerer saker av ikke-prinsipiell karakter. Dersom saker av prinsipiell 

karakter skulle oppstå, skal vertskommunen oversende saken til 
samarbeidskommunene for forberedelse og behandling på riktig forvaltningsnivå. 

 
• Myndighet delegeres til administrasjonssjefen i vertskommunen i samsvar med 

bestemmelsene i kommunelovens regler om vertskommunesamarbeid. 
 

• Samarbeidskommunene kan i særlige tilfeller trekke den delegerte myndigheten 
tilbake og/eller utøve myndigheten selv. Avtalens økonomiske forpliktelser ovenfor 
vertskommunen vil i slike tilfeller løpe ut oppsigelsestiden. 

 
KAP. 2. Økonomi 

 
a) Det skal utarbeides et felles administrasjonsbudsjett for tjenesten. Leder for 

barnevernsamarbeidet utarbeider forslag til administrasjons- og tiltaksbudsjett for hver 
deltakerkommune i samarbeid med administrativ leder i hver av deltakerkommunene. 

 
b) Budsjettforslaget skal inneholde dekning av administrasjonskostnader. Med 

administrasjonsutgifter menes utgifter til KOSTRA-funksjonen 244 under barnevern, 
samt leder- og merkantile ressurser som ikke føres under nevnte KOSTRA-funksjon 
Budsjettet skal også inneholde dekning av utgifter til tiltak etter lov om 
barneverntjenester KOSTRA-funksjonene 251 og 252. 

 
c) I henhold tilfelles administrasjonsbudsjett skjer alle utbetalinger inkl. lønn fra 

vertskommunen. Kostnadene refunderes fra de respektive kommunene kvartalsvis a 
konto med årlig avregning for utgiftsfordeling mellom kommunene. Utbetalinger 
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vedrørende klientrettet tiltak/administrative vedtak skjer etter anvisning fra leder for 
Nord-Troms barnevern etter delegasjon fra deltakerkommunene. 

 
d) Kostnader knyttet til barnevernsamarbeidet fordeles i henhold til regnskap. 

Fordelingsnøkkel er etter antall årsverk i samarbeidet, men med fordeling av 
lederressursen etter 40/60. Kåfjord kommune går inn i samarbeidet med 3,5 årsverk, 
mens Nordreisa kommune går inn med 7,4 årsverk. I tillegg kommer lederressursen; 
totalt 11,9 årsverk.  40 % av lederressursen fordeles fast mellom 
samarbeidskommunene, mens 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte 
samarbeidskommune per 1.1. hvert år. Ved inngåelsen av samarbeidet fordeles 
utgiftene 32,6% på Kåfjord kommune og 67,4% på Nordreisa kommune. 
Den enkelte kommune står for kontorkostnadene i egen kommune. Lønn i faste 
stillinger, faktureringer og gebyr administreres av vertskommunen.  

 
e) Utgiftene knyttet til det enkelte barn etter lov om barneverntjenester (i og utenfor 

hjemmet, KOSTRA-funksjon 251 og 252) skal belastes barnets oppholdskommune, 
jfr. barnevernloven § 8-1. 

 
KAP. 3 Arkiv og IKT 

 
a) Deltakerkommunene tar i bruk et felles datasystem med en felles database. 

Deltakerkommunene opprettes som eget distrikt i systemet. Det forutsettes at alle 
Deltakerkommunene går inn i samarbeidet med samme saksbehandlersystem. 

 
b) Deltakerkommunene forplikter seg til å tilby IT-kompetanse til den daglige drift i 

barnevernsamarbeidet. 
 

c) Det må utarbeides en databehandlingsavtale og IT-systemet må godkjennes av 
Datatilsynet. 

 
d) Det må utarbeides egne rutiner for IKT. 

 
e) Fysiske arkiv beholdes i deltakerkommunene fram til oppstartdato. Nytt arkiv 

etableres i vertskommunen. Det er en forutsetning at dokument skannes inn i 
saksbehandlersystemet. 

 
KAP. 4 Organisering av arbeidet 

 
a) Organisatorisk skal barnevernsamarbeidet være lokalisert i hver av kommunene som 

er med i samarbeidet. Dette for å ivareta de brukernære tjenester, og spesielt sikre 
det forebyggende arbeid i den enkelte kommune. 

 
b) Tjenesten skal være organisert på en slik måte at det er en vakttelefon fra kl. 15.30 til 

kl. 08.00 som til enhver tid kan kontaktes. Denne opprettes før oppstart av samarbeidet. 
 

c) Hovedkontor blir bemannet og åpent 5 dager i uken. Lokalkontor blir bemannet og 
åpent så langt dette lar seg gjøre. Dette avklares i dialog med den enkelte 
kommune. 

 
d) Leder for barnevernsamarbeidet har fullmakt til å organisere arbeidet slik at det blir 

tjenlig for tjenesten. Dette innebærer en rett til å disponere ansatte etter behovet på 
det enkelte område eller i den enkelte deltaker-kommune. Dog slik at intensjonene i 
kapittel 4, punkt c ikke endres. 

 
e) Tverrfaglig samarbeidstiltak/forum i deltaker-kommunene videreføres og utvikles, det 
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vil si tverrfaglige møter med samarbeidspartnere som i dag. 
f) Lov om barneverntjenester sine intensjoner og tilgjengelighet til brukerne skal være 

styrende i perioden. Forslag til organisering av arbeidet skal sikre brukerne riktig hjelp 
til riktig tid. 

 
g) Uavhengig av organisering skilles deltaker-kommunene ut som egne lokalkontor i 

distrikt når det rapporteres til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og 
SSB/KOSTRA. 

 
KAP. 5 Informasjon 

 
a) Leder for barneverntjenesten skal utarbeide og gjennomføre egen 

informasjonsstrategi for tjenesten. 
 

b) Det skal utarbeides informasjon om organisering, myndighet, tilgjengelighet, med mer 
til publikum, politikere og administrasjon i alle deltaker-kommuner. Det samme gjelder 
for kommunale samarbeidspartnere, og til andre kommuner, fylkeskommuner og 
Fylkesmannen i Troms. 

 
c) Gjennomgang av de aktuelle lovverk tilbys politikere og administrasjon i 

deltakerkommunene. 
 

d) Rådmennene i deltakerkommunene møtes to ganger per år for informasjonsutveksling 
og drøfting om det interkommunale barnevernet, i forbindelse med budsjettforslag og i 
forbindelse med årsregnskap/års-rapportering. Barnevernleder innkaller til disse 
møtene. 

 
KAP. 6 Tvist om forståelse av samarbeidsavtalen 

 
• Myndighet for avgjørelser av tvister skal følge rettspraksis for lignende 

samarbeidstiltak/interkommunalt samarbeid, her tenkes særlig på tvisteloven. 
• Hvis en eller flere deltaker-kommuner skulle motta søksmål mot seg fra brukere av 

tjenesten i perioden før etablering/etter etablering/etter eventuell uttreden/etter 
eventuelt opphør av barnevernsamarbeidet, vil barnevernloven sine retningslinjer 
gjelde. Her vises det til kap. 8 i barnevernloven "Ansvar for å gi hjelp etter loven", da 
særlig på bosted og oppholdskommune til barnet. 

 
KAP. 7 Rapportering 

 
Vertskommunen sørger for rapportering til Fylkesmannen, SSB og eventuelt andre 
instanser for alle deltakerkommunene. Hver enkelt deltaker-kommune skilles ut som 
egne distrikt i forhold til rapportering. 

 
Vertskommunen utarbeider regnskapsrapporter, pr. utgangen av februar, april, 
august og oktober. 

 
Ved vesentlige endringer (kr 500.000+) fra budsjetteringstidspunktet for årsbudsjett, 
skal deltakerkommunene gjøres oppmerksom på dette. Nytt budsjettforslag 
utarbeides for den aktuelle kommune. 

 
Vertskommunen skal utarbeide forslag til budsjett innen 30.september hver år. 
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Barnevernleder rapporterer til administrativ ledelse i deltaker-kommunene i forbindelse 
med budsjettarbeid og kvartalsrapporteringer. 

 
Rapportering for øvrig skjer til nærmeste administrative leder i vertskommunen. 

 
KAP. 8 Andre forhold 

 
a) Samarbeidsavtalen gjelder fra 01.01.2020. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års 

varsel. Uttredelse kan først skje et budsjettår etter det året oppsigelsen har skjedd. 
Organisatoriske prosesser skal ikke stoppe opp etter 01.01.2020. 

 
b) Det skal opprettes en referansegruppe bestående av leder for barnevernsamarbeidet 

og en representant fra hver deltaker-kommune. Representantene utnevnes av 
rådmannen i deltaker-kommunene.  Deltakeren fra vertskommunen blir leder for 
referansegruppa. 

 
c) Referansegruppa skal ha minimum 2 møter per år etter rapportering til Fylkesmannen i 

Troms og SSB, for å få informasjon om barnevernsamarbeidet og kunne bringe dette 
videre til deltaker-kommunene. 

 
d) Samarbeidsavtalen evalueres i referansegruppen en gang per år. 

 
 

 
 

Storslett, den     Olderdalen, den  

 

…………………………………………….  ……………………………………………. 
Nordreisa kommune    Kåfjord kommune 

Rådmann     Rådmann
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Arkivsaksnr.: 2017/179 -22 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 25.11.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/19 Kåfjord kommunestyre 03.12.2019 
93/19 Kåfjord kommunestyre 19.12.2019 

 

Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord kommune og 
Nordreisa kommune 

Vedlegg 
1 Prosjektrapport interkommunalt barnevernsamarbeid 
2 Samarbeidsavtale barnevern fom 2020 

 
Henvisning til lovverk:  

 Barnevernlovens § 1-1 definerer lovens formål som er å sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til 
rett tid.  

 Barneverntjenesten skal bidra til at barna og unge får trygge oppvekstsvilkår.   
 Kommunens ansvar er omtalt i barnevernloven § 2-1.   
 Barnets beste skal være styrende for alt barneverntjenesten foretar seg. I tillegg til en 

rekke andre bestemmelser regulert av Barnekonvensjonen, Forvaltningsloven og 
Barnevernloven i hovedsak.  

 Barnets beste omtales i Barnekonvensjonens artikkel 3, Barnevernloven § 4-1 og 
Barneloven §§ 43, 48 og 55.   

 Barnevernloven § 1-4 krever at tiltak og tjenester etter loven skal være forsvarlige.  
 Barnevernloven § 2-3 b andre ledd regulerer Fylkesmannen sitt ansvar for råd, veiledning 

og tilsyn med kommunene. Herunder bemerkes det videre at Fylkesmannen har en råd- 
og pådriverfunksjon overfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet. 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.12.2019  

Behandling: 
Kommunedirektør Einar Pedersen redegjorde for sak. 
Kommunalsjef for oppvekst Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for punktene fra Nordreisa 
kommune. 
Varaordfører Britt Pedersen: Beklagelig at ikke barnevernsleder i Nordreisa kommune er tilstede. 
Nordreisa kommune har store avvik i barnevernstjenesten. Ønsker svar på følgende spørsmål: 

1. Barvernsledere så ikke for seg sammenslåing, men samarbeid, hva tenker Kåfjord sin 
barnevernsleder om dette? 
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2. Nordreisa kommune vil vurdere å bryte akuttberedskapssamarbeidet, hvis ikke Kåfjord 
kommune er med på Vetskommunesamarbeid, dette reagerer vi på. 

Svein O. Leiros SP: Er veldig for interkommunale samarbeid, men var opprinnelig Nord-Troms-
kommunene, betenkt med avvikene som Nordreisa kommunes barnevernstjeneste har.  
Kåfjord kommune bør være vertskommune, og ha barnevernsleder. 
Einar Eriksen Krf: Betenkelig at ikke barnevernsleder i Nordreisa kommune er tilstede. 
Kommunedirektør Einar Pedersen: Kunne vært vertskommune og hatt barnevernsleder, men 
ønsket ikke det. 
Arthur Kjelstrup-Olsen AP: Uhørt å avslutte akuttberedskap. Barnevernet får for lite kompetanse, 
i hvilken grad er det behov for å samarbeide med Nordreisa kommune? 
 
Barnevernsleder Sandra Holm svarte på spørsmålene: Barnevernsleder i Nordreisa kommune er 
på ferie. Er i utgangspunktet for et interkommunalt samarbeid, men er usikker på om det er rett 
tid og sted. 
Organisasjonsprosessen er ikke ferdig, organisasjonsmodell bør landes, og prosessplan er ikke 
klart. 
I akuttsamarbeidet er Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa kommune. 
 
Varaordfører Britt Pedersen: Flere ting i samarbeidet bør landes før vertskommunesamarbeidet 
starter. 
Einar Eriksen Krf: Veldig bra redegjørelse fra barnevernsleder Sandra Holm. Er imponert over 
arbeidet i barnevernet i Kåfjord. 
 
Varaordfører Britt Pedersen kom med følgende forslag fra AP/H: 

1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til et interkommunalt barnevernssamarbeid med 
Nordreisa kommune. 

2. Før samarbeidet kan etableres må Nordreisa barnevern være kommet lengre i prosessen 
med lukking av avvik og prosessen i gjennomføringen. 

3. Vi utsetter samarbeidet fra 01.01.2020. Vi arbeider videre med prosessene med det 
interkommunale samarbeidet i 2020, med mål om å etablere et samarbeid i løpet av året. 

4. Vi forutsetter at akuttsamarbeidet videreføres. 
 
Svein O. Leiros SP kom med følgende forslag fra SP/Krf/MDG/Frp: 

1. Kåfjord Kommune etablerer interkommunalt samarbeid med felles barnevernstjeneste 
med Nordreisa Kommune fra 01.06.2020. Det utarbeides klare prosessplaner og 
organiseringsplan for samarbeidet.  

2. Det forutsettes at Kåfjord Kommune blir vertskommune for dette samarbeidet 
3. Kåfjord kommunestyre viser til brev/rapportering sendt fra Nordreisa kommune til 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark samt Kvænangen kommune. Kommunestyre 
stiller seg undrende til at adm. i Nordreisa kommune kommer med direkte trusler til 
Kåfjord kommune om å trekke seg fra alt samarbeid dersom Kåfjord ikke inngår 
Vertskommunesamarbeid.  

4. Det vurderes at det ansettes en egen prosjektleder/leder for dette sammenslåingen. 
 
Varaordfører Britt Pedersen kom med følgende forslag fra kommunestyret: 

1.  Kåfjord kommune stiller seg positiv til et interkommunalt barnevernssamarbeid med 
Nordreisa kommune. 

2. Før samarbeidet kan etableres må Nordreisa barnevern være kommet lengre i prosessen 
med lukking av avvik og prosessen i gjennomføringen. Utvikling av barnevernstjenestens 
organisasjonsstruktur må også være kommet lengre. 
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3. Vi arbeider videre med prosessene med det interkommunale samarbeidet i 2020, med mål 
om å etablere et samarbeid innen 01.09.2020. 

4. Vi ber om at Kåfjord kommune blir vertskommune for det interkommunale 
barnevernssamarbeidet. 

 
Svein O. Leiros kom med følgende forslag om nytt pkt. 5 fra SP/Krf/MDG/Frp: 
Kåfjord kommunestyre viser til brev/rapportering sendt fra Nordreisa kommune til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, samt Kvænangen kommune. Kommunestyret stiller seg 
undrende til at adm. i Nordreisa kommune kommer med direkte trusler til Kåfjord kommune om 
å trekke seg fra alt samarbeid dersom Kåfjord ikke inngår samarbeid. 
 
Votering: 
Kommunestyrets forslag mot rådmannens innstilling, kommunestyrets forslag ble enstemmig 
vedtatt, rådmannens innstilling falt. 
Forslag fra SP/Krf/MDG/Frp om nytt pkt.5, forslaget falt da det fikk 8 stemmer, 9 stemmer imot 
forslaget. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til et interkommunalt barnevernssamarbeid med 

Nordreisa kommune. 
2. Før samarbeidet kan etableres må Nordreisa barnevern være kommet lengre i prosessen 

med lukking av avvik og prosessen i gjennomføringen. Utvikling av barnevernstjenestens 
organisasjonsstruktur må også være kommet lengre. 

3. Vi arbeider videre med prosessene med det interkommunale samarbeidet i 2020, med mål 
om å etablere et samarbeid innen 01.09.2020. 

4. Vi ber om at Kåfjord kommune blir vertskommune for det interkommunale 
barnevernssamarbeidet. 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 03.12.2019  

Behandling: 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen redegjorde for saken. 
Det var opprinnelig 5 Nord-Troms-kommuner som skulle være med, men kun Kåfjord og 
Nordreisa kommune vedtok Vertskommunesamarbeid. 
Varaordfører Britt Pedersen: Stiller flere spørsmål til det interkommunale samarbeidet. Nordreisa 
kommune har mange avvik over flere år, og stiller seg skeptisk til dette. Er disse avvikene 
lukket? 
 
Hans-Øyvind Jenssen fratrådte kl.16.00. 
 
Kommunedirektør Einar Pedersen: Vi har et velfungerende barneverntjeneste pr. i dag, men det 
har i perioder vært store problemer i Kåfjord også. 
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Ved Vertskommunesamarbeid vil kommunen få mer forutsigbarhet i forhold til ressurser og 
arbeidet, det vil ikke være behov for settekommuner. 
Einar Eriksen Krf: Hva hvis barnevernstjenesten blir dårligere enn vi har i dag? 
Vi har en bra barneverntjeneste i dag. 
Kommunalsjef Elisabeth Gulbrandsen: Vanskelig å svare om tjenesten blir bedre.  
Det er blitt bedre i Nordreisa, spesielt på ledersiden. 
Akuttsamarbeidet er Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy med på. 
Arthur Kjelstrup-Olsen AP: Viktig med god kvalitet i tjenesten, og større fagsamarbeid for 
barnevernet. 
 
Kommunestyret kom med følgende forslag: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 19.12. 
Barnevernslederne i Nordreisa og Kåfjord innkalles for å belyse følgende punkt: 

 Avvik 
 Økonomi 
 Arbeidsmiljø 
 Oppfølging av «Plan for interkommunalt samarbeid i Nord-Troms» 

 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 19.12. 
Barnevernslederne i Nordreisa og Kåfjord innkalles for å belyse følgende punkt: 

 Avvik 
 Økonomi 
 Arbeidsmiljø 
 Oppfølging av «Plan for interkommunalt samarbeid i Nord-Troms» 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 
Nordreisa kommune fra 1.1.2020. 
 
Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 
grunn.  
Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av (ny 
kommunelov) kommunelovens §20-2 administrativt vertskommunesamarbeid 
Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020.  
Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i henhold til samarbeidsavtalens kap. 2.  
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Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen for 
de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen (jfr 
kommunelovens § 20-2) 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunene i Nord Troms har gjort en utredning i 2017 om hvorvidt en skal samarbeide om alle 
oppgavene som ligger til tjenesten. Rapporten har vært behandlet i ulike ledd ute i kommunene.  
Samarbeidsforholdet handler i stor grad om myndighetsoverføring til vertskommune slik at det i 
praksis kun er aktuelt å organisere samarbeid etter kommunelovens § 28. Kåfjord kommune var 
vertskommune for utredningen som var finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms. 
 
Kommunene Storfjord, Lyngen, Skjervøy og Kvænangen har behandlet saken og stemt mot 
interkommunalt samarbeid i Nord-Troms.  
 
Behovet for samarbeid begrunnes i behovet for tilstrekkelig kapasitet, antall ansatte og faglig 
bredde, for å håndtere de mange krevende og belastende oppgavene som barneverntjenesten 
møter. En annen viktig begrunnelse for interkommunalt samarbeid er muligheten for faglig 
oppdatering og videreutdanning, samt faglig og sosial støtte fra flere kolleger. Små fagenheter 
med 3 – 4 ansatte er sårbare. Fravær fra daglig tjeneste i form av utdanningstiltak, sykefravær, 
permisjoner mv.  reduserer fort kapasiteten til under det akseptable i forhold til 
oppgaveløsningen. Et tredje forhold som krever en solid barnevernsenhet er skjerpede lovkrav, 
herunder ivaretakelse av barns rettsikkerhet. Sentrale myndigheter har som utgangspunkt at en 
barnevernstjeneste ikke bør bestå av mindre enn 5 ansatte. Man har likevel ennå ikke villet 
lovfeste et krav om minimumsbemanning. Ved et samarbeid vil problemstillinger til 
saksbehandlers habilitet lettere kunne unngås. 
 
Vedrørende økonomiske sider ved et barnevernssamarbeid kan en lese seg til i rapportens pkt. 
2.4, at samarbeidskommunene ikke kan regne med reduksjon i budsjettene til ordinær drift av 
tjenestetilbudet. Imidlertid vil man sannsynligvis få mer igjen for pengene en om kommunene gir 
tilbudet hver for seg. I tillegg vil utgiftsveksten for eksempel ved nye krav være mer moderat i et 
samarbeid enn om kommunen står alene. Med økt fagkompetanse vil tjenesten kunne forebygge 
for eksempel kostbare omsorgsovertakelser. En annen økonomisk side ved de kommunale 
barneverntjenestene er bruk av private aktører i behandlingen av barnevernssaker. Det er et 
uttrykt mål at bruken av konsulenttjenester ønskes betydelig redusert.  I rapportens pkt 2.4 
belyses bruk av konsulenter i de seks Nord Troms kommunene. I et samarbeid vil det være en 
målsetting å betydelig redusere disse utgiftene. 
 
 

Vurdering 
 
Flere kommuner har som følge av økte krav til de kommunale barneverntjenestene og 
lovendringer sett at det er vanskelig å møte utfordringene alene. Derfor har kommuner rundt om i 
landet etablert interkommunale samarbeid om barneverntjeneste. Dette gjelder fullt ut også for 
kommunene i Nord Troms. NOU 2016:16 har som mål å bedre rettsikkerheten til barn og skape 
et mer tilgjengelig og forståelig regelverk. Dette må kommunene ha kompetanse til å tolke og 
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utøve til det beste for de mest sårbare barna en yter tjenester til.  Kommunene går over til et 
systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde; Fra 
tilnærmingsmåter der barn sees på som «objekter» som trenger hjelp, til en oppfatning av barn 
som rettighetshavere som har umistelig rett til beskyttelse.  Økonomi alene skal aldri være et 
argument for å inngå i interkommunale samarbeid, men en vil kunne heve nivået på tjenesten og 
dempe fremtid kostnadsvekst. Vel så vesentlig er tilgangen til kvalifisert og tilgjengelig personell 
i et gjennomtenkt system med gode strategier. 
 
God omorganisering og gode prosesser omkring samarbeid kan kommunene heve kvaliteten på 
tilbudet til brukerne og samtidig ivareta behovene til ansatte og arbeidsgiver. Sluttrapporten har 
vært ute på høringer En viktig motforestilling fra flere som har deltatt i utredningsarbeidet er 
geografisk utstrekning.  Dette møtes gjennom en desentralisert organisering slik at 
barnevernkonsulentene har fast oppmøtested i hver kommune. Likevel vil et samarbeid i Nord 
Troms medfører økt reiseaktivitet, eks når ansatte som har fast oppmøtested i en kommune har 
fravær. Fraværet vil da kunne medføre at andre med oppmøtested i andre kommuner må reise.  
 
Etablering av et felles interkommunalt samarbeid om barnevern er en betydelig 
organisasjonsendring. Det vil være mange praktiske spørsmål som må undersøkes, utredes og 
avklares underveis fram mot og etter iverksettelse. Om ikke dette tas grundig kan betydelige 
problemer dukke opp etter oppstart og ta dermed svekke fokus på tjenesteutviklingen. Dette 
behovet er ivaretatt ved at det er etablert en arbeidsgruppe som jobber med å undersøke, utrede 
og avklare problemstillinger i forhold til et slikt samarbeid. Arbeidsgruppen består av 
virksomhetsleder for barneverntjenesten i Nordreisa, konstituert barnevernleder i Kåfjord og 
organisasjonspsykolog som har fått oppdrag som prosessveileder. 
Det ble søkt om midler fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark i forhold til iverksettelse av det 
interkommunale samarbeidet. I den forbindelse ble det laget en prosjektplan for perioden april 
2019 – september 2019. Tiden etter prosjektet og frem til iverksettelse av samarbeidet skulle 
brukes til etablering av organisasjonskultur, utforming av rammer og retningslinjer, beskrive den 
nye tjenesten i rapport og eventuelt treffe vedtak. Oppstart av prosjektet ble først medio oktober 
og prosjektet er dermed forsinket.  
Samarbeidsavtalen legger til grunn at det opprettes en referansegruppe bestående av leder for 
barnevernsamarbeidet og en representant fra hver av deltakerkommunene. Representant 
oppnevnes av rådmannen i hver deltakerkommune. I samarbeidsavtalen legges det opp til 
evaluering av barnevernsamarbeidet en gang pr år i referansegruppen. Dette skal sikre forankring 
i kommunestyrene. 
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Uttalelse fra Mette Luther, virksomhetsleder for barneverntjenesten i Nordreisa kommune 

 

Som leder av barnevernsleder i Nordreisa kommune ønsker jeg ikke å anbefale en utsettelse 

på sammenslåingen av barneverntjenesten i Nordreisa og Kåfjord kommune.  

Som jeg forstår er det Kåfjord kommunestyre som ønsker å se forbedringer i 

barneverntjenesten i Nordreisa før de vil inngå et samarbeid.  

 

Barneverntjenesten i Nordreisa var inne i en omstruktureringsprosess da innspurten til 

sammenslåingsprosessen ble utført. I arbeidet hadde vi organisasjonspsykolog og møter. 

Nordreisa barneverntjeneste leverte en solid virksomhetsplan, og prosessen var ryddig og 

helt åpen. Alle tall ble fremlagt, tidsbrudd og myndighetskrav ble presentert med åpenhet 

hele veien. Likevel valgte kommunestyret i Kåfjord kommune og be om utsettelse.  

 

En sammenslåingsprossens er ikke en konkurranse i hvem som har den beste tjenesten. 

Dette skal være en prosess der man finner gode løsninger sammen. Barneverntjenesten er 

aldri en statisk tjeneste, men preges av høyt arbeidspress og perioder med kompliserte saker 

som krever at mye ressurser settes inn i enkeltsaker. Vi er også sårbare for sykemeldinger og 

fravær.  

En sammenslåing skal være et gode for alle parter i en interkommunal tjeneste. Hensikten 

med å bli større er å kunne spare ressurser, få et større spekter av faglig samarbeid og å 

kunne hjelpe og støtte hverandre når tjenestene befinner seg i slike svingninger.  

 

Denne sammenslåingsprosessen har som jeg ser det, vært preget av at Nordreisa 

barneverntjeneste skal bevise at de kan fylle et krav før Kåfjord kommune vurderer 

sammenslåing.  

Jeg kan som leder ikke komme med en lovnad om hvilken måned Nordreisa 

barneverntjeneste vil kunne imøtekomme slike krav. Jeg ønsker heller ikke å lede tjenesten 

med et slikt mål med kort tidsfrist.  

 

Vi skal jobbe med våre mål slik at vi har en solid tjeneste som står støtt over tid. Jeg ønsker 

at sammenslåingsplaner kommer på banen når alle parter mener at de trenger hverandre, er 
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villige til å jobbe sammen, stille opp for hverandre med felles verdier, med målsetning og 

entusiasme.  

Denne prosessens har ikke vært slik. At Kåfjord kommune avslo bare 2 uker før 

sammenslåing opplevdes trist og unødvendig for både meg som leder og for de ansatte. Vi så 

ikke et slikt avslag komme.  

 

Jeg foreslår derfor at det ikke setter noen utsettelsedato, men at man kan diskutere mulig 

sammenslåing igjen når alle parter er klare, da med en klar intensjonsavtale før omfattende 

ressurser brukes i en slik prosess. 
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 Dato:                 27.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/20 Driftsutvalget 12.03.2020 
3/20 Nordreisa kommunestyre 26.03.2020 
30/20 Nordreisa kommunestyre 01.04.2020 

 

Utvidelse av brannsamarbeidet i Nord Troms -ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
Brann- og eksplosjonsvernloven 
 

Vedlegg 
1 Konsekvensutredning_Nordreisa kommune  
2 Innspill om utvidelsen av brannsamarbeidet fra ansatte i Nordreisa brann... 
3 Innspill fra NITO 
4 Møteinnkalling_arbeidstaker organisasjoner_møtereferat 
5 Samarbeidsavtale_Nord-Troms Brannvesen_endringer i ny avtale 
6 Samarbeidsavtale_BRANNVESENET NORD 
7 Samarbeidsavtalen_evaluering_møteinnkalling_møtereferat 
8 Melding om vedtak - utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Brev fra brannsjefen av 11.mars 2020 ble lagt fram for utvalget. 
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Forslag fra utvalget: nytt punkt to, resterende endringer i avtalen godkjennes. 

Vedtak: 

Nordreisa kommune vil på nåværende tidspunkt ikke godkjenne at kommuner utenfor Nord-
Troms regionen deltar i brann- og feiesamarbeidet. 

Resterende endringer i avtalen godkjennes. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

Nordreisa kommune vil på nåværende tidspunkt ikke godkjenne at kommuner utenfor Nord-
Troms regionen deltar i brann- og feiesamarbeidet. 

 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet denne saken første gang 19.desember 2019 i sak 93/19. De gjorde 
følgende vedtak: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må det 
lages en konsekvensutredning. 
 
Hele saken ligger som vedlegg 
 
Brannsjefen har i januar/februar sendt ut brev til alle brannmannskapene i Nordreisa og bedt de 
komme med innspill til forslaget om utvidelse av brannsamarbeidet. Videre er det gjennomført et 
informasjons/drøftingsmøte med tillitsvalgte og verneombud. Referat vedlagt 
 
Det er kommet inn ett felles skriv fra brannmannskapene datert 21.02.2020 som svar på 
høringen. Innspillene er vedlagt. 
 
Med dette som bakgrunn har brannsjefen utarbeidet en konsekvensutredning hvor innspillene er 
kommentert.  
 
 

Vurdering 
Kommunestyret utsatte saken om utvidelse av brannsamarbeidet i desember 2019 og ba om at 
det måtte gjennomføres en bedre prosess med involvering av de ansatte og det måtte utarbeides 
en konsekvensutredning. 
 
Dette arbeidet har brannsjefen nå gjort. Det som imidlertid synes klart er at det er stor forskjell 
på hvordan brannsjefen og mannskapene opplever brannsamarbeidet i dag.  
 
Brannmannskapene påpeker mange punkter som de mener ikke har fungert i 2019, men også 
noen der ting nå er på plass fra 2020. Mannskapene uttrykker videre motstand mot videre 
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utvidelse og begrunner dette i kapasitet til spesielt beredskapsleder. Han har i dag ansvar for 5 
kommuner og vil etter samarbeidet få ansvar for 6 kommuner. 
Brannsjefens svar er at dette kan løses med en ny stilling innen brannsamarbeidet. Dette er 
riktig, men økonomisk må da brannsamarbeidet økes med en kostnad på ca kr 800 000, hvor 
Nordreisa sin andel utgjør kr 210 000, ca 26 % av økningen. 
 
Kommunene i Nord-Troms har etablert interkommunalt samarbeid på en rekke områder, og 
vanligvis deltar 4, 5 eller 6 kommuner i disse samarbeidsavtalene. 
Loppa kommune tilhører region Vest-Finnmark, og det er derved en prinsipiell avklaring vi må 
foreta når vi vurderer å innlemme Loppa kommune i vårt brann- og feiesamarbeid. 
 
Et økt antall deltakende kommuner i et interkommunalt samarbeide vil på den ene siden kunne 
gi stordriftsfordeler og større fagmiljøer. 
På den andre siden vil en større region gi lengre avstander og utfordringer med hensyn til å 
levere de ulike tjenestene. 
Også økonomisk kan en utvidelse av brann- og feiesamarbeidet resultere i økte kostnader for 
kommunene, og derved innbyggerne/brukerne. 
 
Administrasjonen i Nordreisa kommune viser til innspill fra våre ansatte innenfor brann og 
feiing, som kan tyde på at vi allerede har visse utfordringer med hensyn til eksisterende 
samarbeide. 
 
Kommunedirektøren vil etter en samlet vurdering anbefale at Nordreisa kommune på nåværende 
tidspunkt ikke godkjenner at kommuner utenfor Nord-Troms regionen får delta i brann- og 
feiesamarbeidet i regionen vår. 
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Dato: 14022020 

Utretning av konsekvensene av en endret samarbeidsavtale 
 

1. Innledning 

Forslag til ny samarbeidsavtale for Nord-Troms brannvesen ble forelagt kommunestyret i Nordreisa 
19.12.2019.  
 
Kommunestyret vedtok følgende: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må det 
lages en konsekvensutredning. 
 
På bakgrunn av dette vedtaket har Nord-Troms brannvesen fått i oppdrag å vurdere hvilke 
konsekvenser det har med de endringene som er foreslått i ny samarbeidsavtale. 

 
Bakgrunnen for samarbeidsavtalen er kommuneloven kapittel 20.  
Under følger §§20-2 og 20-4, som er mest relevante i denne sammenheng. 
 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
§ 20-2.Administrativt vertskommunesamarbeid 
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. 
Dette gjelder på tilsvarende måte mellom fylkeskommuner. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første 
ledd, ved å instruere Kommunedirektøren i egen kommune eller fylkeskommune om å delegere 
myndigheten til Kommunedirektøren i vertskommunen. 
 
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der 
myndigheten er delegert etter andre ledd. 
 
En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten 
skal utøves i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere. 
 
Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan 
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
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§ 20-4.Samarbeidsavtale 
Når et vertskommunesamarbeid opprettes, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 
deltakerne i vertskommunesamarbeidet. 
 
De enkelte kommunestyrene eller fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 
samarbeidsavtalen og endringer som gjelder forhold som er nevnt i tredje og fjerde ledd. 
 
Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om 
 
a) deltakerne i samarbeidet 
b) hvem av deltakerne som er vertskommune 
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen 
d) når oppgaver og myndighet skal overføres 
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om 
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene skal foregå 
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 
h) hvordan samarbeidet skal oppløses 
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale. 
 
Avtaler om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal også inneholde bestemmelser om hvor 
mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i nemnda. 
 
I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere fylkesmannen om 
at samarbeidet er opprettet. I et vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner skal 
vertskommunen orientere departementet om at samarbeidet er opprettet. 
 

2. Avgrensninger 

Utredningen som gjøres avgrenses til å gjelde konsekvenser for Nordreisa kommune, da det kun er 
den kommunen som har etterspurt en slik vurdering og fordi alle de andre kommunene har vedtatt 
den nye samarbeidsavtalen med virkning 01012020. 
 
I tillegg avgrenses utredningen til å omfatte de punktene i samarbeidsavtalen som det er gjort 
endringer på, samt de punktene som påvirkes av at Loppa kommune kommer med i samarbeidet. 
Endringene som er gjort i samarbeidsavtalen er markert i vedlegg 1. 
 

3. Metode  

For å vurdere hvilke konsekvenser endring av avtalen har for Nordreisa kommune har vi punktvis 
gått igjennom avtalen og kommentert de endringene som er gjort og hvilke konsekvenser vi vurderer 
at dette har. Det er også blitt bedt om innspill fra de ansatte i beredskapen og 
arbeidstakerorganisasjonene i Nordreisa kommune. 
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4. Utredning 

Utredningen tar for seg punkt for punkt i samarbeidsavtalen, forklarer og vurderer de endringene 
som er foreslått.  
 
1 Intensjon 
I ny avtale er det hentet inn mer lovtekst fra brann og eksplosjonsvernlovens §§ 9, 11 og 15. Dette for 
å tydeliggjøre intensjonen med avtalen. 
I den eksisterende avtalen er det kun referert til de samme paragrafene.  
Endringen vurderes derfor til ikke å ha noen praktisk betydning. 
 
2 Formål 
Her er det kun lagt inn en link til brann- og eksplosjonsvernloven. 
Endringen vurderes å ikke ha noen konsekvens. 
 
3 Målsetting 
Her er ordlyden endret for å presisere målsettingen. 
Endringen vurderes å ikke ha noen konsekvens. 
 
4 Organisering og administrativ plassering 
Her er teksten endret ihht den nye kommuneloven. I tillegg er det presisert hvordan strukturen i 
organisasjonen er delt opp (kommunestyret, kommunedirektør, styret, daglig leder).  
Det er ikke gjort endringer på denne organiseringen. 
Det er også tatt med et punkt som presiserer arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Nord-Troms 
brannvesen. Dette er kun en presisering av slik det allerede er i dag. 
Endringen i punktet vurderes å ikke ha noen konsekvens. 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
I første avsnittet er det gjort endringer i ordlyden og gjort en presisering av slik forholdene allerede 
er. I tillegg er Loppa kommune tatt med. Det er også tatt med samme avsnittet som i punkt 4 om 
arbeidsgiveransvaret for de fast ansatte i Nord-Troms brannvesen. Dette er kun en presisering av slik 
det allerede er i dag. 
Den vesentlig endringen her er at Loppa kommune kommer med i samarbeidet.   
 
5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte samarbeidsformer på 
samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. Samarbeidsområder som følger av denne 
avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter. 
Ingen endringer eller konsekvenser. 
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5.1 Brannsjef 
Det er ikke gjort endringer i selve punktet. Men ved at Loppa kommune kommer med i samarbeidet, 
vil brannsjefen få et større ansvar og det kan føre til flere arbeidsoppgaver. Vår vurdering er at 
utvidelsen har minimal innvirkning på mengde arbeidsoppgaver. Mange av oppgavene er 
standardiserte og utføres stort sett etter samme mal og rutine. 
 
Ihht forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal kommuner med mer enn 20 000 
innbyggere ha brannvesen som ledes av person i hel stilling. Regionen vil samlet ha ca 16 000 
innbyggere etter utvidelsen. 
Med dagens ledelsesstruktur er vi godt innenfor det som ligger til grunn for å håndtere det 
forventede ansvar og mengde arbeidsoppgaver.  
 
5.2 Dimensjonering 
I første avsnitt er det lagt til én ekstra feier.  
Forskrift om brannforebygging angir retningslinjer for hvordan kommunene skal utføre feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg. Feiing og tilsyn skal nå utføres ved behov, i tillegg til at fyringsanlegg i 
hytter/fritidsboliger er sidestilt med boliger. Som en følge av disse endringene er det et klart behov 
for flere feiere i regionen.  
 
Feiertjenesten er et selvkostområde, som ikke har direkte konsekvenser for økonomien for øvrig i 
brannvesenet eller kommunen. Men det vil ha en konsekvens for feie- og tilsynsgebyret, som går noe 
opp. Dette vurderes som helt nødvendig for at vi skal få utført de lovpålagte oppgavene. 
 
I andre avsnitt er det lagt inn mulighet for at den enkelte kommune skal kunne overføre lokal 
beredskapsstyrke til brannverntiltaket, og at stillingene da følger krav gitt i 
dimensjoneringsforskriften. Styret vil være de som behandler inn- og utmelding. 
 
Ved å overføre lokal beredskapsstyrke til brannverntiltaket vil den enkelte arbeidstaker få en ny 
arbeidsgiver (brannverntiltaket). Brannverntiltaket vil da håndtere og behandle alle saker som følger 
med dette. 
 
I dag er det mye uklarhet i hvem (kommunen/brannverntiltaket) som har hvilke ansvar og oppgaver. 
Vår vurdering er at ansvar og oppgaver vil bli mye tydeligere definert ved at beredskapsstyrken da 
kun trenger å forholde seg til brannverntiltaket. 
 
Beredskapsstyrken vil alltid være lokalisert lokalt i den enkelte samarbeidskommune. 
Dimensjoneringen av beredskapsstyrken vil følge Lov og forskriftskrav samt aktuell risiko i regionen. 
Risikobilde kan endres i takt med øvrig samfunnsutvikling og de utfordringer som måtte komme. 
Målet er at alle ansatte i beredskapsstyrkene i samarbeidskommunene arbeider under samme 
forutsetninger og premisser.  
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder 
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne løse 
de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
Vurderingen her er den samme som for punkt 5.1 Brannsjef. 
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5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra nødalarmeringssentral og 
direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling av brann og ulykker ifra en 
nødalarmeringssentral.  
 
Loppa kommune er i dag underlagt 110 sentralen i Hammerfest og samarbeidstiltaket er underlagt 
110 sentralen i Tromsø.  
Dette gir ingen utfordring for alarmering/ samband for samarbeidstiltaket eller Nordreisa 
kommune. Dette for at alle kommuner i praksis er organisert med eget kallesignal. 
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Det er ikke gjort endringer på selve punktet, men det vurderes å ha en konsekvens for forebyggende 
avdeling at Loppa kommune kommer med. Ved å utvide samarbeidet vil det bli et større område og 
flere personer som skal ivaretas. 
Gjennomføring av nasjonale kampanjer, utsendelse av artikler, samarbeid med andre (etater), 
informasjonsarbeid, osv. følger den samme malen og oppskriften i alle kommunene, uavhengig av 
om det er én eller seks kommuner. Lokale tilpassinger gjøres selvsagt der det trengs. 
Det vil også bli flere henvendelser og saker vi må behandle. 
Vår vurdering er at denne ekstra arbeidsmengden er håndterbar pr d.d., spesielt fordi vi har gode 
prosedyrer og maler som effektiviserer arbeidsoppgavene.  
Ved en ytterligere utvidelse vil det bli ansatt flere personer på forebyggende avdeling. 
 
5.5.1 Arbeidsplan 
Her det det kun gjort en endring i ordlyden. 
Endringen vurderes å ikke ha noen konsekvens for punktet. 
 
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekter 
Det er ikke gjort endringer på selve punktet, men det vurderes å ha en konsekvens for forebyggende 
avdeling at Loppa kommune kommer med. Det vil bli flere særskilte brannobjekter (ca 15-20 
objekter), som det skal gås tilsyn ved. 
Vi vurderer at forebyggende avdeling har kapasitet til å håndtere de ekstra objektene som kommer 
med. 
 
5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Det er ikke gjort endringer på selve punktet, men det vurderes å ha en konsekvens for forebyggende 
avdeling at Loppa kommune kommer med.  
Her er begrunnelsen den samme som for punkt 5.5 Forebyggende brannvern. 
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Det er ikke gjort endringer på selve punktet, men det vurderes å ha en konsekvens for forebyggende 
avdeling at Loppa kommune kommer med. Ved å utvide samarbeidetvil det bli ca 1000 ekstra 
fyringsanlegg det skal utføres feiing og tilsyn med. 
For å kompensere for flere feie- og tilsynsoppdrag vil feieren som i dag jobber i Loppa kommune bli 
med inn i samarbeidet. Personen har hatt 50% stilling som feier i Loppa og har da i denne 
stillingsprosenten i tillegg håndtert Hasvik kommune.  
Personen vil bli tilbudt å øke til 100% stilling i Nord-Troms brannvesen.  
Vi vurderer derfor at den ekstra arbeidsmengden som Loppa gir blir ivaretatt, i tillegg til at vi får en 
ressurs som vil kunne utnyttes i de øvrige samarbeidskommunene. 
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5.6 Beredskap 
Her er det kun presisert at avdelingsleder beredskap skal rapportere direkte til daglig leder i 
brannverntiltaket. Dette vurderes å ikke ha noen konsekvens. 
 
Derimot vurderes det å ha en konsekvens at Loppa kommune kommer med i samarbeidet. 
Beredskapsleder vil få én ekstra kommune å følge opp, og dette vil kunne gi noe merarbeid.  
Beredskapslederen er først og fremst en administrativ funksjon som skal organisere øvelser, lage 
planer, følge opp hendelser, følge opp utdanning, osv. Selv om han/hun jevnlig er rundt i den enkelte 
kommune for å følge opp, er det i utgangspunktet ikke meningen at personene skal delta på alt av 
øvelser, hendelser, osv. Generelt arbeider personen med å lage rutiner, prosedyrer og maler for å 
standardisere beredskapsarbeidet og øke kvaliteten og forutsigbarheten for den enkelte 
beredskapsstyrke.  
 
Ihht forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal kommuner med mer enn 20 000 
innbyggere ha brannvesen som ledes av person i hel stilling. 
Regionen vil samlet ha ca 16 000 innbyggere etter utvidelsen med Loppa kommune. 
På bakgrunn av vurderingene over, mener vi at det er håndterbart at Loppa kommune blir med i 
samarbeidet. Det forventes videre at flere kommuner vil søke samarbeid i brannverntiltaket. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap 
Her er det lagt til at øvelser og opplæring skal utarbeides i samarbeid med den ansvarlige for 
beredskapen i den enkelte samarbeidskommune. Den enkelte kommune er arbeidsgiver for lokal 
beredskapsstyrke og har også ansvar for budsjett og regnskap, det er derfor viktig at 
Kommunaldirektøren samhandler med avdelingsleder beredskap i driften av beredskapsstyrken. 
Kommunen må ta arbeidsgiver ansvaret som ligger i LOV og forskrift 
Samarbeidstiltaket bidra med faglig innspill i denne saken  
 
5.6.2 Kvalitetsstyring/avvik 
Nytt punkt i avtalen. 
Dette punktet er tatt med for å sikre informasjonsflyt og oppfølging mellom brannverntiltaket og den 
enkelte kommune innenfor beredskap. 
Konsekvensene av dette vurderes ensidig positive, da det blir mer dialog og 
informasjonsutveksling. 
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Her er det gjort en endring i ordlyden. 
Brannsamarbeidet vil ikke lenger inngå egne rammeavtaler, men følge de som eksisterer. 
Endringen vurderes å ikke ha noen særlig konsekvens. 
 
6.0 Fordeling av kostnader. 
I dette punktet er deler av teksten i eksisterende avtale fjernet. Det er isteden lagt til flere 
underpunkter. Dette fordi det ikke er alle kostnader som følger 40/60-prinsippet. 
Økonomisk vil det være en konsekvens av at Loppa kommune kommer med. 
Det vil bli én ekstra kommune som samarbeidet kan fordele kostnadene med. Slik budsjettet er satt 
opp vil konsekvensen være en lavere kostnader for Nordreisa kommune.  

 

 

320

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
mailto:post@nordtrombrannvesen.no


  

 

Postadresse:  
Postboks 114, 9161 Burfjord 

Besøksadresse:  
Gargu 8, 9161 Burfjord 

Telefon:  
+47 960 97 750 
 

www.nordtromsbrannvesen.no  
post@nordtrombrannvesen.no  

 

 

Totalkosten på ansvar 520 forebyggende økes etter utvidelse av brannverntiltaket, her 
fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  483 668  442 911  

1940 – Kåfjord  405 404 367 922 

1941 – Skjervøy  488 750 447 781 

1942 – Nordreisa  690 405 640 999 

1943 – Kvænangen  314 741 281 052 

2014 – Loppa   251 446 

SUM   2 382 967  2 432 111 

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 

Totalkosten på ansvar 530 feiing økes etter utvidelse av brannverntiltaket, her fordeles 
kostnaden etter antall røykløp jfr. samarbeidsavtalen.  

Kostnaden pr. røykløp økes ifra 362 til 405. denne økningen komme av ny forebyggende 
forskrift av FOR-2015-12-17-1710 som pålegger feiing og tilsyn av samtlige røykløp. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  

Samarbeidstiltaket øker feier ressursen men en stilling. Feieren i Loppa kommune tilsettes i 
brannvernsamarbeidet med virkning 01012020. Kostnader til denne stillingen legges inn under 
ansvar 530 feiing, dette tilhører område selvkost.  
Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  698 302 (362 pr. røykløp)    781 218 (405 pr. røykløp) 

1940 – Kåfjord  443 453 (362 pr. røykløp)    496 108 (405 pr. røykløp) 

1941 – Skjervøy  463 725 (362 pr. røykløp)    518 787 (405 pr. røykløp) 

1942 – Nordreisa  935 414 (362 pr. røykløp) 1 046 484 (405 pr. røykløp) 

1943 – Kvænangen  375 034 (362 pr. røykløp)   419 566 (405 pr. røykløp) 

2014 – Loppa    352 338 (405 pr. røykløp) 

SUM  2 915 928 3 262 164 

Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 hvert år.   

 

 

 

 

 

 

321

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
mailto:post@nordtrombrannvesen.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710


  

 

Postadresse:  
Postboks 114, 9161 Burfjord 

Besøksadresse:  
Gargu 8, 9161 Burfjord 

Telefon:  
+47 960 97 750 
 

www.nordtromsbrannvesen.no  
post@nordtrombrannvesen.no  

 

 

Totalkosten på ansvar 540 økes etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles 
kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  166 893  150 082 

1940 – Kåfjord  139 888 124 672 

1941 – Skjervøy  168 647 151 732 

1942 – Nordreisa  238 230 217 205 

1943 – Kvænangen  108 604 95 235 

2014 – Loppa   85 203 

SUM  822 262 824 130  

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
 
 
6.1 Feiing og tilsyn fyringsanlegg. 
Punktet er erstattet av punkt 6.2. 
 
6.1 Lokal beredskapsstyrke 
Nytt punkt i avtalen. 
Dette punktet må ses i sammenheng med punkt 5.2. 
 
6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Dette punktet er i utgangspunktet det samme som punkt 6.1 i den eksisterende avtalen.  
Ved at Loppa kommune kommer inn i samarbeidet vil det bli flere røykløp å fordele kostnadene på. 
Men fordi det må ansattes en ekstra feier vil totalkostnadene gå noe opp.  
Feiing og tilsyn er et selvkostområde. Konsekvensene vil derfor ikke ramme den enkelte kommunes 
økonomi, men gi utslag på feie- og tilsynsgebyret som øker noe.  
 
6.3 Samarbeidskommunen 
Nytt punkt i avtalen. 
Teksten i punktet er stort sett det samme som står under punkt 6.1 i eksisterende avtale. Det er tatt 
med en presisering ifm investering, tilgang til lokaler og saksgang ved investering. 
Det vurderes at tillegget i avtalen ikke har noen konsekvens, da dette allerede er dagens praksis.  
 
7 Evaluering 
Her er det lagt inn en presisering av hvem som koordinerer evalueringsmøtet og hvordan 
informasjonen fra evalueringen formidles ut. 
Det vurderes at dette kun har en positiv konsekvens da dette tillegg er med å avklare 
oppgavefordeling. 
 
8. Oppsigelse 
Ingen endringer eller konsekvenser.  
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9 Ikrafttredelse 
Punktet oppgir kun når samarbeidsavtalen er vedtatt i den enkelte kommune. Endringer i avtalen 
har ingen annen konsekvens enn at kommunestyret i Loppa kommune også skal vedta avtalen.  
 
 

5. Innspill 

Alle ansatte har blitt gitt mulighet for å komme med innspill. Vi har tatt imot og behandlet innspill 
fortløpende. Det er kommet to innspill. 
Se vedlegg 2-3. 
  
5.4 Alarmering/radiosamband 
Innspill fra NITO: 
Loppa kommune tilhører et annet 110‐distrikt enn Nord‐Troms. Saken sier ingenting om 
dette forholdet er vurdert. 
Loppa kommune er i dag underlagt 110 sentralen i Hammerfest og samarbeidstiltaket er underlagt 
110 sentralen i Tromsø.  
Dette gir ingen utfordring for alarmering/ samband for samarbeidstiltaket eller Nordreisa 
kommune. Dette for at alle kommuner i praksis er organisert med eget kallesignal. 
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Det er ikke gjort endringer på selve punktet, men det vurderes å ha en konsekvens for forebyggende 
avdeling at Loppa kommune kommer med.  
Ved å utvide samarbeidet vil det bli et større område og flere personer som skal ivaretas. 
Denne problemstillingen tas også opp i innspillet fra NITO: 
Brannforebyggende avdeling får en ekstra kommune å gjennomføre brannforebyggende 
oppgaver i ved en utvidelse. Med tanke på det økte geografiske området (både Lyngen og Loppa er 
kommuner i utkanten av samarbeidsområdet), vil det gi mindre ressurser til de 4 opprinnelige 
kommunen til brannforebyggende arbeid. Hva vil utvidelsene si for det brannforebyggende arbeidet i 
Nordreisa kommune? 
Gjennomføring av nasjonale kampanjer, utsendelse av artikler, samarbeid med andre (etater), 
informasjonsarbeid, osv. følger den samme malen og oppskriften i alle kommunene, uavhengig av 
om det er én eller seks kommuner. Lokale tilpassinger gjøres selvsagt der det trengs. 
Det vil også bli flere henvendelser og saker vi må behandle. 
Vår vurdering er at denne ekstra arbeidsmengden er håndterbar pr d.d., spesielt fordi vi har gode 
prosedyrer og maler som effektiviserer arbeidsoppgavene.  
Ved en ytterligere utvidelse vil det bli ansatt flere personer på forebyggende avdeling. 
 
5.6 Beredskap 
Her er det kun presisert at avdelingsleder beredskap skal rapportere direkte til daglig leder i 
brannverntiltaket. Dette vurderes å ikke ha noen konsekvens. 
Derimot vurderes det å ha en konsekvens at Loppa kommune kommer med i samarbeidet. 
Fra NITO kommer følgende innspill: 
Vår beredskapsleder er nå leder for 5 kommuner. Utgangspunktet for samarbeidet var 4 
kommuner. Denne første utvidelsen ble også gjennomført uten konsekvensvurdering. En 
naturlig konsekvens av en utvidelse vil være at beredskapsleder får mindre tid til oppfølging 
av hver enkelt kommune. I Nordreisas tilfelle en reduksjon fra 25 % til 16,7 %. Denne 
reduksjonen er i praksis enda større om det tas hensyn til det geografiske område 
samarbeidet skal dekke. 
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Hva vil det si for oppfølging av Nordreisa kommune ved enda en utvidelse av samarbeidet 
sett i lys av at beredskapsleder får redusert stillingsbrøk i hver kommune. 
Beredskapsleder vil få én ekstra kommune å følge opp, og dette vil kunne gi noe mer arbeid.  
Beredskapslederen er først og fremst en administrativ funksjon som skal organisere øvelser, lage 
planer, følge opp hendelser, følge opp utdanning, osv. Selv om han/hun jevnlig er rundt i den enkelte 
kommune for å følge opp, er det i utgangspunktet ikke meningen at personene skal delta på alt av 
øvelser, hendelser, osv.  
Generelt arbeider personen med å lage rutiner, prosedyrer og maler for å standardisere 
beredskapsarbeidet og øke kvaliteten og forutsigbarheten for den enkelte beredskapsstyrke.  
 
Ihht forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal kommuner med mer enn 20 000 
innbyggere ha brannvesen som ledes av person i hel stilling. 
Regionen vil samlet ha ca 16 000 innbyggere etter utvidelsen. 
 
Innspill ifra de ansatte i Nordreisa brannvesen.  
De ansatte ønsker ikke en utvidelse av samarbeidet, da Loppa ikke vil kunne bidra med sine ressurser 
på beredskaps siden. 
Regional beredskapsstyrke vil gi et sikrere samfunn, der ingen skal skades eller omkomme i 
brann/ulykke. Lokalt i Nordreisa vil det ikke gi operativ effekt, med økonomisk gevinst.  
 
Opplever at beredskapsleder ikke har kapasitet til å betjene flere enn de fem samarbeidskommunene 
som ligger i dagens samarbeid. 
På bakgrunn av vurderingene over, mener vi at det er håndterbart at Loppa kommune blir med i 
samarbeidet. Det forventes videre at flere kommuner vil søke om samarbeid i brannverntiltaket 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap 
Her er det lagt til at øvelser og opplæring skal utarbeides i samarbeid med den ansvarlige for 
beredskapen i den enkelte samarbeidskommune. Den enkelte kommune er arbeidsgiver for lokal 
beredskapsstyrke og har også ansvar for budsjett og regnskap, det er derfor viktig at 
Kommunaldirektøren samhandler med avdelingsleder beredskap i driften av beredskapsstyrken. 
De ansatte i Nordreisa kommune synliggjør mangel på lokal gjennomføringsevne. 
Kommunen må ta arbeidsgiver ansvaret som ligger i LOV og forskrift 
Samarbeidstiltaket kan bidra med faglig innspill i denne saken.  
 
5.6.2 Kvalitetsstyring/avvik 
Nytt punkt i avtalen. 
Dette punktet er tatt med for å sikre informasjonsflyt og oppfølging mellom brannverntiltaket og den 
enkelte kommune innenfor beredskap. 
De ansatte i Nordreisa brannvesen etterspør bedre informasjon mellom samarbeidstiltaket og den 
enkelte kommune (ansatte)  
Konsekvensene av dette vurderes ensidig positive, da det blir mer dialog og 
informasjonsutveksling. 
 
6.0 Fordeling av kostnader. 
I dette punktet er deler av teksten i eksisterende avtale fjernet. Det er isteden lagt til flere 
underpunkter. Dette fordi det ikke er alle kostnader som følger 40/60-prinsippet. 
Økonomisk vil det være en konsekvens av at Loppa kommune kommer med. 
Det vil bli én ekstra kommune som samarbeidet kan fordele kostnadene med. Slik budsjettet er satt 
opp vil konsekvensen være en lavere kostnader for Nordreisa kommune.  
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«NITO har kommet med følgende innspill: 
Av saksfremlegget øker kostnadene for Nordreisa kommune med kr. 40.630,‐ i 2020 etter 
utvidelsen. Det fremkommer ikke hvilke merytelser Nordreisa kommune får igjen for denne 
kostnaden.» 

Totalkosten på ansvar 520 forebyggende økes etter utvidelse av brannverntiltaket, her 
fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  483 668  442 911  

1940 – Kåfjord  405 404 367 922 

1941 – Skjervøy  488 750 447 781 

1942 – Nordreisa  690 405 640 999 

1943 – Kvænangen  314 741 281 052 

2014 – Loppa   251 446 

SUM   2 382 967  2 432 111 

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 

Totalkosten på ansvar 530 feiing økes etter utvidelse av brannverntiltaket, her fordeles 
kostnaden etter antall røykløp jfr. samarbeidsavtalen.  

Kostnaden pr. røykløp økes ifra 362 til 405. denne økningen komme av ny forebyggende 
forskrift av FOR-2015-12-17-1710 som pålegger feiing og tilsyn av samtlige røykløp. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  

Samarbeidstiltaket øker feier ressursen men en stilling. Feieren i Loppa kommune tilsettes i 
brannvernsamarbeidet med virkning 01012020. Kostnader til denne stillingen legges inn under 
ansvar 530 feiing, dette tilhører område selvkost.  
Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  698 302 (362 pr. røykløp)    781 218 (405 pr. røykløp) 

1940 – Kåfjord  443 453 (362 pr. røykløp)    496 108 (405 pr. røykløp) 

1941 – Skjervøy  463 725 (362 pr. røykløp)    518 787 (405 pr. røykløp) 

1942 – Nordreisa  935 414 (362 pr. røykløp) 1 046 484 (405 pr. røykløp) 

1943 – Kvænangen  375 034 (362 pr. røykløp)   419 566 (405 pr. røykløp) 

2014 – Loppa    352 338 (405 pr. røykløp) 

SUM  2 915 928 3 262 164 

Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 hvert år.   
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Totalkosten på ansvar 540 Beredskap økes etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her 
fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  166 893  150 082 

1940 – Kåfjord  139 888 124 672 

1941 – Skjervøy  168 647 151 732 

1942 – Nordreisa  238 230 217 205 

1943 – Kvænangen  108 604 95 235 

2014 – Loppa   85 203 

SUM  822 262 824 130  

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
  
  
   
 
   
 
 
 
  
 

326

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
mailto:post@nordtrombrannvesen.no


327



328



 

Innspill fra NITO i sak 93/19 Nordreisa kommunestyre 
 
 

NITO vil poengtere, og reagerer sterkt på at arbeidstakerorganisasjonene og 
hovedverneombud ikke har vært involvert i prosessen med utvidelsen av brannsamarbeidet.  
 
Det er kun de økonomiske konsekvensene som er belyst i saken. Det er andre momenter 
som må belyses bedre. 
 
Av saksfremlegget øker kostnadene for Nordreisa kommune med kr. 40.630,‐ i 2020 etter 
utvidelsen. Det fremkommer ikke hvilke merytelser Nordreisa kommune får igjen for denne 
kostnaden. 
 
Beredskap 
Vår beredskapsleder er nå leder for 5 kommuner. Utgangspunktet for samarbeidet var 4 
kommuner. Denne første utvidelsen ble også gjennomført uten konsekvensvurdering. En 
naturlig konsekvens av en utvidelse vil være at beredskapsleder får mindre tid til oppfølging 
av hver enkelt kommune. I Nordreisas tilfelle en reduksjon fra 25 % til 16,7 %. Denne 
reduksjonen er i praksis enda større om det tas hensyn til det geografiske område 
samarbeidet skal dekke. 
Hva vil det si for oppfølging av Nordreisa kommune ved enda en utvidelse av samarbeidet 
sett i lys av at beredskapsleder får redusert stillingsbrøk i hver kommune. 
 
Brannforebyggende 
Brannforebyggende avdeling får en ekstra kommune å gjennomføre brannforebyggende 
oppgaver i ved en utvidelse.  
Med tanke på det økte geografiske området (både Lyngen og Loppa er kommuner i utkanten 
av samarbeidsområdet), vil det gi mindre ressurser til de 4 opprinnelige kommunen til 
brannforebyggende arbeid. Hva vil utvidelsene si for det brannforebyggende arbeidet i 
Nordreisa kommune? 
 
110‐sentral 
Loppa kommune tilhører et annet 110‐distrikt enn Nord‐Troms. Saken sier ingenting om 
dette forholdet er vurdert. 
 
NITO savner en helhetlig vurdering av konsekvensen av større endringer i organisasjonen 
som dette er. Spørsmålet er om det er kapasitet i organisasjonen til å betjene nye 
kommuner som vil inn i samarbeidet.  
 
NITO reagerer også på saksgangen. Ikke bare den politiske prosessen, men også den interne 
prosessen i samarbeidet.  
Det skal årlig være en evaluering av samarbeidet. Denne evalueringen kan gi svar på om det 
et organisatorisk rom for en utvidelse. Denne evalueringen burde være gjennomført før en 
utvidelse vurderes. Spesielt siden vår felles beredskapsleder kun har fungert i ett år. 
 

NITO oppfordrer Nordreisa kommune til å utsette behandling av saken om utvidelse av 
samarbeidet, inntil det er utarbeidet en helhetlig vurdering av konsekvensene. 
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Nordreisa kommunestyre må pålegge Nord‐Troms brannvesen om å sørge for at 
arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombud er involvert i større 
organisasjonsendringer for ettertiden. 
 
 
 
 
Ketil Jensen 
Hovedtillitsvalgt 
 
Tlf: 77 58 80 44 
Mob: 48 88 32 93 
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Møte med  

Arbeidstaker organisasjoner 

 

 Arkivsaknr:  

Arkiv:  

Saksbehandler: Nils-Arnold Nilsen 

Dato: 12022020 

 
MØTEREFERAT   

   Referent:  

Møteleder   

Nils-Arnold Nilsen 

Nils-Arnold Nilsen 

 

   Møtetid: 

Sted: 

12022020 kl. 12:00-15:00 

Nordreisa kommune, kommunestyresalen 

 

   
  

 

 Tilstede:  Nils-Arnold Nilsen, Fagforbundet hovedtillitsvalgt Rodner Nilsen, Lokal tillitsvalgt for brannmannskap Knut M Fredriksen, Olaf Erling Nilsen 
NITO, Roy Hansen Lokal verneombud 

 

Forfall:   Hovedverneombud Beate Severinsen, Delta hovedtillitsvalgt Monika Karlsen, Lokal verneombud for brannmannskap Geir Wahlgren, NITO 
hovedtillitsvalgt Ketil Jensen 

 

   
Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 

 

01/2020 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avklaringsmøte/ kommunestyrets vedtak 93/19 Utvidelse av brannvernsamarbeidet 
i Nord-Troms 
Endringer i ny samarbeidsavtale ble gjennomgått. 
Ny samarbeidsavtalen kommer som konsekvens av at Loppa kommune har søkt 
medlemskap i brannvernsamarbeidet i Nord-Troms. 
-- 
Samarbeidstiltaket overtar alle lederfunksjoner for Loppa kommune. 
Brannsjef, Avdelingsleder forebyggende, Avdelingsleder beredskap, samt 
feiertjenesten. Loppa kommune overfører videre en feierressurs til samarbeidstiltaket 
gjennom virksomhetsoverdragelse. 
-- 
Nordreisa kommune vil etter ny samarbeidsavtale med Loppa kommune ha en lokal 
beredskapsstyrke som tilfredsstiller gjeldende lov og forskrift med unntak av 
manglende kompetanse på flere ledernivå lokalt i Nordreisa brannvesen. 
Nordreisa kommune har arbeidsgiver ansvaret for de ansatte i Nordreisa brannvesen 
§ 7-1.Kommunens plikter  
Dette er forhold som ikke har sammenheng med utvidelse av brannvernsamarbeidet.    
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Dimensjonering av lokal beredskapsstyrke vil være uendret ifra dagens 
dimensjonering. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729#KAPITTEL_5  
-- 
Nordreisa kommunen v/ brannsjefen informerte om kommunens plikter ihht.     
Arbeidsmiljøloven 
§ 8-1.Plikt til informasjon og drøfting 
§ 8-2.Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting 
-- 
Brannsjefen har i møte med beredskapsstyrken den 29012020 informert alle ansatte 
om konsekvensen av ny samarbeidsavtale med utvidelse av en kommune. 
(Loppa kommune) 
Det er videre informert om at flere kommuner kan komme til å søke om medlemskap i 
brannvernsamarbeidet i framtiden. 
-- 
Kommunen ber videre arbeidstaker organisasjonene og tillitsvalgte om å informere 
alle ansatte i Nordreisa brannvesen om konsekvensen av utvidelse av samarbeidet 
med Loppa kommune, da med fokus på endringer i ny avtale.  
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Avtale om brannvernsamarbeid 
 

Mellom  
 

Kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa  

 
 
 
1 Intensjon 
Kommunene er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven § 9 samt Forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen, pålagt å ha et brannvesen som skal ivareta 
brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Kommunens oppgaver etter 
brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jfr. § 15. 
Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har 
tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Brannsamarbeidet skal jobbe 
for et trygt og godt samfunn, med fokus på forebyggende og beredskapsrelaterte oppgaver.   
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis 
til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som 
sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 
om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre 
akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg 
og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker 
der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning 
yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
2 Formål 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20    
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3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være å få en optimal utnyttelse av 
brannvernressursene. Dette vil medføre økt kompetanse og kapasitet for de lovpålagte 
brannvernoppgavene i samarbeidskommunene og vil gjøre seg gjeldende innenfor 
forebyggende og beredskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Samarbeidet vil kunne stille med 
fagkompetanse og erfaring innen brannfaglige oppgaver.  
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være optimal tjenesteyting på 
brannvernområdet i region. Brannvernsamarbeidet skal sikre trygge kommuner i region nord, 
der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke.  
 
4 Organisering og administrativ plassering  
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, kommunestyrets myndighet delegeres til 
administrasjonssjef (rådmann) og videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf. 
kommunelovens § 6.  
Gjennom delegasjonsfullmakt gitt av det enkelte kommunestyret vil brannsjefen utøve sine 
arbeidsoppgaver og plikter etter gitt lovverk. 
Samarbeidet organiseres som et Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1a / § 
28-1 e. Samarbeidsavtalen.  
Styret i samarbeidstiltaket utgjøres av rådmennene/administrasjonssjefene i 
samarbeidskommunene. Styrets leder velges av styre for to år av gangen. 
Samarbeidstiltaket er ikke ett eget rettssubjekt. Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for 
de ansatte og er juridiske ansvarlig. Nødvendig samling organiseres av brannsjefen. 
Brannsjefen er daglig leder og rapporterer til styret. Antallet ansatte fremkommer gjennom 
punkt 5 og 6 i avtalen.  
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning.  Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første 
ledd, ved å instruere Kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 
Kommunedirektøren i vertskommunen. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 
instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder 
samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak etter 
delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket 
etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
  
Samarbeidskommune organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens  
§20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, §20-4 Samarbeidsavtale 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83   
 
1. Kommunestyret – delegerer ansvaret til Kommunedirektøren 
2. Kommunedirektøren – delegerer ansvar til Kommunedirektøren i vertskommunen 
3. Styret – består av Kommunedirektøren eller den de bemyndiger.  
Styret er samarbeidets øverste organ. Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet hører 
under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med samarbeidets formål, 
samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt for samarbeidet. 
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 
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4. Daglig leder – brannsjef, ansvarlig for oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med rapportering til styret. 
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen delegerer med denne 
avtalen oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven til rådmannen. 
Rådmannen/Administrasjonssjefen videre delegerer sin myndighet til brannsjefen.   
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, delegerer med 
denne avtalen oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til Kommunedirektøren og 
videre delegerer sin myndighet gjennom kommuneloven §20-4 til daglig leder i 
samarbeidstiltaket.  
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
5.1 Brannsjef 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte 
arbeidsoppgavene, jf. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11, planlegges og utføres på en 
tilfredsstillende måte.  Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende 
oppgaver fremgår av Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i 
brann faglige spørsmål, og uttalelsen skal følge saken til besluttende organ. 
 
5.2  Dimensjonering  
Samarbeidet inneholder følgende stillingshjemler: 
100 % brannsjef  
100 % leder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % forebyggende personell  
400 % feier personell 
100 % leder beredskap  
Stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriftene og endringer legges fram for 
godkjenning i styret. 
 
100 % daglig leder (brannsjef)  
100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % avdelingsleder beredskap 
100 % forebyggende personell (branningeniør)  
500 % forebyggende personell (feiersvenn) 

335

http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/
http://www.kvanangen.kommune.no/


NORD TROMS BRANNVESEN 
BRANNVESENET NORD 

   
 

Rev. 23.11.18 4 

 
Samarbeidskommunene gis mulighet for overdragelse av lokal beredskapsstyrke inn i 
brannverntiltaket, stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriften. Styret behandler 
innmelding og utmelding av lokal beredskapsstyrke i samarbeidskommunene. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
 
5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling 
av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.  
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 
i brannsamarbeidet. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. 
Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter Brann- 
og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
   
5.5.1 Arbeidsplan 
Hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene, utarbeide nødvendige planer for 
aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
Hvert kalenderår skal daglig leder (brannsjef), sammen med avdelingene, utarbeide 
nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
 
  
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 
henhold til Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13.   
 
5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven § 11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av 
samarbeidet.     
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brannsamarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til 
gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige 
normer/standarder som til enhver tid gjelder. Feiertjenesten ligger under forebyggende 
avdeling og rapporterer til leder forebyggende. Brannsamarbeidet jobber etter forskrift om 
brannforebygging. 
 
5.6  Beredskap 
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdeling skal 
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utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven med 
tilhørende forskrifter. 
 
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdelingen 
skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven 
med tilhørende forskrifter. Avdelingsleder beredskap rapporterer til daglig leder (brannsjef) i 
brannverntiltaket. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskap 
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser.  
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Øvelser og opplæring utarbeides i samarbeid med den 
ansvarlige for beredskapen i den enkelte samarbeidskommune.  
 
5.6.2 Kvalitetsstyring/ avvik  
Det skal kvartalsvis avholdes møter mellom avdelingsleder beredskap og 
kommunaldirektøren på brannområdet i den enkelte samarbeidskommune.  
Møte skal behandle tema som, Økonomi, Forbedringspotensialer, Ansvar, Avvik 
Daglig leder er ansvarlig for innkalling og referat. 
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Gjennom denne avtalen vil brannsamarbeidet inngå felles rammeavtaler for innkjøp. 
Rammeavtalene forhandles frem for å ivareta kvalitet, pris, betalingsbetingelser.  
Gjennom denne avtalen vil brannvernsamarbeidet følge felles rammeavtaler for innkjøp og 
gjeldende regelverk for investeringer som skal ivareta den enkelte samarbeidskommunes 
interesser.   
 
6.0 Fordeling av kostnader    
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur for stillinger som er lokalisert i egen kommune.   
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent lokalitet for 
lokal brannberedskap (brannstasjon, branngarasje, depot) i egen kommune.  
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til investering i egen 
kommune. Forslag til investeringer legges fram for brannsjefen og behandles av styret før det 
legges fram for kommunestyrene. 
Brannsjefens forslag til budsjett og økonomiplan for brannvernområdet i den enkelte 
kommune og i samarbeidet behandles av styret i brannsamarbeidet. 
  
6.1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år i den enkelte 
kommune.  
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med 
andre kommunale gebyr. Brannvernsamarbeidet administrerer grunnlaget for fakturering.  
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6.1 Lokal beredskapsstyrke 
Kostnader etter denne avtalen betales 100 % av kostnaden for den enkelte 
samarbeidskommune pr. 31.12 hvert år. Det vises videre til punkt 5.2 i avtalen. 
  
6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år. 
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med 
andre kommunale gebyr. Brannverntiltaket administrerer grunnlaget for fakturering til den 
enkelte samarbeidskommune. 
 
6.3 Samarbeidskommunen 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur, kontormøbler. Videre forpliktes tilgang til kommunens, 
garderober, verksted og vaskemuligheter. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for 
kostnader knyttet til investeringer. Samarbeidstiltaket legger forslag til investeringer fram for 
Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
7 Evaluering 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Brannsjefen samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av årsmeldingen. 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Daglig leder (brannsjef) samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av 
årsmeldingen. 
 
8. Oppsigelse 
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 
av kommunestyret.   
 
9. Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.19 og er vedtatt i: 
Kommunestyre, Lyngen  sak 0112/18 – 19.12.18 
Kommunestyre, Kåfjord  sak 0078/18 – 20.12.18 
Kommunestyre, Skjervøy  sak 0065/18 – 12.12.18 
Kommunestyre, Nordreisa  sak 0087/18 – 20.12.18 
Kommunestyre, Kvænangen  sak 0093/18 – 18.12.18      
Avtalen gjelder fra 01.01.20 og er vedtatt i: 
Kommunestyre, Lyngen  sak 0075/19 – 19.12.19 
Kommunestyre, Kåfjord  sak 0080/19 – 03.12.19 
Kommunestyre, Skjervøy  sak 0064/19 – 11.12.19 
Kommunestyre, Nordreisa  sak 0000/00 – 00.00.00     
Kommunestyre, Kvænangen  sak 0086/19 – 11.12.19 
Kommunestyre, Loppa  sak 0333/19 – 17.10.19  
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10. Signatur 
 

Lyngen kommune, den               Kåfjord kommune, den  

_______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    

  

  

Skjervøy kommune, den               Nordreisa kommune, den  

______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren 

 

 

Kvænangen kommune, den     Loppa kommune, den  

_________________________   _________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren   
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Avtale om brannvernsamarbeid 
 

Mellom Kommunene  
 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa  
 
 
 
1 Intensjon 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis 
til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som 
sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 
om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre 
akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg 
og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker 
der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning 
yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
2 Formål 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 
3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være optimal tjenesteyting på 
brannvernområdet i region. Brannvernsamarbeidet skal sikre trygge kommuner i region nord, 
der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke. 
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4 Organisering og administrativ plassering  
  
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning.  Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første 
ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 
kommunedirektøren i vertskommunen. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 
instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder 
samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak etter 
delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket 
etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
  
Samarbeidskommune organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens  
§20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, §20-4 Samarbeidsavtale 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83  
 

1. Kommunestyret – delegerer ansvaret til kommunedirektøren 
2. Kommunedirektøren – delegerer ansvar til Kommunedirektøren i vertskommunen 
3. Styret – består av Kommunedirektøren eller den de bemyndiger.  

Styret er samarbeidets øverste organ. Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet 
hører under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med samarbeidets 
formål, samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt for 
samarbeidet. 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 

4. Daglig leder – brannsjef, ansvarlig for oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med rapportering til styret. 

 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, delegerer med 
denne avtalen oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til kommunedirektøren og 
videre delegerer sin myndighet gjennom kommuneloven §20-4 til daglig leder i 
samarbeidstiltaket.  
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
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5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
5.1 Brannsjef 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte 
arbeidsoppgavene, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens §11, planlegges og utføres på en 
tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende 
oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i 
brannfaglige spørsmål, uttalelsen skal følge saken til besluttende organ.  
 
5.2  Dimensjonering  
Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler: 
 
100 % daglig leder (brannsjef)  
100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % avdelingsleder beredskap 
100 % forebyggende personell (branningeniør)  
500 % forebyggende personell (feiersvenn) 
 
Samarbeidskommunene gis mulighet for overdragelse av lokal beredskapsstyrke inn i 
brannverntiltaket, stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriften. Styret behandler 
innmelding og utmelding av lokal beredskapsstyrke i samarbeidskommunene. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
 
5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling 
av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.  
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 
i brannverntiltaket. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. 
Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter brann- 
og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
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5.5.1 Arbeidsplan 
Hvert kalenderår skal daglig leder (brannsjef), sammen med avdelingene, utarbeide 
nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
 
 
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 
henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens §13.   
 
5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven §11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av 
brannverntiltaket.     
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brannverntiltaket skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte samarbeidskommune er 
pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de 
faglige normer og standarder som til enhver tid er gjeldende. Feiertjenesten ligger under 
forebyggende avdeling og rapporterer til avdelingsleder forebyggende.  
  
5.6  Beredskap 
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdelingen 
skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven 
med tilhørende forskrifter. Avdelingsleder beredskap rapporterer til daglig leder (brannsjef) i 
brannverntiltaket. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskapen 
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Øvelser og opplæring utarbeides i samarbeid med den 
ansvarlige for beredskapen i den enkelte samarbeidskommune.  
 
 5.6.2 Kvalitetsstyring/ avvik  
Det skal kvartalsvis avholdes møter mellom avdelingsleder beredskap og 
kommunaldirektøren på brannområdet i den enkelte samarbeidskommune.  
Møte skal behandle tema som, Økonomi, Forbedringspotensialer, Ansvar, Avvik 
Daglig leder er ansvarlig for innkalling og referat. 
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Gjennom denne avtalen vil brannvernsamarbeidet følge felles rammeavtaler for innkjøp og 
gjeldende regelverk for investeringer som skal ivareta den enkelte samarbeidskommunes 
interesser.   
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6.0 Fordeling av kostnader    
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år. 
 
6.1 Lokal beredskapsstyrke 
Kostnader etter denne avtalen betales 100 % av kostnaden for den enkelte 
samarbeidskommune pr. 31.12 hvert år. Det vises videre til punkt 5.2 i avtalen. 
  
6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år. 
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med 
andre kommunale gebyr. Brannverntiltaket administrerer grunnlaget for fakturering til den 
enkelte samarbeidskommune. 
 
6.3 Samarbeidskommunen 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur, kontormøbler. Videre forpliktes tilgang til kommunens, 
garderober, verksted og vaskemuligheter. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for 
kostnader knyttet til investeringer. Samarbeidstiltaket legger forslag til investeringer fram for 
Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
7 Evaluering 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Daglig leder (brannsjef) samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av 
årsmeldingen. 
 
8. Oppsigelse 
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 
av kommunestyret.   
 
9. Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.20 og er vedtatt i: 
 
Kommunestyre, Lyngen  sak 0075/19 – 19.12.19 
Kommunestyre, Kåfjord  sak 0080/19 – 03.12.19 
Kommunestyre, Skjervøy  sak 0064/19 – 11.12.19 
Kommunestyre, Nordreisa  sak 0000/00 – 00.00.00     
Kommunestyre, Kvænangen  sak 0086/19 – 11.12.19 
Kommunestyre, Loppa  sak 0333/19 – 17.10.19  
 

 

 

 

 

344



 
 
BRANNVESENET NORD  
     

Rev. 25112019 6 

 

 
 
10. Signatur 
 

 

Lyngen kommune, den               Kåfjord kommune, den  

_______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    

  

  

Skjervøy kommune, den               Nordreisa kommune, den  

______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren 

 

 

Kvænangen kommune, den     Loppa kommune, den  

_________________________   _________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    
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Evaluering 
Samarbeidsavtalen 2019 
 

 Arkivsaknr:  

Arkiv:  

Saksbehandler: Nils-Arnold Nilsen 

Dato: 16012020 

 
MØTEREFERAT  
     

 

Det innkalles med dette til møte i Nord-Troms Brannvesen 
 

 

   Møtetid, -sted: 16012020 Kl. 10:00-15:00 – Kåfjord – Kommunestyresalen  

   
   Deltager:  Bjørn Ellefsæter, Einar Pedersen, Christin Andersen, Cissel Samuelsen, Stig Kjærvik, Nils-Arnold Nilsen 

Kåre Fjellstad, Gunn Andersen, Kjell Ove Lehne, Dag Funderud, Jan Inge Karlsen,  
Bernt-Thomas Åbyholm, Pål Edvardsen, Per Richard Reiersen, Geir Wahlgren, Hans Henrik Karlstrøm, Odd Harald Grøtterud 
 

 

Saksliste 

 

  
1. Åpning av møtet 
2. Valg av referatkontrollør 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste 
4. Godkjenning av referat fra forrige møte 
5. Sak 01-04 
6. Eventuelt  

 

 

   
Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 

 

01/2020 Evaluering 2019 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
 
avtalens pkt 7.0 Evaluering 
 
Ønskelig å legge inn endringene i den nye avtalen, og markere hva som er 
endringen/nytt forslag. Legges ved i saksfremlegget.  
 
Innkallingen: 
Stilles spørsmål ved hvorfor ikke alle ansatte i NTB i utgangspunktet ble tatt med. 
Dette vil bli fulgt opp i ettertid, slik at de også er med på innkallingen. 
Ønskes også at tillitsvalgte og verneombud i NTB og i den enkelte beredskap også 
kan være med. 
 
Punkter i samarbeidsavtalen 
Pkt. 1: 
Ingen kommentarer til punktet. 
 
Pkt. 2: 
Ingen kommentarer til punktet. 
 
Pkt. 3: 
Kommentar: Innspill på at kapasiteten har gått ned på feiersiden, ikke økt slik 
avtalen sier.  

Brannsjef 
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Svar på kommentar: Tanken med samarbeidet er at ved å ha et samarbeid vil man 
gå fra små prosentstillinger til 100% stillinger. Sånn sett vil man få økt kapasitet. 
Totalt vil man likevel kunne ha behov for flere ansatte.  
 
Pkt. 4: 
Ingen kommentarer til punktet. 
 
Pkt. 4.1: 
Kommentar: Har rådmennene delegert til brannsjefen hva som den enkelte 
kommune delegerer? Oppfattes som dette ikke er gjort. 
Svar kommentar: Signeringene i samarbeidsavtalen er det dokumentet som 
foreligger. 
Kommentar: Det er da ikke lagd et eget delegasjonsvedtak mellom 
kommunedirektøren og brannsjefen. 
Hver enkelt kommune må delegerer fra kommunedirektøren til brannsjefen hvilke 
oppgaver som skal delegeres.  
Rådmennene bør/kan samarbeide om innholdet i vedtaket.  
Denne mangelen/uklarheten har ført til misforståelser i bl.a. Nordreisa. 
 
Generelt oppleves det veldig uklart i både kommunene og i NTB hvilke oppgaver 
som hvem skal utføres og har ansvar for.  
Dialog og kommunikasjon trekkes frem som et viktig moment, og at det er et mål 
å få klarhet i dette. 
 
Pkt. 5: 
Ingen kommentarer til punktet. 
 
Pkt. 5.1: 
Ingen kommentarer til punktet. 
 
Pkt. 5.2: 
Kommentar: Mener det er feildimensjonert antall feiere. Det etterspørres 
handling ifm flere feiere. Mange flere avtaler har kommet med de siste årene, 
store kjøreavstander, osv. Selv om flere kommuner kommer med vil ikke dette 
være nok til å innhente etterslepet. 
Svar på kommentar: Vet at vi trenger flere feiere. Dette er tatt med i ny 
samarbeidsavtale. Når Loppa kommer med vil dette gjøre utslag på kapasiteten. 
Feieren fra Loppa vil ha kapasitet til mer enn bare Loppa. NTB har vært i endring 
de siste årene. Derfor vet vi ikke hvor vi går eller ender. På bakgrunn av dette er 
det vanskelig å forutsi hvor mange feiere som er nødvendig.  
Kommentar: Etterspør planer for hvordan dette er planlagt. 
 
Rådmann i Skjervøy foreslår at feierne kommer med en sak til styret om temaet. 
 
Kommentar: En del av intensjonen med samarbeidet var at feierne skulle jobbe i 
team, ikke aleine. Dette er ikke akseptabelt. Det virker som om tendensen heller 
mot at hver enkelt feier jobber aleine.  
Svar på kommentar: Ber om at det sendes inn en sak til styret. 
 
Pkt. 5.3: 
Ingen kommentar til punktet. 
 
Pkt. 5.4: 
Ingen kommentarer til punktet. 
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Pkt. 5.5: 
Linje 2 : endre fra i til for. 
Kommentar: Nordreisa er veldig godt fornøyd med den forebyggende delen.  
Kommentar: Hvordan kan forebyggende bidra mer på opplæring. 
Svar på kommentar: Forebyggende kan bidra med mye på dette, men ønsker ikke 
detaljert opplæring på de enkelte bygg i form av brannvernlederopplæring. Men 
vi kan gjerne bidra på et overordnet nivå. Spesielt med innføring i dagens 
lovgivning og praktisering av denne. 
 
Pkt. 5.5.1: 
Årshjul er under utarbeidelse på forebyggende avd. 
 
Pkt. 5.5.2: 
Ingen kommentarer til punktet. 
 
Pkt. 5.5.3: 
Ingen kommentarer til punktet. 
 
Pkt. 5.5.4: 
Se kommentarer i punkt 5.2.  
Kommentar: Viktig å være i forkant, ikke i etterkant, overfor de utfordringene som 
kan komme. IT trekkes frem som en utfordring i 2019. 
 
Kommentar: Anbefaler styret å lese innspillene som feierne gav ifm Melding om 
brannvern. 
 
Pkt. 5.6: 
Kommentar: Se på konsekvensene av at Loppa kommer med. 
Svar på kommentar: Svaret vil komme til kommunestyremøtet i Nordreisa. 
Kommentar: Flere må involveres i en slik prosess. 
 
Kommentar beredskapsleder: Mener han gjør mange oppgaver som ikke naturlig 
hører inn under beredskapsleder. NTB gjør mange oppgaver som hører til 
kommunene. Mye usikkerhet rundt oppgavefordeling. Det bør utarbeides et 
tydeligere avtale.  
Svar på kommentar: Sam.avtalen er veldig overordnet og kommunene har ulike 
rutiner, løsninger. Men det kan godt konkretiseres mer i avtalen.  
 
Kommentar: burde hatt mer fokus på å vurdere punktet rundt beredskapsleder 
siden det er nytt av året. Hvordan denne jobben fungerer, osv. 
 
Kommentar: Forskriften sier tydelig hvilke oppgaver som ligger til 
beredskapsleder. 
 
Kommentar: Oppgavene er greit beskrevet i forskriften, men samhandlingsdelen 
burde vært mer konkretisert slik at alle parter vet hvordan det fungerer. Dette må 
det gås en runde på. 
 
Pkt. 5.6.1: 
Kommentar: Etterspør hvor/hvem som utarbeider øvelsesplaner.  
Svar til kommentar: ?? 
 
Kommentar: Alle øvelsesplanene er nå utarbeidet for 2020. 
 

348

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
mailto:post@nordtrombrannvesen.no


  

 

Postadresse:  
Postboks 114, 9161 Burfjord 

Besøksadresse:  
Gargu 8, 9161 Burfjord 

Telefon:  
+47 960 97 750 
 

www.nordtromsbrannvesen.no  
post@nordtrombrannvesen.no  

 

Kommentar: Anmoder om å pålegg de ansatte i beredskapen å bruke de 
fagsystemene som samarbeidet legger til rette for. Det er generelt en utfordring 
at flere ikke bruker systemet.  
 
Kommentar: Etterspør opplæring på fagsystemet. 
Svar til kommentar: Opplæring vil bli gitt på første øvelse i 2020.  
 
Pkt. 5.7: 
Har rammeavtaler gjennom regionen, og bruker de så langt det lar seg gjøre. 
Kommentar: De avtaler som er inngått har vel gått ut. Er det fornyet noe der? 
Svar på kommentar. Forholder oss til det som foreligger. Er få avtaler knyttet til 
brann. Mange av innkjøpene går direkte på kommunen.  
 
Kommentar: Positivt om man får noen overordnede rammeavtaler innenfor 
brann.  
 
Pkt. 6: 
Gjelder ikke investeringer i den enkelte kommune, men i samarbeidet.  
 
Pkt. 6.1: 
Ingen kommentar til punktet. 
 
Pkt. 7: 
Kommentar: Bør årsmelding og evalueringsmøtet samordnes? 
Svar på kommentar: Praksis har vært at evaluering er først, så årsmelding. 
Kommentar: Kunne man endret denne rekkefølgen? 
Svar på kommentar: Innspill i evalueringen tas med i årsmeldingen. 
Det kan være en verdi å ha med innspill i årsmeldingen for å kunne evaluere året.  
Konklusjon: Er best å ha evaluering før årsmelding slik at innspill tas med i 
årsmeldingen. 
 
Pkt. 8: 
 
 
 
 
 
 

02/2020 Avklaring grenseoppgang / ansvar mellom: 
Samarbeidstiltaket og samarbeidskommunenes lokale ansvaret. 
 
avtalens pkt 4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
avtalens pkt 5.1 Samarbeidsområder 
avtalens pkt 5.6(beredskap) m/underpunkter og pkt 5.7, (felles innkjøp)  
 
Pkt 4.1: 
Finnes ikke en formell delegasjon fra hver enkelt rådmann. Dette må på plass. 
 
Pkt. 5.1: 
Ingen kommentar til punktet. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Kommunedirektør 
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Pkt. 5.6: 
Det ønskes en ekstra evaluering på beredskapsrollen og samhandlingen med 
kommunene. Presisere og klargjøre. Oppgavene er godt presisert i lovverket. Må 
ha en klar struktur på hvem beredskapsleder skal forholde seg til. 
 
Bør få på plass en felles innkjøpsavtale for brann. 

Kommunaldirektøren 

 

03/2020 Avklaring grenseoppgang  
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
 
§ 2-4.Dokumentasjon 
Melding om brannvern er ment som en statusmelding om brannvesenet, om vi er 
innenfor lovverket. Ikke ment som et forslag til omorganisering. 
Et levende dokument som revideres ved behov, i utgangspunktet minst hvert 4.år.  
Er en sektor-ROS. 
Kommentar: Usikkerhet rundt hva dokumentet er ment som og hvordan det er 
utarbeidet.  
 
Dokumentet er et innspill til øvrig ROS. 
 
Melding om brannvern er foreløpig utsatt. 
 
§ 4-10.Overordnet innsatsledelse 
§ 5-6.Overordnet vakt 
Loven sier at det skal foreligge en ordning hvor brannsjefen er med. I dag har kun 
Skjervøy og Nordreisa ordning med overordnet vakt.  
Kommentar: Må undersøke om dette er i strid med loven. Syns ordningen 
fungerer godt i dag.  
Kommunene betaler selv vaktordningene i dag, og ønsker det derfor fortsatt å ha 
dette.  
Dette må avklares.  

  

04/2020 Avklaring grenseoppgang  
LOV/- brann- og eksplosjonsvernloven 
 
§ 11.Brannvesenets oppgaver 
§ 12.Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner 
§ 15.Samarbeid mellom kommuner 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT»                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/1110-18 274/2020 M70 14.01.2020 

 

Melding om vedtak - utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunestyre 19.desember 2019. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 

 
 
 

Likelydende brev sendt til: 
INTERKOMMUNALT 
BRANNVERN 

Kvænangen kommune Gárgu 8  BURFJORD 

KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8  BURFJORD 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA 
SUOHKAN 

Postboks 74  OLDERDALEN 

LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24  LYNGSEIDET 
SKJERVØY KOMMUNE Postboks 145  SKJERVØY 
Fagforbundet - her    
Nito - her    

 

Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1110-14 

Arkiv:                M70  

Saksbehandler:  Anne-Marie 
Gaino 

 Dato:                 04.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/19 Nordreisa kommunestyre 19.12.2019 

 

Utvidelse av brannvernsamarbeidet i Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)   
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20   
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale_BRANNVESENET NORD_01012020_25112019 
2 DRIFTSBUDSJETT_NORD-TROMS BRANNVESEN_2018-2020-

konsekvensjustert_2511201... 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må 
det lages en konsekvensutredning. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken utsettes og oversendes Driftsutvalget for behandling. Før behandling i Driftsutvalget må 
det lages en konsekvensutredning. 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommunestyre godkjenner samarbeidsavtale om brannvernsamarbeidet i region nord 
mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Loppa med virkning 
fra 01.01.20. 
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Saksopplysninger 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen som 
kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker 
måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for 
å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til 
en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer 
at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om 
fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 
ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i 
forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane, 
utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der 
det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning yte 
innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen, 
sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Vurdering 
Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av 
brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og 
forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.  
 
Loppa kommune ønsker å være tilsluttet brannvernsamarbeidet i region nord ifra 01.01.20.  
Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Loppa PS 333/19 17.10.19. 
  
Avtale om brannvernsamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83 
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83    
 
Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte kommunes interesse på best 
mulig måte. 
 
Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til Brannvesenet Nord, dette for å 
ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord. 
 
Styret i brannverntiltaket har ingen innvendinger på dette og er positiv til utvidet samarbeid i 
regionen. Dette vil gi økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting.   
 

520-BRANN 

Utvidelse av brannverntiltaket gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 520 økes etter utvidelse av 
brannverntiltaket, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  

Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
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1938 – Lyngen  483 668  442 911  

1940 – Kåfjord  405 404 367 922 

1941 – Skjervøy  488 750 447 781 

1942 – Nordreisa  690 405 640 999 

1943 – Kvænangen  314 741 281 052 

2014 – Loppa   251 446 

SUM   2 382 967  2 432 111 
Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 

530-BRANN- FEIERTJENESTE 

Kostnaden pr. røykløp økes ifra 362 til 405. denne økningen komme av ny forebyggende forskrift av FOR-
2015-12-17-1710 som pålegger feiing og tilsyn av samtlige røykløp. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  

Samarbeidstiltaket øker feier ressursen men en stilling. Feieren i Loppa kommune tilsettes i 
brannvernsamarbeidet med virkning 01012020. Kostnader til denne stillingen legges inn under ansvar 530 
feiing, dette tilhører område selvkost.  

Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under. 

 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 

1938 – Lyngen  698 302 (362 pr. røykløp)    781 218 (405 pr. røykløp) 

1940 – Kåfjord  443 453 (362 pr. røykløp)    496 108 (405 pr. røykløp) 

1941 – Skjervøy  463 725 (362 pr. røykløp)    518 787 (405 pr. røykløp) 

1942 – Nordreisa  935 414 (362 pr. røykløp) 1 046 484 (405 pr. røykløp) 

1943 – Kvænangen  375 034 (362 pr. røykløp)   419 566 (405 pr. røykløp) 

2014 – Loppa    352 338 (405 pr. røykløp) 

SUM  2 915 928 3 262 164 
Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 hvert år.   

  

 

 

540-BEREDSKAP 

Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 540 økes etter utvidelse av 
brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  

Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2019 

1938 – Lyngen  166 893  150 082 

1940 – Kåfjord  139 888 124 672 

1941 – Skjervøy  168 647 151 732 

1942 – Nordreisa  238 230 217 205 

1943 – Kvænangen  108 604 95 235 
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2014 – Loppa   85 203 

SUM  822 262 824 130  
Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden fordeles fast, 60 % 
fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

 
  
Organisasjonskart

 

KOMMUNESTYRET 
NORDREISA

KOMMUNESTYRET 
SKJERVØY

KOMMUNESTYRET 
KÅFJORD

KOMMUNESTYRET 
LYNGEN

STYRE 

2014
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

BRANNSJEF IKS 
100 %

1940
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1941
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

AVDELINGSLEDER
FOREBYGGENDE

100 %

TILSYNSTJENESTEN
100 %

AVDELINGSLEDER
BEREDSKAP

100 %

FEIETJENESTEN
500 %

1942
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1938
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

KOMMUNESTYRET 
KVÆNANGEN

KOMMUNESTYRET 
LOPPA

1943
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte kommune 
 
 
Styret i brannsamarbeidet har 25.11.19 behandlet saken og anbefaler kommunestyrene å 
godkjenne ny samarbeidsavtale, der Loppa kommune inngår i samarbeidet fra og med 01.01.20. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/918-49 

Arkiv:                L12  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 06.01.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Driftsutvalget 23.01.2020 
4/20 Nordreisa kommunestyre 26.03.2020 
31/20 Nordreisa kommunestyre 01.04.2020 

 

Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Rovdas gravlund - planID 
19422018_003 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Vedlegg 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Høringsuttalelser 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Rovdas gravlund med planID 19422018_003 med plankart sist 
revidert 04.12.2019, samt bestemmelser sist revidert 04.12.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
04.12.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til detaljregulering Rovdas gravlund med planID 19422018_003 med plankart sist 
revidert 04.12.2019, samt bestemmelser sist revidert 04.12.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
04.12.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
Eksisterende gravlund ved Nordreisa kirke i Storslett sentrum vil om noen år ikke ha flere ledige 
gravplasser. Det er ikke muligheter for utvidelse av eksisterende gravlund. Det ble i 
kommuneplanens arealdel (KPA) vedtatt i 2014 avsatt område (BGU 2) for ny gravlund på 
Rovdas nord for Storslett sentrum. BGU 2 har et areal på 215 dekar. 
 
VERTE landskap – arkitektur AS har utarbeidet forslag til utforming av Rovdas gravlund. 
Utbyggingen av gravlunden vil skje i flere faser. Det er nå laget detaljtegninger for fase 1. Fase 
1 vil inneholde parkeringsområde, driftsbygg, klokketårn, veier inkludert avkjøring til E6 som 
også vil erstatte eksisterende avkjørselen til Kvennes. Eksisterende avkjørsel til Kvennes vil bli 
stengt. Dette vil gi en mer trafikksikker løsning. 
 
Kapasiteten for fase 1 vil være 1.146 gravplasser med enkel dybde eller 2.292 gravplasser med 
dobbel dybde samt 112 gravplasser for andre trossamfunn og 136 plasser for anonym 
minnelund. I henhold til gravferdslovens § 2 skal det i hver kommune være en eller flere 
gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 prosent av 
kommunens befolkning. 
 
Planområdet er betydelig redusert i forhold til det som var meldt ved oppstart. Planområdet 
utgjør 80 dekar, mens det som var meldt ved oppstart var på 241 dekar. Årsaken til reduksjonen 
er at eier av 12/1 protesterte mot at en stor del av hennes eiendom skulle reguleres til gravlund 
siden hun har andre planer for bruk av eiendommen. Kommunestyret vedtok i sak 90/18 at 
denne protesten tas til følge. Reduksjonen av planområdet medfører at bare en liten del av 12/1 
blir berørt. Selve gravlunden blir liggende på kommunens eiendom 11/1 mens deler av 
adkomstveien ligger på 12/1. 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014. Arealdelen 
har innenfor planforslaget avsatt arealer til: Gravlund (SOSI-kode 1700) 
Arealbruken i reguleringsplanen anses å være i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
Høring: 
Planforslaget har vært ute på 1. gangs høring i perioden 23.09.19 – 09.11.19. Det kom inn totalt 
9 høringsuttalelser. Det kom ingen innsigelser. Merknadene og kommunens kommentarer til 
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disse finnes i kapittel 8.2 i planbeskrivelsen. Det er gjort en del mindre endringer i 
planbeskrivelsen, planbestemmelser og plankart for å tilpasse planen til en del av disse 
merknadene. Alle endringer som er foretatt, framkommer i kapittel 8.2 i planbeskrivelsen. 
 

Vurdering 
Det foreligger ingen innsigelser. Planen kan dermed egengodkjennes av kommunestyret. 
Kommunen vurderer at planforslaget er tilfredsstillende og kan vedtas som det foreligger. 
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Planbestemmelser for detaljregulering Rovdas Gravlund 

Plan ID: 19422018_003 

Dato: 24. mai 2019 

Sist revidert: 04. desember 2019 

§ 1 GENERELT: 

§1.1 Formål: 

Eksisterende gravlund ved Nordreisa kirke i Storslett sentrum vil om kort tid ikke ha flere ledige 

gravplasser. Det er ikke muligheter for utvidelse av eksisterende gravlund. Det ble i kommuneplanens 

arealdel (KPA) vedtatt i 2014 avsatt område (BGU 2) for ny gravlund på Rovdas nord for Storslett 

sentrum. BGU 2 har et areal på 215 dekar. 

§ 1.2 Planavgrensning. 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 04.12.2019 i 

målestokk 1:1.100 er vist med reguleringsplangrense. 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 

Området reguleres til følgende formål, jf. Plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse – BFS 

Grav- og urnelund – BGU 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

Kjøreveg – SKV 

Gang-/sykkelveg – SGS 

Annen veggrunn – grøntareal – SVG 

Parkering - SPA 

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

Park - GP 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, 1. pkt. 5 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag – LNFR 

 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12- 6 

H140 – Sikringssone – Frisikt 

H190 F – Sikringssone – Sørkjosen Lufthavn 

H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp 

H 370 – Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler 
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§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG: 

§ 2.1 Grav- og urnelund (BGU): 

Området regulert til Grav- og urnelund (BGU) skal benyttes til grav- og urnelund med tilhørende 

anlegg. BGU kan bestå av inntil 6 faser, hvorav den første fasen skal være hovedinngangen til 

gravlunden, med tilhørende anlegg. 

Gravlunden skal tilsammen inneha ca. 1150 nye gravplasser. Gravfeltene skal tilrettelegges for 

kistegraver, urnegraver, og et gravfelt for andre trosretninger. 

BGU skal være offentlig. 

§ 2.1.1 Bebyggelse: 
Det tillates etablert ett driftsbygg og ett klokketårn inne på BGU. Driftsbygget vil bli liggende på en 

eksponert lokalitet i landskapsrommet, og det bør derfor vurderes bruk av arkitektfaglig kompetanse 

i utformingen av bebyggelsen. Klokketårnet skal stå i direkte tilknytting til-, og på innsiden av 

hovedinngangen. 

§ 2.1.2 Utstyr og møblering: 

Det skal etableres vannposter og sitteplasser plassert med rimelig avstand fra hver grav i alle fasene. 

Grøntområder utenfor gravfeltene skal være av lokalt vegetasjon- og skogspreg. 

§ 2.1.3 Utnyttingsgrad (% BYA): 

Maksimal BYA er 30 %. 

§ 2.1.8 Takform/-vinkler: 
Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40° eller pulttak (skråtak) med takvinkel 

mellom 15° og 40°. 

§ 2.1.4 Høyde: 

Maksimal mønehøyde er 7,0 m. 

Klokketårnet vil være ca. 7,15 m høyt. 

§ 2.1.5 Kjeller: 

Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet. 

§ 2.1.6 Estetikk: 

Bygg og gjerder vil hente inspirasjon fra Nordreisa kirke med eksisterende gravlund, for å synliggjøre 

og énhetliggjøre Nordreisa kirke og Rovdas Gravlund.  

 

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Området regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til bolig med 

tilhørende anlegg. 

§ 2.1.1 Bygningenes karakter 

Bygning skal være enebolig med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  
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§ 2.1.2 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Utnyttingsgrad på 30 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.1.3 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn. 

§ 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 

Byggegrense er vist på plankartet og bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres innenfor 

denne. For bebyggelse med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av 

plan- og bygningslovens § 29-4.  

§ 2.1.5 Byggesøknader 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

§ 2.1.7 Parkering 

Parkeringsplasser skal etableres etter de krav som er satt i kommuneplanens arealdels 

planbestemmelser. 

 

§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: 

§ 3.1. Veg 
§ 3.1.1 Hovedadkomstveg o_SKV2: 

Det skal etableres ny adkomstveg fra E6 (SKV1) som også skal være adkomstveg til bolig i Badevegen 

2, boligeiendommen 12/1/3 og til friluftsområdet på Kippernes/Kvænnes. o_SKV2 er eneste veg som 

skal ha asfaltdekke, fram til parkeringsplassen.  

Overvannshåndtering skal ivaretas i form av grøfter, samt stikkrenner og plastring ved behov. 

§ 3.1.2 Felles adkomstveg SKV4: 

Vegen er felles adkomstveg til boligeiendommene 13/92 og 12/1/3. Vegen etableres og bekostes av 

Nordreisa kommune. Drift, vedlikehold og snøbrøyting av vegen bekostes av boligeiendommene som 

er tilknyttet denne vegen. 

§ 3.1.3 Internveger 

Internveier skal ha grusdekke, og skal så langt det er mulig, og aktuelt, korrelere med eksisterende 

stier. 

§ 3.2 Parkering 

Det skal etableres parkeringsplass ved gravlundens hovedinngang. Parkeringsplass skal være tilpasset 

for bevegelseshemmede og asfaltert. Arealene kan også benyttes som gjesteparkering for brukere av 

friluftsområdet Kippernes/Kvennes. 
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§ 3.3 Vann- og avløpsanlegg: 
Det skal etableres fire servicepunkter med vannpost, sittebenk og el-uttak. 

 

 

§ 5 HENSYNSSONER:  
§ 5.1 H190 F – Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 
Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på plankartet. 

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for Sørkjosen 

lufthavn. 

§ 5.2 H190 VA – Sikringssone kommunal VA-ledninger 

Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges før anlegget, etter tillatelse fra Nordreisa 

kommune, er flyttet.  Flytting av VA anlegg må bekostes av tiltakshaver. 

§ 5.3 H370 – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)  
Høyspenttrasèen (H370) som krysser planområdet må hensyntas. Faresonen flyttes dersom 

høyspenningsanlegget flyttes. 

 

 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER:  
 SKV2 skal være etablert før eksisterende innkjørsel til Badevegen stenges. 

 Ny avkjørsel skal være kontrollert og godkjent før det kan gis byggetillatelser. 

 

 

§ 7 FELLESBESTEMMELSER:  
§ 7.1 Bygg- og anlegg:  
 Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger.  

 Kjeller tillates ikke i planområdet. 

 Det utføres en geoteknisk vurdering av området og de planlagte tiltakene. Vurderingen må 

utføres i forkant av byggesak. 

 
§ 7.2 Avkjørselsforhold: 
Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. Avkjørsel til E6 skal planlegges og 

opparbeides i henhold til vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og gateutforming». 

 

Innenfor frisiktssoner (juridisk linje) i avkjørsler og veikryss skal det holdes fritt for sikthindrende 

vegetasjon og gjenstander slik at disse ikke er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

 

Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter, med mindre annet ikke er angitt i 

plankartet. 

 

Avkjørsler er vist med piler på plankartet. 

 

Avkjørsler som skal stenges er markert i plankartet med eget symbol. 

 
§ 7.3 Mindre vesentlige unntak:  
Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven.  
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§ 7.4 Privatrettslige avtaler:  
Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.  

 
§ 7.5 Universell utforming:  
Ved utforming og utbygging av bygninger, veger, fellesarealer m.m. skal dette i størst mulig grad 

utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og 

TEK 17. 

 

§ 7.6. Kulturminner og aktsomhetsplikten 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sameting og Troms fylkeskommune 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Det forutsettes at dette 

pålegg formidles videre til de som skal utføre arbeidet i marken. 
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1. Bakgrunn 

Eksisterende gravlund ved Nordreisa kirke i Storslett sentrum vil om noen år ikke ha flere ledige 

gravplasser. Det er ikke muligheter for utvidelse av eksisterende gravlund. Det ble i 

kommuneplanens arealdel (KPA) vedtatt i 2014 avsatt område (BGU 2) for ny gravlund på Rovdas 

nord for Storslett sentrum. BGU 2 har et areal på 215 dekar. 

1.1. Hensikten med planen 

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for å etablere en ny gravlund samt å få en 

mer trafikksikker avkjørsel til E6 for Badevegen og boligtomt på gnr. 12 bnr. 1 fnr. 3 som blir 

felles med avkjørselen til gravlunden. Planområdet slik den fremgår av denne planen er valgt 

grunnet områdets potensiale for utvidelse. Det er kommunens mål for fremtiden å unngå å 

komme opp i en situasjon som i dag, hvor kommunen må finne nytt, egnet område for gravlund 

grunnet oppbrukt kapasitet. 

1.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

Planområdet berører følgende eiendommer:  

Gårds- og bruksnr.  Hjemmelshaver  
11/1  Nordreisa kommune  
12/1  Åse Sandnes  
12/1 fnr. 3  Åse Sandnes Fester: Sverre Rundhaug  
12/28, 12/30 og 13/119 Statens vegvesen  
13/5 Kjell Gunnar Storslett 
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Figur 1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 

Planavgrensningen vises som en stiplet linje på kartutsnittet. Grønn figur viser plasseringen av Fase 1 etter den er 

forskjøvet fra opprinnelig tiltenkt areal (i rosa). 

 

1.3. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan ID: 

19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Nordreisa kommune meldte oppstart av detaljregulering for Rovdas gravlund den 05.11.2018. 

I kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019, vedtatt 13. oktober 2016, er 

reguleringsplanen tatt inn. 

 

 

1.4. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Nordreisa kommune har konkludert 

med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 2 og 3 og 

vedlegg I og II.  
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart har berørt grunneier blitt 

kontaktet og informert om planen. I planprosessen er det 

intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og 

den aktuelle fagmyndighet skal konsulteres i alle faser av 

planprosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal aktuelle 

fagmyndigheter kontaktes for gjennomgang av del utredninger 

innen sitt fagfelt. 

2.1.1. Varsel om oppstart 

Varsel om planstart ble sendt ut i brev datert 05.11.2018 til alle 

berørte grunneiere og naboer, samt til berørte offentlige 

instanser. I tillegg ble varsel om oppstart kunngjort på 

kommunens hjemmeside og annonsert i lokalavisen Framtid i 

Nord den 09.11.2018. Varselet var også tilgjengelig på 

servicetorget på rådhuset.  

I forbindelse med varsel om oppstart ble det også holdt et 

åpent folkemøte i kommunestyresalen på rådhuset tirsdag 13. 

november 2018 kl. 18:00.  

Innspillsfrist var satt til 9. desember 2018. 

2.1.2. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at områdereguleringen ikke omfattes av krav om planprogram, jf. 

plan- og bygningslovens § 4-1. 

2.1.3. Høring og offentlig ettersyn 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den 04.09.2019 i sak 58/19 å sende planen ut på 

høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

Brev om høringen sendes ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter. I tillegg blir høringen annonsert på kommunens hjemmeside og facebook-

side og i lokalavisen Framtid i Nord. 

Merknadsfrist var satt til 09.11.2019. 

 

 

  

Figur 2: Annonse som var i avisene 09. 

november 2018 
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3. Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra 

overordnet plan) 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan 

I de arealpolitiske retningslinjene sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 

arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 

tjenester (skole, barnehage m.m.) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 

skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. 

I forhold til dagens plassering av gravlund vil ny gravlund medføre en del økt bruk av privatbiler, men 

det har ikke vært mulig å finne gode løsninger nærmere sentrum fordi en gravlund er svært 

arealkrevende. 

Vi mener at vår detaljregulering av Rovdas gravlund er i tråd med fylkesplanen for Troms. 

3.1.2. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt hele arealet til grav og urnelund (1700).  

Planforslaget er i tråd med arealdelen. 

 
Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser planområdet. 

Planavgrensningen vises som en heltrukken linje rundt fiolett polygon på kartutsnittet. 
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3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget berører deler av, eller grenser til, gjeldende reguleringsplaner. 

 19421986_001 (Reguleringsplan Rovdas 1) 

 19422009_004 (Reguleringsplan for boligområde Rovdas 3) 

 19422005_005 (Gang og sykkelveg Rovdas) 

 

3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres av følgende temaplaner: 

Trafikksikkerhetsplan for Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord 2003-2012, som erstattes av ny 

trafikksikkerhetsplan for Nordreisa. Trafikksikkerhetsplanen for Nordreisa hadde planoppstart 2015, 

men er per i dag ikke ferdigstilt.  

Kommunedelplan/tiltaksplan for Kvennes friluftsområde fra 2009. 

 

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 For klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 For samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 For differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 For klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 For å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

 For vernede vassdrag (1994) 

 For samordnet areal- og transportplanlegging (1993)  
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet ligger på Rovdas på Storslett, og berører følgende gårds- og bruksnummer i Nordreisa 

kommune: 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3, 12/28, 12/30, 13/5 og 13/119. 

 

Figur 4: Avgrensning av planområdet. 

 

4.2. Planområdet redusert i forhold til oppstartsvarslet 

Planområdet er betydelig redusert i forhold til det som var meldt ved oppstart. Planområdet utgjør 

80 dekar, mens det som var meldt ved oppstart var på 241 dekar. Årsaken til reduksjonen er at eier 

av 12/1 protesterte mot at en stor del av hennes eiendom skulle reguleres til gravlund siden hun har 

andre planer for bruk av eiendommen. Kommunestyret vedtok i sak 90/18 at denne protesten tas til 

følge. Reduksjonen av planområdet medfører at bare en liten del av 12/1 blir berørt. Selve 

gravlunden blir liggende på kommunens eiendom 11/1 mens deler av adkomstveien ligger på 12/1. 

4.3. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Arealet er regulert til gravlundsformål gjennom kommuneplanens arealdel fra 2014, men brukes i 

dag som en inngangsport til friluftsområdet Kippernes/Kvænnes. I gjeldende reguleringsplan 
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omfatter deler av sør-sørvestlig ytterkant en innkjørsel fra E6, og bilvei (Badevegen) som leder inn i 

friluftsområdet Kipperneset. Det går en høyspenttrasé tvers gjennom gårds- og bruksnummer 12/1 

fra Sør-Sørvest mot Nord-Nordøst, nært parallelt med eiendomsgrensen mot 11/1. Det finnes også et 

par stier som går igjennom planområdet. 

I kommuneplanens arealdel er tilgrensende områder avsatt til friområde, LNFR-område og 

eksisterende boligområde. 

I tilgrensende reguleringsplaner er areal regulert til boligbebyggelse, klimavernsone, gang-/sykkelvei 

og kjøreveg. 

 

Figur 5: Eksisterende reguleringsplaner som grenser inntil eller berøres av planforslaget.. 
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4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet er for det meste flatt, og terrenget ligger på 13 – 20 moh. Hoveddelen ligger på 

høydekote 13 – 14 moh. 

Planområdet ligger innenfor delområde 7, Storslett, i landskapsanalysen for Nordreisa kommune. 

Dette delområdet er vurdert å ha stor verdi, og er beskrevet slik i landskapsanalysen: 

 

Et elvelandskap med jordbruk og tettstedsbebyggelse ved utløpet av Reisaelva i Reisafjorden, 

hvor det dannes et stort våtmarksområde med vernestatus. Storslett, som ligger på begge 

sider av elva, er det største tettstedet i kommunen og administrativt senter for Nord-Troms. 

Historisk lå sentrum lenger ut på kysten. Elva og dets avsetninger har dannet grunnlag for 

landbruket. Flat dalbunn preget av fulldyrket jord i store sammenhengende strekk, kun 

avgrenset av randvegetasjon og flekker med skog. Sammenhengende skogkledde fjellsider 

med gode turmuligheter øst og vest for flaten. Utsikt mot flere markante fjellformasjoner. 

Arealet består for en stor del av skogsmark – gjennombrutt av noen stier. 

 

Figur 6: Flyfoto m/ inntegnet planavgrensning. 
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4.4.2. Solforhold 

Solforholdene i sommerhalvåret er gode i området. Ved vårjevndøgn 21. mars er det beregnet at 

området har 8:50 soltimer. Senhøstes og vinterstid (før/etter mørketid) vil solforholdene på 

ettermiddagen være noe redusert pga. nærheten til fjell i sør. 

 

 
Figur 7: Figur hentet fra suncurves.com 

 

4.4.3. Lokalklima 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 

vind om sommeren og kald vind om vinteren. Dominerende vindretning er sørøstlig vind. Området 

ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av 

kystklima. 

4.4.4. Estetisk og kulturell verdi 

Planområdets sørøstlige ytterpunkt som grenser mot E6 er noe av det første man ser av Storslett for 

dem som kommer nordfra, eller det siste for de som kommer sørfra. Per i dag har ikke planområdet 

noen spesiell estetisk verdi.  Det eksisterer trolig uregistrerte kulturminner innenfor planområdet 

som kan inneha en viss kulturell verdi. 

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Dette gjelder for både 

arealet hvor selve gravlunden anlegges og eiendommen hvor bilveien inn til gravlunden er. Dersom 

det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete 

kulturminner, må arbeidet stanses straks og kulturminnemyndighetene varsles, jf. lov om 

kulturminner § 8 annet ledd. 

Det finnes det som stemmer overens med menneskeskapte groper i planområdet (funnet via Lidar-

modellen). Disse stammer trolig fra krigen, basert på eksisterende kulturminner fra denne tiden 

spredt om på Storslett. Det er også mulig noen av disse kan være tjæremiler, men den lokale skikken 

380



16 
 

i Nordreisa var å anlegge tjæremiler på toppen av skråninger ettersom tjæremilene hadde renner.  

GPS koordinater (Euref89/WGS84, sone 32) for disse er: 

 LKM1 X: 961688,7 Y: 7787609,3 

 LKM2 X: 961844,0 Y: 7787513,0 

 LKM3 X: 961801,5 Y: 7787498,7 

 LKM4 X: 961873,5 Y: 7787502,6 

 LKM5 X: 961827,8 Y: 7787455,1 

 LKM6 X: 961885,7 Y: 7787689,6  

 LKM7 X: 961719,1 Y: 7787830,4 

 LKM8 X: 961615,4 Y: 7787749,2  

Koordinatene er hentet fra InnlandsGIS.no. 

4.6. Naturverdier  

I det sørlige og østlige planområdet er det lauvskog som dominerer tresjiktet, mens det er 

blandingsskog i sentrum og barskog i nordlige ytterkant. Området i sør og øst med Lauvskogen er 

ikke produktiv, mens blandingsskogen og barskogen er produktiv, med lav bonitet, jfr. Kilden.nibio.no 

10.05.2019. Fordelingen er omlag fordelt halvt om halvt  mellom lauvskog, og gran- og 

blandingsskog.  

Planområdet ligger ca. 400 meter fra Reisautløpet naturreservat, fra og med planområdets 

nordvestre hjørne (korteste avstand). 

Det er ikke registrert noen naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, verneområder, 

utvalgte naturtyper, kulturlandskap, friluftslivsområder og inngrepsfrie naturområder innenfor det 

foreslåtte planområdet, jf. naturbase 07.3.2019. 

Ved søk i artskart 07.03.2019 framkom følgende arter i planområdet som rødlistet: 

 

 

Figur 8: Truethetskategoriene i rødlista. Figur hentet fra Artsdatabanken (CC BY 4.0). 

381



17 
 

Funndatoene er langt tilbake i tid og geografisk angivelse i kartet har en feilmargin på 700 m. Det er 

derfor uvisst for kommunen om disse 2 artene faktisk befinner seg innenfor planområdet i dag. 

 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Kvænnes er et område som er mye brukt både sommer og vinter til rekreasjon. Her er turstier og 

ridestier. Om vinteren er det tråkkede skiløyper. Nord for planområdet mot sjøen er det tilrettelagt 

med gapahuk, benker og bålplass. Sandstranda ved sjøen i bukta er et yndet sted for bading og soling 

på godværsdager på høysommeren. Innenfor planområdet går det gangsti, og innkjørsel til 

friområdet. Utformingen av gravlunden vil hensynta dette, og disse vil fortsatt kunne brukes av 

turgåere. 

 

4.8. Landbruk 

Det drives ikke landbruk eller skogbruk innenfor planområdet, og må anses å inneha størst verdi i en 

friluftssammenheng. 

 

4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

Det er én eksisterende avkjøring til området i dag. Dette er krysset hvor Badevegen tar av fra E6. Ny 

adkomstvei til planområdet vil bli anlagt lenger nord på E6. Denne vil bli felles for Badevegen samt 

for boligeiendommen 12/1/3. Eksisterende kjøreadkomst  som er uoversiktlig på grunn av nærhet til 

bratt bakkestigning på E6, stenges. 

4.9.2. Vegsystem 

Planområdet grenser til E6. Badevegen som er atkomstveg ned (nordover) til Kvænnes går gjennom 

området på vestlig ytterkant. 

4.9.3. Parkeringsforhold 

Det vil bli etablert et parkeringsområde for gravlunden innenfor planområdet avsatt til gravlund 

BGU1. Denne vil også kunne brukes som parkering for turbrukere av Kvennesområdet, spesielt om 

vinteren siden parkeringen vil bli brøytet.  

4.9.4. Trafikkmengde 

På E6 er midlere årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2780 kjøretøy per døgn målt i 2017. Data fra 

https://www.vegvesen.no/vegkart/.  

4.9.5. Ulykkessituasjon 

Innenfor planområdet er det registrert 3 ulykker på E6 i Statens vegvesens vegkart. Disse er fra 

henholdsvis 1988, 1992 og 2001. Data fra https://www.vegvesen.no/vegkart/. 
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4.9.6. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er gang- og sykkelvei langs E6 på østsiden av E6. E6 er belyst i vegstrekket tilknyttet Rovdas. Ved 

at avkjørselen til Badevegen blir felles med avkjørselen til gravlunden, vil dette gi en forbedring av 

trafikksikkerheten i området. Dette skyldes at avkjørselen blir mer oversiktlig enn i dag. Dagens 

avkjørsel til Badevegen ligger nært en bratt bakke som gir dårlige frisiktlinje mot sør. Det er 70-sone i 

dette området i dag. 

4.9.7. Kollektivtilbud 

Kollektivtilbud begrenser seg til bussforbindelse som går til Alta. Skolebuss passerer planområdet. 

 

4.10. Barns interesser 

I planområdet er det ikke noe spesielt tilrettelagt for å ivareta barns interesser. 

 

4.11. Sosial infrastruktur 

4.11.1. Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 

private). Moan (1.-4. trinn) og Storslett (5.-10. trinn) skole er nærmeste skoler til planområdet. 

4.11.2. Barnehagedekning 

Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Det er per i dag seks kommunale og fire private 

barnehager i kommunen. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt noen flere arealer som er 

tiltenktnybygg og/eller utbygging av barnehager. Dette fremkommer også av kommuneplanens 

handlingsdel. 

4.11.3. Annet 

Den eksisterende innkjørselen til planområdet ligger ca. 2 km fra Nordreisa kirke. Sonjatun 

helsesenter og andre helsetjenester ligger ca. 2 kilometer fra planområdet langs vegen. 

 

4.12. Universell tilgjengelighet 

Gravlunden vil i detaljprosjekteringen bli tilrettelagt med universell tilgjengelighet. 

 

4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Langs E6 i og ved planområdet ligger det kommunale vann- og avløpsledninger. Her er det spillvanns 

pumpeledning som går over til selvfall i spillvannskum. Området er lett tilgjengelig for tilknytning til 

eksisterende VA anlegg. Noe nyetablering av VA må påregnes. 
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Det er ikke overvannsnett i området eller i nærheten av området. 

 

4.13.2. Trafo 

Det må etableres en trafostasjon i samarbeid med Ymber. 

4.13.3. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 

Det går i dag en høyspenttrasé gjennom planområdet fra sørvest til nordvest. Det er ellers ingen 

energiforsyning til planområdet. 

  

Figur 9: Vann og avløpsnett i og i nærheten av planområdet. 

Vannledning er blå. Avløpsledning er grønn. 
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4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen består av båndgneis med innslag av forgneiset meta-arknose ved vestre plangrense, 

innenfor Gnr 11/1. 

Figur 10: Berggrunnskart. Rosa 

= Båndgneis med granittisk 

gneis, pegmatittisk mobilisat 

og amfibolittlinser. Lys gul = 

Meta-arkose, forgneiset. 

Stiplet linje = planområdet. 

 

Planområdet ligger på en 

elve- og bekkeavsetning 

(fluvial avsetning). Dette 

er materiale som er tran-

sportert og avsatt av 

elver og bekker. De mest 

typiske formene er elve-

sletter, terrasser og 

vifter. 

Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet. Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 

10 m. Det er ikke lokalisert marine avsetninger og fare for kvikkleir i eller i nærheten av planområdet.  

 

 

4.14.2. Stabilitetsforhold 

Planområdet er svært flatt og har ingen spesielle utfordringer hva gjelder løsmasser. Det er derfor å 

anse som stabile grunnforhold i planområdet. 

4.14.3. Ev. Rasfare 

Det er ingen helning i, eller i nærheten av planområdet som utgjør noen fare for ras. 
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4.15. Støyforhold 

Vestover, på motsatt side av fjorden / elveutløpet ligger Sørkjosen lufthavn, og sørøst for 

planområdet ligger E6. Vi kjenner ikke til støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt 

bruk av arealene. 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning. 

4.17. Klimaendringer 

Frost setter seg i bakken seinere, og tiner stadig tidligere enn før.  

4.18. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 

                           

Konsekvens 

 

Sannsynlighet 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. 

Betydelig/ 

Kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 
5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 

periodevis, lengre 

varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 

enkelttilfeller 
3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 

kjente tilfeller 
2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 

tilfeller 
1 2 3 4 5 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 
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Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige 

miljøskader. 

4.18.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og sørpeskred Nei Lite sannsynlig 
/ Ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Planområdet ligger 
godt utenom 
fareområder for 
snøskred. Tema er 
ikke relevant for 
planen. 

Steinskred og 

steinsprang 

Nei Lite sannsynlig 
/ Ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Planområdet ligger 
godt utenom 
fareområder for 
steinskred og 
steinsprang. Tema 
ikke relevant for 
planen. 

Løsmasseskred Nei Lite sannsynlig 
/ Ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Det vurderes slik at 
det er liten fare for 
løsmasseskred 
innenfor eller i 
umiddelbar nærhet 
til planområdet. 
Området er flatt og 
består av 
elveavsetninger. 
Planområdet ligger 
også et stykke unna 
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bratt terreng der for 
eksempel flom kan 
utløse 
løsmasseskred. 

Kvikkleir Nei Lite sannsynlig 
/ Ingen tilfeller 

1 

Svært alvorlig / 
katastrofalt 

5 

5 Område ligger under 
marin grense. Det 
kan være kvikkleir 
under 
elveavsetningene. 
Det er registrert 
forekomster av 
kvikkleire ca. 325 
nordøst for 
planområdets 
nordligste punkt 
(Sone 2206 
«Nordkjosen», jfr. 
Regional kvikkleire 
kartlegging). Den 
ovennevnte 
lokaliteten har den 
høyeste faregraden 
av de fem registrerte 
kvikkleirfunnene 
(Faregradklasse: høy, 
Risikoklasse: 4). 
Kommunen er ikke 
kjent om kvikkleire i 
planområdet.  

 

4.18.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Flom  Nei Lite 
sannsynlig / 

Ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Planområdet 
ligger utenfor 
predikert 
flomsone. 
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Figur 11: Flomsoner. 10-500 års flom. (http://atlas.nve.no/) 

 

4.18.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig / 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig / 
kritisk 

3 

9 I planområdet dominerer 
den sør- østlige vind-

retningen på vinterstid, det 

er en kald og tidvis sterk 
vind fra Reisadalen. Tiltak 

som er spesielt sårbare for 
vind og kulde bør 

planlegges slik at det 

skapes le for denne 
vindretningen.  
 

Kulde Ja Sannsynlig / 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare 
2 

6 Det er ikke uvanlig med 

kalde perioder på 

vinteren i området, men 

da med et kystklima som 

oftest er høyere fuktighet 

og kulde. Mot kysten vil 

kombinasjonen vind og 

kulde være kritisk, og man 

kan få et problem med 

ned ising. Kulden er en 

påkjenning for 

389



25 
 

mennesker, dyr og bygg. 

Ny bygg bør isoleres og 

bygges med tanke på 

fremtidige temperaturer 

og vindforhold, og de 

klimatiske forhold som 

tilhører analyseområdet. 

Nedbør Ja Sannsynlig 
/flere 

enkelttilfeller 
3 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

3 En økning i 

nedbørsmengde og 

intensitet må 

hensyntas ved utforming 

av tomt og bygg, god 

drenering og 

byggetekniske løsninger. 

 

4.18.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Støy Ja Sannsynlig / 
flere 

tilfeller 
3 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

3 Vi kjenner ikke til 

støyforhold i området som 

gjør arealene uegnet for 

planlagt bruk av arealene.  

I dag kommer støy i 

området trafikk på dagens 

E6 og fra trafikk på 

Sørkjosen lufthavn.  

Naboer til området må 

påregne noe støy under 

anleggsperioden.  

 

4.18.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Luftforurensning Nei Lite 
sannsynlig 

/ ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko.  
 

Forurensning i 

grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig 

/ ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Kommunen kjenner ikke til 
forurensning i grunnen 
innenfor planområdet. 

Akutt forurensning Nei Lite 
sannsynlig 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Fare for akutt forurensning 
er tilstede dersom en 
ulykke skulle oppstå. 
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/ ingen 
tilfeller 

1 
Radon Nei Lite 

sannsynlig 
/ ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Det er ikke kartlagt 
radonforekomster i 
planområdet. 
Radonmålinger må utføres 
ved oppføring av nybygg i 
henhold til krav i TEK 10 § 
13-5 Radon, og NRPA sine 
veiledere. TEK 10 setter 
også krav om 
radonforebyggende tiltak 
for å komme under 
akseptabelt nivå. 

 

4.18.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Politi Nei Lite 
sannsynlig / 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 

lensmannskontoret ligger 

mindre enn 2 km fra 

planområdet. 

Brann Nei Lite 
sannsynlig / 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Brannstasjonen ligger ca. 5 

km fra planområdet. Ved 

behov kan brannvesenet 

forsterkes med innsats fra 

lufthavnens 

brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig / 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 

medisinske senter ligger 

ca. 2 km (langs vei) fra 

planområdet. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig / 

ingen 
tilfeller 

1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
ca. 5 km fra planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger rett i overkant av 1 
km fra planområdet. 

 (Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, og med utgangspunkt i midten av 

planområdet.) 

4.18.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Stormflo og 

havnivåstigning 

Nei Lite 
sannsynlig / 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig / 
ufarlig 

1 

1 Høyeste astronomiske 
tidevann er ved en 
gjentaksintervall på:  
Normal = 1.61 m  
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10 år = 1.97 m  
20 år = 2.00 m  
50 år = 2.04 m  
100 år = 2.06 m  
200 år = 2.08 m  
500 år = 2.10 m  
 
Stormflo kommer på 
toppen av vanlig 
tidevann og den 
generelle 
vannstandshevningen, 
og høyden på 
stormfloen henger 
nøye sammen med 
vindretning.  
Beregnet vannstand i 
Sørkjosen ved 
stormflo er:  
20 års flo = 3.07 m  
100 års flo = 3.27 m  
200 års flo = 3.37 m  
1000 års flo = 3.52 m  
 
Havnivåstigning er 
beregnet til å kunne 
gi en 
vannstandsøkning for 
kysten av Troms og 
Finnmark på 18-20 
cm fram mot 2050 og 
45-65 cm mot 2100 
(korrigert for 
landhevning).  
 
Differansen mellom 
landheving og 
havnivåstigning er 
estimert til 56 cm, og 
i verste fall 91 cm. 
Rapporten viser 
estimat for stormflo 
opp til 2.92 m og i 
verste fall 3.27 m.  

Høyspentledninger 

(elektromagnetiske 

felt) 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2 

10 Det går en 

høyspentledning 

tvers gjennom 

planområdets 

sentrum fra sørvest 

til nordøst. 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig / 
flere 

enkelttilfeller 

Alvorlig / 
farlig 

 4 

12 Eksisterende 
innkjøring innehar en 
risiko, grunnet 
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3 plasserings tilknytting 
til uoversiktlig bakke. 
Det har vært 3 
trafikkulykker i 
planombrådet, og 
planområdets 
umiddelbare nærhet. 
Ny planlagt 
innkjøring bedrer 
sikkerheten. 

 

4.19. Næring 

Det finnes ikke eksisterende næringsvirksomhet innenfor planområdet. 

Grunneier for GBR 12/1 har planer om å fremme et privat planforslag i planområdets søndre del. 

Ingen del av planområdet er per dags dato regulert som næringsvirksomhet. 

Like vest for planområdet finnes det et areal som med en reguleringsplan fra 1994 har regulert 

området til campingvirksomhet. Planen om næringsvirksomhet her er ikke videreført i 

kommuneplanens arealdel fra 2014 og har derfor utgått.  

4.20. Analyser/ utredninger 

Det er ikke foretatt andre analyser eller utredninger utover det denne beskrivelsen omfatter. 
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5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

SOSI-kode Formål B-kode Antall formålsflater Antall dekar 

1111 Boligbebyggelse-frittliggende småhus-
bebyggelse 

BFS 1 2,5 

1700 Grav- og urnelund BGU 1 49,4 
2011 Kjøreveg SKV 4 4,9 
2015 Gang-/sykkelveg SGS 1 0,7 
2019 Annen veggrunn – grøntareal SVG 8 4,8 
2080 Parkering SPA 1 4,2 
3050 Park GP 1 8,2 
5100 LNFR – landbruk, natur, friluft, rein L 2 3,2 
   TOTALT 78 

 

Det er satt av følgende hensynssoner: 

Hensynssone – kode Hensynssone – navn  

H 140 Sikrings - Frisikt 
H 190 F * Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 
H 190 VA Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp 
H 370 Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

* H 190 F dekker hele planområdet og er derfor ikke markert i plankartet, men hensynssonen har 

egne planbestemmelser. 

 

5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1. Grav- og urnelund (1700) 

BGU1: Dette området er 49,4 dekar stort. Den skal gi plass til driftsbygg, klokketårn, gravfelt og 

internveier. 

Det er totalt avsatt et område på 243,7 dekar i kommuneplanens arealdel. Dette er et relativt 

sentrumsnært areal, hvor avstanden til Nordreisa Kirke er den korteste av alternativene vurdert. 

Gravlunden var opprinnelig tenkt utbygd i 6 faser, men dette kan være at man må endre siden den 

privateide eiendommen 12/1 utelates fra gravlundområdet. Det reguleres i denne omgang bare for å 

dekke fase 1 med parkeringsområde, driftsbygg m.m. 

Fase 1 skal inneholde 1 146 gravplasser på til sammen 13 gravfelt, i tillegg skal det anlegges 136 

gravplasser som «Anonym Minnelund» og 112 gravplasser til «Andre trossamfunn». Det vil anlegges 

interne (gruslagte) veier, grøntanlegg og lysanlegg. Det er planlagt fire vannposter plassert i de 

interne veienes krysningspunkt. En viser til vedlagte dokument Landskapsplan – fase 1 hvordan det 

skal løses. En gjør oppmerksom på at denne landskapsplanen var opprinnelig planlagt for en annen 
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plassering nærmere E6, men vil kunne innpasses innenfor BGU1 som vises i figuren under. 

Adkomstveien til E6 er endret for å tilpasses den nye plasseringen av fase 1 og i minst mulig grad 

berøre eiendommen 12/1. 

 

 

5.2.2. Kjøreveg (2011) 

o_SKV1: E6 som vil være uendret slik den er i dag. 

o_SKV2: Adkomstvegen gjennom planområdet og fram til gravlundens parkeringsplass. Som grunnlag 

skal krav angitt i Statens vegvesens vegnormaler, Håndbok N100 Veg- og gateutforming, N200 

Vegbygging og Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater gjøres gjeldende for alle vegene 

i planområdet. Adkomstvegen vil være 5 meter bred med asfaltdekke og helningsgrad på 3 % fra 

vegens midtpunkt. Adkomstvegen grøftes på hver side. 

Asfaltert samleveg anlegges i iht. vegklasse Sa1, med totalbredde 6 meter inklusive 25 cm skulder 

med grusdekke på hver side. 
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o_SKV3: Adkomstvegen til Badevegen anlegges i vegklasse A1, fra samleveg og tilknyttes Badevegen. 

Skilles ut fra gravlundens hovedtrasé, da det ikke er ønskelig å ha krysningspunktet mellom 

Badevegen og E6 så nært en uoversiktlig bakkekant, slik den ligger i dag. Vegen vil være 4,5 meter 

bred med grusdekke og helningsgrad på 4 % fra vegens midtpunkt. Adkomstvegen grøftes på hver 

side. 

SKV4: Adkomstvei fra o_SKV2 til boligtomta 12/1/3. 

 

5.2.3. Parkering (2080) 

Parkeringsområdet, SPA1, vil gi tilstrekkelig med parkeringsplasser både til gravlunden og til brukere 

av Kvennes friluftsområde. Den etableres med asfaltdekke for 100 biler, inkludert 5 plasser for 

forflytningshemmede som er avmerket i plankartet. Utforming skal være iht. N100, V129 og N200. 

Parkeringsplassen skal prosjekteres med fall til åpne overvannsgrøfter. Dimensjon på 

biloppstillingsplasser skal hhv. være 2.5 x 5 meter for ordinære plasser og 4 x 6 meter for 

forflytningshemmede. Parkeringsområdet tilknyttes Badevegen. 

 

5.2.4. Park (3050) 

Det er avsatt et område til parkformål, GP1. Denne vil kunne brukes som adkomstområde fra 

parkeringsplassen til Kvennes friluftsområde med sine stier og skiløyper samt at den vil fungere som 

en buffersone mellom  deler av eiendommen 12/1 og gravplassområdet. 

 

 

5.3. Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

5.3.1. H 140 – Sikringssone – Frisikt 

Det er avsatt frisiktssone ved ny avkjørsel Badevegen/E6. 

5.3.2. H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen Lufthavn 

Innflygingen til Sørkjosen lufthavn går over planområdet. Hensynssonen dekker hele planområdet og 

vises derfor ikke i plankartet. Innenfor hensynssone H 190 F gjelder de høyderestriksjoner som er 

angitt med koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning 

ENSR-P-10 datert 10.02.2005. 

5.3.3. H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp  

Avsatt for å sikre hovedledninger for vann og avløp. Avsatt sikringssone må ikke bebygges.  

5.3.4. H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Avsatt for å ivareta eksisterende høyspenningsanlegg i området. 
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5.4. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.4.1. Bebyggelsens høyde 

Klokketårn: Klokketårn skal bygges 8,7 meter, tilsvarende ca. 23 moh. 

Driftsbygg: Per i dag satt som en opsjon; ikke konkretisert høyde 

5.4.2. Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Innenfor planområdet vil det være arbeidsplasser, men antall arbeidsplasser er ikke avklart på dette 

plannivået. Disse vil fremkomme i mer detaljerte planer. Det er ikke avsatt arealer til 

næringsvirksomhet innenfor planområdet. 

 

5.4.3.  Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det er avsatt areal til 1 bolig innenfor planområdet på eksisterende boligtomt 

5.5. Parkering 

Parkering SPA 1 antas å gi ca. 100 p-plasser til gravlunden, og vil i tillegg fungere som et tillegg til 

parkering for friluftsområdet Kvennes. 

Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5, samt krav 

i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

 

5.5.1. Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 

Verte landskap – arkitektur AS har i landskapsplanen tegnet inn et parkeringsområde med 99 

parkeringsplasser i forbindelse med Fase 1 av utbyggingen. De har også skissert en mulighet for 

utvidelse av parkeringsområdet med plass til ytterligere 60 p-passer. Denne er tatt med i SPA1 i 

plankartet. 

Plankartet for hele planområdet viser at det skal lages en parkeringsplass tilknyttet Fase 4. Det er 

ikke oppgitt antall p-plasser, men arealet synes å være av tilsvarende størrelse som parkeringsplass i 

fase 1. Minimumsantall er 99 maksimumsantall er ca. 320. 

5.5.2. Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning 

Fase 1 er forskjøvet geografisk fra de originale plantegningene, for å hensynta klager fra grunneier av 

GBR 12/1. Forskyvningen av Fase 1 vil nødvendigvis endre utformingen til av plankartet i større eller 

mindre grad, og alternativ utforming kan forekomme. 

5.5.3. Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Parkeringsplassen innenfor fase 1 er rektangulærformet med langsidene utstrakt i sørvestlig – 

nordøstlig retning. De enkelte parkeringsplassene er plassert med én rad langs parkeringsområdets 
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langside. Det er to rader på hver side av parkeringsområdets sentrum, hvorav radene er adskilt av 

trevegetasjon og tosidig belysning. 

 

5.6. Tilknytning til infrastruktur  

Fremtidig bebyggelse innenfor planområdet vil bli tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur i 

nærområdet. Delvis gjennom direkte tilkobling der det er mulig og ellers gjennom nyetableringer av 

slik infrastruktur i planområdet. 

 

5.7. Trafikkløsning 

5.7.1. Kjøreatkomst 

Fremtidig adkomst o_SKV2 vil være asfaltdekket og vil ta av fra E6 lenger fra uoversiktlig bakke enn 

eksisterende Badevegen. Anlegges iht. vegklasse Sa1, med totalbredde 6 meter inklusive 25 cm 

skulder med grusdekke på hver side.  

Interne veger opparbeides som grusveger. Hovedvegen fra porten skal ha kjørefeltbredde på 3,5 

meter. Øvrige internveger skal ha 2,2 m kjørefeltbredde. I tillegg til kjørefelt skal det etableres 

skuldre med bredde på 0,5 meter på hver side, samt breddeutvidelser i kurver og kryss. 

Breddeutvidelsene skal sikre framkommelighet for liten lastebil 

5.7.2. Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er en forutsetning at nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er utbygget før 

bygging av annet varig karakter igangsettes 

5.7.3. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Planområdet er godt tilgjengelig for gående og syklende langs eksisterende gang- og sykkelvei som 

går parallelt med E6. Gjennom Verte landskap – arkitektur AS sitt planforslag skal innkjørsel og gang- 

og sykkelvei sammenslås og etableres fra E6 til planområdet flyttes lenger inn på sletten, og lenger 

fra den uoversiktlige bakken hvor den eksisterende innkjørselen finnes. Dette vil bedre sikkerheten 

og tilgjengeligheten for både gående og syklende, samt trafikanter. 

5.7.4. Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Innkjøring (Badevegen) til friluftsområdet Kippernes/Kvennes og innkjøring til boligtomt 12/1/3 vil 

integreres i gravlundens adkomstveg.  

 

5.8. Planlagte offentlige anlegg 

SV 1 – 3: Nødvendige veger i planområdet. 
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5.9. Miljøoppfølging 

Eksisterende trær er kartlagt og den vegetasjon som er å oppfatte som innehaver av høyere grad av 

estetiske verdi vil i hensiktsmessig grad bli tatt vare på og vil stå videre for å bevare et naturlig preg. 

Det er ellers ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldende lover og forskrifter. 

5.10. Universell utforming  

Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift, TEK17, gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som 

skal sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-

diskriminerende forhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. Felles uterom og alle arealer tilknyttet 

offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

5.11. Landbruksfaglige vurderinger 

Planområdet er i dag ikke brukt til verken landbruk eller skogbruk. 

Det er kun den nordlige delen av planområdet, bestående av blandingsskog og barskog som faller 

under kategorien «produktiv skog». Skogen er derimot av lav-bonitet, og har heller ikke blitt benyttet 

av skogbruksnæringen. 

5.12. Kollektivtilbud 

Planforslaget medfører ikke endringer av kollektiv tilbudet. 

5.13. Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, jf. Askeladden 20. mai 2019. Dersom det 

under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete 

kulturminner, må arbeidet stanses straks og kulturminnemyndighetene varsles, jf. lov om 

kulturminner § 8 annet ledd. 

5.14. Sosial infrastruktur  

Planforslaget fører til en nødvendig lengre kjørerute for gravfølger.  Det vil bli en økning av trafikk i 

tilknytning avkjørselen fra E6 inn til gravlundens adkomstveg under spesielt begravelser.  

Et av formålene med planforslaget er å lage en tryggere avkjørsel fra E6 for å øke trafikksikkerheten. 

5.15. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Planområdet tilknyttes eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp. Nye traséer for teknisk 
infrastruktur er lagt inn i planen der det er behov. 

5.16. Plan for avfallshenting 

Avfallshåndteringen i planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen. 
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5.17. Rekkefølgebestemmelser 

Ny innkjørsel og felles adkomstveg fra denne til gravlunden, Kvennes friluftsområde og boligeiendom 

12/1/3 skal være etablert før dagens avkjørsel til Badevegen stenges. 
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6. Konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert med 

at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning. 

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

Planforslaget er ikke i konflikt med kommuneplanens arealdel. 

7.2. Landskap 

Planområdet er i dag et skogsområde hvorav deler er uproduktiv bjørkeskog. Det et enkelte turstier 

gjennom planområdet samt en høyspenttrasé. En gravlund vil åpne opp skogsområdet og endre 

landskapet slik det oppleves på nært hold. Gravlunden ligger relativt avsidesliggende, med god 

avstand til E6.  

Eksisterende, estetiske trær vil ivaretas for å beholde noe av det lokale landskapet. 

7.3. Stedets karakter 

Stedets karakter vil påvirkes i stor grad da det i dag hovedsakelig brukes som friluftsområde. Arealet 

vil gå fra et relativt tett skogområde til å bli en åpen, lys gravlund med svært estetisk, 

landskapsarkitektonisk preg. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Eventuelle ikke fredete kulturminner vil fjernes. 

7.5. Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldsloven 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldlovens (NML) §§ 8 – 12. Planområdet berører ikke 

og vil ikke komme i konflikt med sårbare eller trua arter, eller naturtyper. Kunnskap om 

naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens kapittel 5.6. 

Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. NML § 8. 

 

Utenom det som er nevnt i kap. 4.6., berører planområdet ikke arter som er i kategoriene kritisk trua 

(CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) eller nær trua (NT) etter Norsk rødliste for arter, Artskart.no 

(07.03.2019) innenfor planområdet.  
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Det er ikke registrert trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, helhetlige kultur-

landskap eller friluftslivsområder innenfor planområdet, jf. kap. 4.6. Planområdet fører heller ikke til 

endringer i INON (inngrepsfrie naturområder i Norge).  

Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene vurderes til å være relativt 

lav. Vi har vektlagt at planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

Føre-var-prinsippet i NML § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke 

komme til anvendelse i denne saken. Tiltaket antas ikke å forringe eller ødelegge leveområder for 

trua eller sårbare arter og naturtyper.  

Kommunen mener at kravene i NML § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi et 

tilfredsstillende resultatet for samfunnet og naturmangfoldet, er ivaretatt gjennom planområdets 

lokalisering og bestemmelser. 

 

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget antas å påvirke rekreasjonsinteressene i området til en viss grad. Området mister areal 

som er godt egnet til friluftsbruk, men det er friluftsområdet lenger nordvest som er trekkplasteret 

for området i dag og i fremtiden. Planen legger bedre til rette for ferdsel for gående og syklende som 

benytter området nord for planområdet til rekreasjon. Samtidig vil den nye avkjørselen fra E6 være 

synligere for forbipasserende og turister som ønsker en lett tilgjengelig plass med flott utsikt og 

natur. Det vil vintertid bli bedre parkeringsforhold for turbrukere i området siden de kan benytte seg 

av den oppbrøytede parkeringsplassen til gravlunden. 

 

7.7. Trafikkforhold 

7.7.1. Vegforhold 

Den nye adkomstvegen fra E6 vil følge de nyeste standarder. Eksisterende kryss mellom E6 og 

Badevegen vil opphøre etter at o_SKV2 er ferdigstilt. Det legges opp til mer oversiktlig og 

trafikksikkert vegkryss. 

7.7.2. Trafikkøkning/reduksjon 

Begravelser med gravfølge, samt besøkende vil lede til trafikkøkning.  

7.7.3. Kollektivtilbud 

Planforslaget antas å ikke påvirke eksisterende kollektivtilbud. 

7.7.4. Annet 

Rovdas gravlund vil øke Storsletts kapasitet i nærområdet, og vil medføre at innbyggere fortsatt kan 

begraves i nærområdet. Storslett vil i all uoverskuelig framtid slippe å sende sørgende til nabobygder 

for å begrave sine nærmeste. 
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7.8. Universell tilgjengelighet 

Samleveg og parkeringsarealer vil ha universell utforming. 

 

7.9. ROS 

Kvikkleir Nei Lite sannsynlig 
/ Ingen tilfeller 

1 

Svært alvorlig / 
katastrofalt 

5 

5 Område ligger under 
marin grense. Det 
kan være kvikkleir 
under 
elveavsetningene. 
Det er registrert 
forekomster av 
kvikkleire ca. 325 
nordøst for 
planområdets 
nordligste punkt 
(Sone 2206 
«Nordkjosen», jfr. 
Regional kvikkleire 
kartlegging). Denne 
lokaliteten har den 
høyeste faregraden 
av de fem registrerte 
kvikkleirfunnene 
(Faregradklasse: høy, 
Risikoklasse: 4). 

 

7.9.1. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Vind Ja Sannsynlig / 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig / 
kritisk 

3 

9 I planområdet dominerer 

den sør- østlige vind-
retningen på vinterstid, det 

er en kald og tidvis sterk 

vind fra Reisadalen. Tiltak 
som er spesielt sårbare for 

vind og kulde bør 

planlegges slik at det 
skapes le for denne 

vindretningen.  
 

Kulde Ja Sannsynlig / 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare 
2 

6 Det er ikke uvanlig med 

kalde perioder på 

vinteren i området, men 

da med et kystklima som 

oftest er høyere fuktighet 
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og kulde. Mot kysten vil 

kombinasjonen vind og 

kulde være kritisk, og man 

kan få et problem med 

ned ising. Kulden er en 

påkjenning for 

mennesker, dyr og bygg. 

Ny bygg bør isoleres og 

bygges med tanke på 

fremtidige temperaturer 

og vindforhold, og de 

klimatiske forhold som 

tilhører analyseområdet. 

 

7.9.2. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Høyspentledninger 

(elektromagnetiske 

felt) 

Ja Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare 

2 

10 Det går en 

høyspentledning 

tvers gjennom 

planområdets 

sentrum fra 
sørvest til nordøst. 

Trafikksikkerhet Ja 2 2 12 Planlagt innkjøring 

vil bedre 

oversikten og 

trafikksikkerheten. 

 

7.10. Jordressurser/landbruk 

All produktiv skog innenfor planområdet vil falle ut ved denne reguleringen, sett bort i fra at 

enkelttrær vil beholdes av estetiske årsaker.  

7.11. Teknisk infrastruktur 

Ny infrastruktur for vann og avløp og elektrisitet blir også etablert i området. 

Planforslaget legger til rette for ny vegstruktur fra E6 til gravlunden, og fra denne vegstrukturen til 
eksisterende Badevegen. 
  

7.12. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det er kommunen som må oppebære alle kostnader med etableringen av ny gravlund og vegen 

o_SKV2. 
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7.13. Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget har få eller ingen direkte konsekvenser for næringsinteresser. 

7.14. Interessemotsetninger 

Eier av eiendom GBR 12/1 (søndre og østre del av det opprinnelige planforslaget) har vært en aktiv 

motstander av det opprinnelige planforslaget, men 12/1 blir i langt mindre grad berørt ved 

innskrenkingen av planområdet. 

7.15. Avveining av virkninger 

Friluftsområdet på Kvennes vil bli en del berørt, men samtidig vil parkeringsmulighetene – spesielt 

vinterstid bli bedre for friluftsbrukerne. Totalt sett vil planen gi en god løsning. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 05.11.2018. Varsel om oppstart ble også annonsert i 

avisa Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 09.12.2018. Det har totalt kommet inn 12 innspill: 

8.1.1. Aase Sandnes og Vivi-Ann Sandnes (21.09.2018) Arkivsaknr: 2018/918-5 

Grunneier av eiendommen 12/1 mener at planområdet er overdimensjonert, og mener at det ikke er 

fornuftig av kommunen å sette av et så stort område for de neste 250 år (ut ifra grunneiers 

beregning). Grunneier mener at området gravlunden er planlagt å anlegges på har et stort potensial 

for næringsvirksomhet basert på camping, og andre naturopplevelser. Det poengteres også av 

grunneier at planområdet er noe av det første og siste man ser når man kjører gjennom Storslett 

(avhengig av om man kommer sørfra eller nordfra), og at dette ikke vil være det beste for Nordreisas 

omdømme. 

Grunneier ønsker at kommunen skal anlegge gravlunden på eiendom GBR 11/1, nordvestre del av 

planområdet, og mener dette vil holde for de neste 50 år. 

Grunneier ønsker ikke at eiendom GBR 12/1 skal brukes til gravlund. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen har i stor grad imøtekommet Aase og Vivi-Ann Sandnes. Nordreisa kommune har bedt 

Verte landskap – arkitektur AS om å se på muligheten til å flytte fase 1 til kommuneeid eiendom 

11/1. Dette er nå planen. 

8.1.2. Sámediggi / Sametinget (04.12.2018) Arkivsaknr: 2018/918-24 

Sametinget varslet at befaring av planområdet må foretas før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil 

bli utført i løpet av barmarksperioden 2019. 

Kommunens kommentar: 

Dessverre har det ved en inkurie fra kommunens side blitt avglemt å imøtekomme kravet fra 

Sametinget om å dekke kostnadene for befaring og undersøkelser. Dette er nå ordnet opp i. 

Kommunen vil innarbeide den endelige uttalelsen fra Sametinget i planforslaget. 

8.1.3. Nordreisa kvensk-finsk forening (09.12.2018) arkivsaknr: 2018/918-25 

Foreningen fremmet et ønske om at klokketårn blir bygd med inspirasjon fra tradisjoner, stedlig 

materiale og i stil med Nordreisa kirke. De ønsket også at gjerdet rundt gravlunden skulle bygges lik 

de rundt eksisterende gravlund. 

Kommunens kommentar: 

Nordreisa kommune svarte 05.04.2019: 
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«Planer og prosjektering av ny gravlund på Rovdas er gjort i tett samarbeid mellom 

kirkeverge/menighetsråd og Nordreisa kommune. Arbeidet startet i 2015/16, da det ble lyst ut et 

anbud på et skisseprosjekt med opsjon på forprosjekt. Det er arkitektfirmaet Verte As i Alta som fikk 

oppdraget og har gjennomført arbeidet. Når det gjelder utforming og uttrykk har de jobbet ut fra de 

innspill som kirkeverge/menighetsråd og kommunen har gitt. Et av disse innspillene var å hente 

elementer fra Nordreisa kirke.» 

8.1.4. Rune Bjerkli (09.12.2018) – Arkivsaknr: 2018/918-26 

Full merknadstekst fra avsender: 

«På grunn av potensielt store ervervskostnader (5,9 millioner kroner) med oppstart i sørøst-hjørnet 

(B) av det planlagte området bør kommunen starte på sin egen grunn. Eiendommen som Nordreisa 

kommune eier (A) er stort nok som gravlund de neste 100 år. Så har man 100 år på å regulere 

området videre vestover, dersom det er behov for det.» 

Kommunens kommentar: 

Dette er hensyntatt, jf. Aase Sandnes sitt innspill over. 

8.1.5. Troms fylkeskommune (30.11.2018) – Arkivsaknr: 2018/918-23 

Troms fylkeskommune har følgende merknader: 

Kulturminnevernet: Det er ikke påvist kulturminner innenfor planområdet. De minner om 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven, § 8. 

Friluftsliv: Brorparten av planområdet er kartlagt som svært viktig friluftsområde. Verdikartleggingen 

i Nordreisa er ikke vedtatt i kommunestyret. Planområdet ligger nært det statlig sikrede området 

Kvænnes. Kvænnes har den mest besøkte Ut i NORD-posten, av år 2018, av alle tilgjengelige poster i 

samarbeidskommunene. Det poengteres at det er nødvendig å se internveiene i planområdet i 

sammenheng med eksisterende stier, turveier og innfalsportene til Kvænnes. 

Oversending av planforslag – SOSI: Det bes om at SOSI-fil og PDG inkludert tegnforklaring av plankart 

sendes Kartverket før høring. Dette for at eventuelle feil og mangler er rettet opp før plankartet blir 

vedtatt. 

Kommunens kommentar: 

Kulturminnevernet: Kommunen har tatt innspillet til etterretning og har inkludert kulturminneloven i 

plandokumentene. I tillegg opplyses det i planbeskrivelsen om mulige kulturminner i planområdet, 

samt koordinater til disse. 

Friluftsliv: Eksisterende stier som går gjennom planområdet knytter i hovedsak boligene øst for 

planområdet til Badevegen i vest for planområdet. Disse vil kunne integreres med planens interne 

veier, ettersom Badevegen skal videreføres. Ut i NORD-posten på Kvænnes ligger over 1,2 km fra 

planområdets nærmeste punkt og vil ikke påvirkes negativt av planområdet. Trafikksikkerheten 

tilknyttet denne populære posten forbedres ved anleggelse av ny innkjøring, samt at parkering ved 

gravlunden legger bedre til rette for å sette bilen igjen lenger unna strandlinja.  

Oversending av planforslag – SOSI: Forespørselen blir tatt hensyn til. 
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8.1.6. Ivar Kvistaas (6.11.2019) Arkivsaknr: 2018/918-27 

Ønsker at kommunen skal spille på lag med Åse og Vivi-Ann Sandnes, og la de benytte seg av 

eiendommen sin GBR 12/1 til nøringsvirksomhet. Ønsker at gravlunden skal anlegges på kommunens 

eiendom GBR 11/1. Syntes det er «død-født» av kommunen å bruke eiendommen kun til gravlund. 

Det poengteres at kommunen også vil spare vesentlige summer på å anlegge gravlunden på GBR 

11/1 og ikke 12/1, og at kommunen også vil lide tapte skatteinntekter i stor skala i all framtid. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen har tatt merknaden til Kvistås og Sandnes til etterretning, og videreformidlet 

problemstillingen til Verte AS. Plankartet er nå blitt justert slik at Fase 1 nå er lagt til eiendom 11/1. 

Merknaden spart utgift er derimot mer komplisert; 

«En plassering av fase 1 inn på 11/1 vil medføre lengere atkomstvei fra E6 til parkeringsområdet. Den 

planlagte løsningen vil gi ca. 70 m lang atkomstvei. Mens plassering på 11/1 vil gi en minste avstand 

på 315 meter, men opptil godt og vel 400 meter. En bør regne med ca. 300 meter lengre atkomstvei. 

En flytting vil medføre reduserte kostnader for kjøp av grunn, men det vil også medføre økte 

investerings og driftskostnader. Det er ikke startet noen forhandlinger med grunneier i forhold til pris 

for grunn, men de skriver i brev av 3.desember 2018 at kommunen vil spare 5,9 millioner ved å bruke 

eget areal. 

Grovt sett vil flyttingen medføre 300 meter ny veg. Utbyggingskostnader ferdig opparbeidet for 300 

meter veg, inkl. asfalt og veglys, vil ligge på ca. 1,1 million, 300 meter ekstra vann og avløp vil koste 

ca. kr 200.000. I tillegg vil flyttingen mest sannsynlig medføre at det må bygges en pumpestasjon med 

en kostnad på ca. 1,5 millioner. Videre kommer fremføring av strøm og engasjement av 

landskapsarkitekt til å tilpasse planene til nytt område. 

Driftsmessig vil det medføre 300 meter ekstra sommer og vinterdrift. 

En flytting av fase 1 som beskrevet, vil ikke forsinke planprosessen siden alle endringer skjer innenfor 

oppstartsvarslet planområde.» (utdrag fra Saksfremlegg av 20.12.2018, arkivsaknr: 2018/918-29). 

 

8.1.7. Avinor (05.11.2018) Arkivsaknr. 2018/918-17 

Generelle høyderestriksjoner etter restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn gjelder for hele 

planområdet. Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg  og heller 

ikke for flystøysoner. 

Kommunens kommentar: 

Hele planområdet er dekket av hensynsynssone H190F som er en sikringssone for høyde-

restriksjoner. 

8.1.8. NVE (13.11.2108) Arkivsaknr. 2018/918-15 

NVE sitt innspill er kun av generell karakter hvor det er opplistet aktuelle veiledere og verktøy som 

bør brukes. 
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Kommunens kommentar: 

Kommunen har sjekket ut i henhold til NVE sitt innspill. 

8.1.9. Nordreisa sokn (22.11.2018) Arkivsaknr. 2018/918-18 

I uttalelsen meddeler de sin bekymring for at nåværende gravlund ved Nordreisa kirke begynner å 

fylles opp, slik at det kan være fare for at fra 2020 vil måtte si nei til noen gravferder og henvise dem 

til en av de to andre gravlundene i kommunen. 

Kommunens kommentar: 

Kommunen har notert seg at det er et tidspress for å få Rovdas gravlund klargjort for gravferd. 

8.1.10. Fylkesmannen i Troms (28.11.2018) Arkivsaknr. 2018/918-21 

Nordreisa kommune må vurdere å tilrettelegge for: 

 Likeverdige og fine urnefelt på kirkegården  

 Behov for gravplass som kan benyttes av andre trosretninger 

 En lund med anonyme graver 

Det er viktig å ivareta linjedraget mellom eksisterende og ny kirkegård og se ganglinjene i  

forhold til prosesjonsvegen. Her må dere vurdere å legge inn soner med grøntanlegg og  

benker, noe som er viktig for besøkende. Kirkegården må planlegges slik at området er  

intuitivt og lett orienterbart. 

 

Kommunens kommentar: 

Dette ivaretas gjennom planen som Verte AS har utarbeidet. 

8.1.11. Statens vegvesen (27.11.2018) Arkivsaknr. 2018/918-20 

Vi forutsetter at atkomsten m/tilhørende sikttrekanter innarbeides i reguleringsplankartet, 

og planlegges og opparbeides i henhold til vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og 

gateutforming». Også øvrige internveger i planområdet bør opparbeides i henhold til denne 

håndboka. Stengesymbol på eksisterende adkomster må settes og beskrives i planbestemmelsene. 

Universell utforming må legges til grunn. Byggegrensen langs riksveg må etterfølges. 

 

Kommunens kommentar: 

Kommentarenes tas til etterretning. 

8.1.12. Kirkevergen (21.12.2018) Arkivsaknr. 2018/918-31 

Vil ha en buffersone i plankartet for å hindre uønsket naboskap til gravlunden for å sikre fredfulle 

omgivelser. 

Kommunens kommentar: 
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Arealene på kommunens eiendom 11/1 rundt gravlunden er LNFR-område og vil ikke være aktuell for 

noen form for forstyrrende tiltak. Arealer på eiendommen 12/1 som grenser mot gravlunden, er i 

utgangspunktet LNFR-område og uregulert, men dersom det skulle bli aktuelt å regulere området til 

annet formål, må denne planen ta hensyn til gravlunden. 

 

 

 

8.2. Merknader til 1. gangs høring 

 Kommunens vurdering = KV 

Hvem Hva Når Dok.nr. 

Aase Sandnes 1. Ønsker etablert rundkjøring på E6 ved avkjørsel til 
Rovdas boligfelt og ny avkjørsel til kirkegården og 
Kvennes. 
KV: Vurderer dette som lite aktuelt. En slik løsning vil 

berøre 12/1 i større grad. Ingen tydelig 

trafikksikkerhetsfordel med rundkjøring da det aller 

meste av trafikken vil være gjennomgående langs E6 

og ikke ta av til avkjørslene. 
2. Krav om konsekvensutredning fordi gravplass kan gi 

konsekvenser/begrensning for næringsutvikling på 
hennes eiendom 12/1. 
KV: I kommuneplanens arealdel har 12/1 sin 

tilstøtende areal formål gravlund. Dette vil nok ikke 

være aktuelt lengre, men framtidig arealbruk i 

området bør avklares gjennom rulleringen av 

kommuneplanens arealdel. 

3. Ikke samsvar mellom planområde som var 
oppstartsvarslet og planforslaget. 
KV: Planområdet er bare innskrenket i forhold til 

oppstartsvarslet. Dette er ikke så uvanlig og gir 

ingen planprosessuelle følger. 
4. Fjerne tilliggende reguleringsplan for reiseliv. 

KV: Gjennom kommuneplanens arealdel er denne i 

praksis opphevet og tilbakeført som friområde. 

5. Ønsker med møte mellom Ymber og Nordreisa 
kommune ang. fornybar energiforsyning. 
KV: Dette er noe som eventuelt kan tas opp som 

utenom denne reguleringsplanprosessen. 
6. Ber om at det endres i setning om totalt avsatt 

område på 243,7 daa til faktisk arealstørrelse. 
KV: Dette henspiller på arealet avsatt i 

kommuneplanens arealdel til gravlund. Føyd til i 

planbeskrivelsen slik at dette framkommer klart. 
7. Grunneier ber om 2 uavhengige, eksterne 

takseringer av areal som må innløses fra 12/1. 

03.11.2019 45 
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KV: Innløsning av areal skjer etter at regulerings-

planen er stadfestet og blitt juridisk bindende. 

Innløsningen vil skje i henhold til plan- og 

bygningslovens kapittel 15 eller kapittel 16. 
Avinor Viser til sin uttalelse til oppstartsvarslet. 

Planbestemmelsene ivaretar Avinors uttalelse. 
KV: Tatt til underretning. 

17.10.2019 41 

Fylkesmannen 1. Vurdering etter § 9-12 innarbeides i kapittelet om 
virkninger i planbeskrivelsen. 
KV: Tatt til etterretning og er innarbeidet i kap. 7.5. 

2. I dokumentet for planbestemmelser står det 
planbeskrivelse i stedet for planbestemmelser. 
KV: Rettet opp. 

3. Parkeringsplasser anbefales angitt i plankartet. 
KV: Parkeringsområde tatt med i plankartet.  

30.10.2019 44 

Nordreisa 
kvensk-finsk 
forening 

Viser til den kvenske arven kommunen har og ønsker at 
klokketårnets utforming skal gjenspeile dette. Viser også 
til uttalelse fra Nordreisa fellesråd som støtter dette.  
Ønsker også at driftsbygget ikke blir stående som en 
kontrast til kvensk klokketårn. 
Internveiene i gravlunden bør asfalteres. 
KV: Overnevnte punkter vurderes/ivaretas ved 

detaljprosjektering som byggekomitéen har styringa 

med. 

Det bør vurderes at adkomsten til gravlunden får inn-
/utkjøringsfelt fra E6. 
KV: Dette er noe Statens vegvesen vurderer ut ifra 

trafikkmengde og har ikke stilt krav om dette. 

09.11.2019 47 

Nordreisa 
kirkelige 
fellesråd 

De er bekymret for at planen ikke legger føringer for 
naboskapet til 12/1 og hva som skulle bli av 
utbygging/aktiviteter der som kan bli problematisk i 
forhold til gravlunden. Det vises til Gravferdsforskriftens 
§ 2 om at det skal om mulig være en buffersone mellom 
gravplassareal og naboskap samt skjerming mot støy. De 
viser også til uttalelse fra Nordreisa kvensk-finsk 
forening. 
KV: Naboarealet 12/1 er i utgangspunktet avsatt til 

gravlund i kommuneplanens arealdel, men dette har 

kommunen gått bort fra. Hva som blir framtidig 

arealbruk, vil rullering av kommuneplanens arealdel 

og/eller et privat forslag til regulering som 

kommunestyret må godkjenne,  bestemme. Slik 

landskapsplanen fra Verte er og innplasseringen av den i 

det regulerte området, vil det bli minst en avstand på 55 

meter fra nærmeste gravplassområde til 

eiendomsgrensa mot 12/1. Det vil være naturlig at 

tiltakshaver i sin planlegging og/eller kommunen i sin 

behandling hensyntar naboskapet til gravlunden. En ser 

ikke det naturlig på nåværende tidspunkt å legge noen 

buffersone inn på den private eiendommen 12/1. 

08.10.2019 40 
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NVE Mener at ROS-analysen ivaretar vurdering av 
grunnforhold, men videre vurdering av grunnforholdene 
må ivaretas med følgende tilføyelse i 
planbestemmelsene: 
Det utføres en geoteknisk vurdering av området og de 
planlagte tiltakene. Vurderingen må utføres i forkant 

av byggesak. 

Hvis det blir gjort funn av kvikkleire eller andre 
sprøbruddmaterialer skal også utbyggingens effekt på 
hele områdestabiliteten vurderes jf. krav i TEK 17 kap.7 
og NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred». 
KV: Dette er inntatt i planbestemmelsenes § 7.1  

 

06.11.2019 46 

Sametinget Området befart uten å finne noe samisk kulturminne. 
Foreslår bestemmelse om kulturminner og 
aktsomhetsplikten. 
KV: Bestemmelsen inntatt i § 7.6. 

11.10.2019 43 

Statens 
vegvesen 

 Bolig med tilhørende avkjørsel på 13/92 ligger 
utenfor planområdet. Den bør ligge innenfor slik at 
avkjørsel for 13/92 kan bli avklart. 
KV: Det er avklart med Statens vegvesen at det ikke 

behøves å etterfølges da eksisterende avkjørsel til 

13/92 har tilfredsstillende siktforhold. 
 Sikker kryssing av E6 for myke trafikanter må 

vurderes i planen. 
KV: Det er inntegnet gangfelt som krysser E6 ved ny 

avkjørsel til Badevegen og over til g/s-veg. 
 Hensynssone for frisikt mangler. 

KV: Denne er nå inntegnet som H140 i plankartet. 
 I rekkefølgebestemmelsene må det fremkomme at 

adkomst fra riks- og fylkesveg skal være kontrollert 
og godkjent av Statens vegvesenet før det kan gis 
byggetillatelser. 
KV: Innarbeidet i § 6. 

 Det må fremkomme i planbestemmelse at avkjørsel 
fra E6 skal planlegges og opparbeides i henhold til 
vegnormalen Håndbok N100 «Veg- og 
gateutforming». 
KV: Innarbeidet i § 7.2 

 

18.11.2019 48 

Troms 
fylkeskommune 

 I planbeskrivelsen må det rettes opp feil angitt areal-
størrelse for planområdet. 
KV: Rettet opp. 

 På forsiden av planbestemmelsene står det 
planbeskrivelse. 
KV: Rettet opp. 

 Tas med i plankartet parkeringsområde og angis 
parkeringsplasser for funksjonshemmede event. 
også parkering for friluftsområde. 
KV: Endret i plankartet slik at parkering er angitt. 

22.10.2019 42 
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Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - Nordreisa kommune. 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag/endringsforslag fra Johanne Sommersæter og Ola Dyrstad SP,  
 
Driftsutvalget vil understreke at beitebruk og høsting av utmarka er en viktig del av 
bosetningsgrunnlaget i Nordreisa. Dette må friluftslivet og nye næringer ta hensyn til når mye 
aktiviteter planlegges. 
 
Endring side 194 Straumfjord vest, Storvik (Reasnjarga) endring: Det fiskes mye etter sjøørett, 
både av lokale, hyttefolk og andre. 
 
Kommunedirektørens forslag med tilleggs/endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner vedlagte revidert forslag til kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. 
 
Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne 
saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det 
redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved 
valg av løsninger. 
 
Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel og skal inkluderes i vurderinger ved utforming av plan. 
 
Driftsutvalget vil understreke at beitebruk og høsting av utmarka er en viktig del av 
bosetningsgrunnlaget i Nordreisa. Dette må friluftslivet og nye næringer ta hensyn til når mye 
aktiviteter planlegges. 
 
Endring side 194 Straumfjord vest, Storvik (Reasnjarga) endring: Det fiskes mye etter sjøørett, 
både av lokale, hyttefolk og andre. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 
Vedlegg 
1 Avisannonse 17.01.2020 
2 Høring og invitasjon til åpent folkemøte: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
3 Friluftslovsområde kartlegging kart 2 
4 Friluftslivsområde verdsetting kart1 
5 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder - Nordreisa kommune 
6 Høring 13.01-17.02.2020 Merknadsbehandling Friluftskartlegging 
7 SMS-varsel om høring 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner vedlagte revidert forslag til kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder. 
 
Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne 
saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det 
redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved 
valg av løsninger. 
 
Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel og skal inkluderes i vurderinger ved utforming av plan. 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Revidert versjon av Friluftslivskartleggingen var oppe til behandling i november og desember 
2019; 

 Driftsutvalget 21.11.2019 – Johnny Henriksen (FRP) fremmet følgende forslag: Saken 
utsettes. Saken sendes på høring til grunneiere. 

o Forslaget ble satt opp imot rådmannens innstilling. 5 stemte for rådmannens 
innstilling og 2 stemte for utsettelsesforslaget. Rådmannens innstilling ble 
vedtatt. 

 Kommunestyret 19.12.2019 – Harald Evanger (SP) og Arthur Tørfoss (FRP) fremmet 
følgende forslag: Saken utsettes til behandling senere fordi flere lag og foreninger, 
inkludert grunneiere, ikke har fått saken til høring. 

o Forslaget ble satt opp imot rådmannens innstilling. 1 stemte for rådmannens 
innstilling og 19 stemte for utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget ble vedtatt. 

 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder har vært et nasjonalt prosjekt, hvor målet har 
vært at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 
2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive 
friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike 
kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer 
for friluftslivet i kommunen. Kartleggingen og verdsettingen er gjort i henhold til retningslinjer 
gitt i Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder». 
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Politisk vedtatt Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er et krav til kommuner for å 
legge forslag til snøskuterløyper ut til høring, jf. forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og 
på islagte vassdrag § 4 a sjette ledd. 
 
Det er viktig å poengtere at kartleggingen og verdisettingen av friluftslivsområder ikke er en 
plan, og medfører ingen båndlegging av arealer. 
 
Formål 

 Etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for friluftslivsområder i kommunen. 
 Sikre at viktige områder for friluftsliv blir vurdert i arealplanlegging og -forvaltningen i 

et langsiktig perspektiv. 
 Tilgjengeliggjøre friluftslivsområder i digitale kartverktøy gjennom kartlegging og 

verdisetting av friluftslivsområder i kommunen. 
 
Kartlegging 
I henhold til Miljødirektoratets (heretter omtalt som MD) veileder M98-2013 skal 
friluftslivsområdene defineres etter 11 gitte områdetyper. I Nordreisa kommune er 7 av disse 
områdetypene benyttet. Totalt er 56 friluftslivsområder avgrenset i Nordreisa, og ingen av disse 
kan overlappe: 
 

NT  NT Nærturterreng 6 stk. 
LR  LR Leke- og rekreasjonsområde 2 stk. 
MA MA Marka 4 stk. 
SS  SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 7 stk. 
UO  UO Utfartsområde 10 stk. 
TU  TU Store turområder uten tilrettelegging 23 stk. 
SK  SK Særlige kvalitetsområder 4 stk. 

 
Verdsetting 
For verdsettinga er det fastsatt av MDs veileder at friluftslivsområdene skal vurderes etter 
følgende 13 kriterier: brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere, opplevelseskvaliteter, 
symbolverdi, funksjon, egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdier, inngrep, utstrekning, 
tilgjengelighet, lydmiljø, potensiell bruk. 
 
De enkelte kriteriene verdsettes på en skala fra 1 til 5. Ut fra dette gis hvert enkelt område en 
verdi: 

A Svært viktige friluftslivsområder 21 stk. 
B Viktige friluftslivsområder 20 stk. 
C Registrerte friluftslivsområder 15 stk. 
D Ikke klassifiserte friluftslivsområder 0 stk. 

 
Det må presiseres at verdsettingen har innslag av skjønn. 
 
Prosess 
Kommunen har utført kartleggingen og verdsettingen med egne arbeidsressurser med 
medvirkning fra lokale interesseorganisasjoner og grendelag. 
 
Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 
med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Prosjektet var i 
utgangspunktet ferdigstilt som «Temakart for friluftsliv» tilknyttet bearbeidelsen av 
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. Kommunestyret vedtok 20. mars 
2014 arealplanen, hvor «Temakart for friluftsliv» ble bestemt å skulle behandles særskilt i egen 
prosess. Bakgrunnen for dette var kritiske merknader fra lokallag, som fryktet at kartleggingen 
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ville båndlegge eventuell bruk av areal og ressurser på eiendommen. På grunn av andre 
oppgaver ble saken lagt på bort fram til sommeren 2019. 
 
I løpet av sommeren og høsten 2019 ble nye friluftsområder med beskrivelse og verdisetting lagt 
til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting ble oppdatert. 
Friluftslivsområdekartleggingen følger nå MDs veileder Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25. 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er ikke en plan etter plan- og bygningslova, og 
det er ingen formelle krav til prosessen. 
Det ble avholdt et kvalitetssikringsmøte i forkant av høringen, hvor det ble rettet et kritisk- og 
konstruktivt blikk på arbeidet som var blitt gjort. Saken lå til høring fra 3. oktober til 3. 
november 2019 og ble annonsert i Framtid i Nord, kommunens hjemmeside og facebook-side og 
høringsbrevet ble tilsendt 44 lag og foreninger. Kommunen mottok 5 merknader i løpet av 
høringsrunden. Merknadene ble vurdert og flertallet ble tatt til etterretning. 
 
I politisk behandling i Kommunestyret den 19. desember 2019 ble det vedtatt at saken skulle på 
ny høring som skulle sikre at flere lag, foreninger, grunneiere og befolkningen generelt skulle få 
anledning til å uttale seg. Kartleggingen ble derfor lagt ut på høring i ytterligere én måned, 17.01 
- 17.02.2020, i tillegg til at kommunen inviterte til åpent folkemøte/informasjonsmøte om 
kartleggingen. Folkemøtet ble avholdt 11. februar og ble ledet av Tore Yttregaard (H), mens 
saksbehandler informerte publikum om den aktuelle saken i sin helhet.  
 
Høringen ble annonsert i Framtid i Nord, kommunens hjemmeside og facebook-side, og 
høringsbrevet med invitasjon til folkemøtet ble tilsendt 57 lag og foreninger. Ettersom det i 
forrige høringsrunde kun ble registrert at 6 av 44 av mottakerne hadde åpnet høringsbrevet ble 
det i denne høringsrunden som et éngangstilfelle også sendt et varsel om høringen på SMS til 
lederen/kontaktpersonen/annet styremedlem i alle mottakende lag/foreninger. Kommunen 
mottok 8 merknader i løpet av høringsrunden. Merknadene ble vurdert og flertallet ble tatt til 
etterretning/orientering. 
 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er ikke en plan etter plan- og bygningslova, og 
det er ingen formelle krav til prosessen. I Nordreisa kommune har derimot Kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder vært lagt ut til høring etter de krav som må ligge til grunn for 
å sende ut eksempelvis reguleringsplaner. Dette for å sikre medvirkning fra lokale, og slik sikre 
en mest mulig allmenn enighet om informasjonen og vurderingene gjort i dokumentet. 
 
Sluttprodukt 
Kartlegginga består av en områdebeskrivelse og to kart; ett som viser områdenes verdi og ett 
som viser områdetype. Områdebeskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-
nummer i kartet. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale databaser 
hos MD (Naturbase). Temakartet vil være tilgjengelig for allmenheten. 

Vurdering 
Generelt 
Dette arbeidet har tatt lang tid som forklart i saksopplysningens punk Prosess, og kommunen 
har derfor ikke klart å ferdigstille produktet til MDs frist i 2018. Dette har sammenheng med 
nevnte omstendigheter, og behovet for kartleggingen har ikke vært ansett som stort nok til å 
prioritere framfor mer tidskritiske oppgaver. Medvirkningsprosessen har i gjenopptakelsen av 
prosjektet, i forkant av høringen, vært begrenset til én interesseorganisasjon, Nord-Troms 
padleklubb. Padleklubben ble spesifikt etterspurt om informasjon om friluftslivsbruken i sjø da 
denne formen for friluftslivsaktivitet ble vurdert som urepresentert i kartleggingen og 
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verdisettingen. Det ble ellers vurdert at kunnskapsgrunnlaget fra det opprinnelige arbeidet ikke 
var utdatert til den grad at det ikke lenger var relevant. Det har likevel vært nødvendig å gå over 
materiellet og oppdatere informasjonen da det på detaljnivå har skjedd endringer de siste 5-10 
år. Etter to høringsrunder og ett informasjonsmøte har kommunen mottatt totalt 13 merknader. 
 
Veilederen som Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er basert på har på spesielt ett 
punkt en stor svakhet; motorferdsel nevnes med én setning:  

«Motorisert ferdsel i utmark er ikke friluftsliv og faller utenfor denne veilederen». 
En slik bastant konklusjon er svært problematisk og unyansert. Det er i utgangspunktet helt 
uproblematisk å ikke inkludere selve snøskuterferdselen som en friluftslivsaktivitet. Det er 
derimot slik at snøskuterne brukes som et transportmiddel som transporterer friluftslivsutøvere 
ut i marka/vidda, som ellers er svært utilgjengelig. Befolkningen i fylkene Nordland og Troms 
og Finnmark har et svært annet forhold til snøskuterferdsel enn de sørlige fylkene. Nordreisa 
kommune har hatt snøskuterløyper siden 1990-tallet, og en stor andel av befolkningen har blitt 
introdusert til friluftslivet nettopp gjennom snøskuterferdselen. Det har vært nærmest umulig å 
kartlegge og verdsette viddeområdene øst og vest for Reisadalen. Hovedaktiviteten her har sitt 
utspring fra snøskuterløypene, på lik linje med en skogsbilvei som gir tilgang til skog og fjell 
ellers i landet. Eksempelvis er det merkverdig at en eventuell opparbeidelse av veg eller 3 meter 
bred, grøftet og gruset gangvei vil være et godt tiltak for å tilgjengeliggjøre et turområde, jf. 
verdsettingskriteriet Tilrettelegging (1 (ikke tilrettelagt) – 5 (høy grad av tilrettelegging)), mens 
en trasé av pakket snø som er stikket av bjørkeris er ansett som forringende, jf. 
verdsettingskriteriet Opplevelseskvaliteten (1 (ingen) – 5 (mange). Denne forskjellen i synspunkt 
på snøskuter kan ha en svært uheldig effekt i videre arbeid med fastsettelse av snøskuterløyper; i 
veilederen Fastsette snøskuterløyper fra Miljøkommune.no står det under kapittel 3 – Hensyn 
kommunen plikter å ta, underkapittel 3.2 -Friluftsliv: 
«Friluftslivet risikerer å bli skadelidende når snøskuterløyper er etablert, ikke minst som følge 
av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensyn til friluftslivet skal tillegges spesielt 
stor vekt når snøskuterløyper skal planlegges og fastsettes. Dette understrekes i forarbeidene til 
loven.  

 
Det er gitt følgende føringer:  

 Kommunen bør ikke legge snøskuterløyper i viktige eller svært viktige 
friluftslivsområder, jamfør veileder om å kartlegge og verdsette friluftslivsområder. 

 Kommunene bør holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder frie for 
snøskuterløyper.» 

 
Tilsvarende er nedtegnet i Forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 
4a sjette ledd, og presiseres under Merknader til forskriften § 4a i femte ledd annet avsnitt. 
 
Ovennevnte er svært problematisk da grunnlaget for friluftslivsaktiviteten på vestsiden av 
Reisadalen eksisterer i dag som en direkte konsekvens av snøskuterløypene som har gått her 
siden 90-tallet. Dette gjelder ikke kun isfisket, teltlivet, skiturene m.m. som har sitt utspring fra 
snøskuterferdselen inn på vidda, men også aktivitet som skigåing, hundekjøring, aking, 
fatbikesykling m.m. som bruker snøskuterløypene fordi det her er et godt, kompakt underlag å 
bevege seg innover vidda på. Når det gjelder friluftslivskartleggingen er det som nevnt 
uproblematisk å ekskludere snøskuteraktiviteten isolert sett. Det vil derimot være 
virkelighetsfjernt å ikke inkludere den «godkjente» friluftslivsaktiviteten i viddeområdene som 
tilgjengeliggjøres av snøskuterløypene. Med disse friluftslivsaktivitetene, hvorav 
snøskuterkjøringen i seg selv er ekskludert, må flere av friluftslivsområdene verdsettes som A-
svært viktig og B-viktig. Det vil være paradoksalt dersom eventuelt snøskuterløypene ikke blir 
godkjent i disse A- og B-områdene, ettersom mangelen på snøskuterløypene her vil redusere 
verdien i disse friluftslivsområdene til C-områder.  
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Kommunen mener at problemstillingen må hensyntas under behandling av fylkesmannen for at 
kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområde skal være et relevant og anvendbart 
kunnskapsgrunnlag. Et slikt hensyn vil ikke kunne sette presedens utover Nordland- og Troms 
og Finnmark fylke, da det kun er disse to som hovedsakelig skal videreføre eksisterende 
snøskuterløyper. 
 
Beskrivelsene i Nordreisa kommunes Kartlegging og verdsetting er mer omfattende enn de 
fleste andres kommuners. Den inneholder svært mye informasjon som er relevant for 
friluftslivsmulighetene i de angitte områdene. En slik kartlegging kan derimot sjeldent bli 
komplett, da trender for diverse friluftslivsaktiviteter endrer seg, selve definisjonen av friluftsliv 
er i løpende endring/utvidelse, og nye aktiviteter innføres stadig. Samfunnet i Norge er i dag 
stadig mer dynamisk sammenlignet med 10-20 år tilbake. Stadig færre har én jobb gjennom hele 
arbeidslivet, og flere flytter midlertidig etter jobbmuligheter. Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder er således et svært godt egnet kunnskapsgrunnlag som imøtekommer denne 
trenden.  
 
Merknadene 
Ettersom saken har medført engasjement har kommunen valgt å kommentere de enkelte 
merknadene med større utdypelse enn hva som er vanlig. Dette kommer av at kommunen erfarer 
av flere merknader at det er en viss mistillit til at kommunen informerer publikum, samt at også 
et lag stiller spørsmål om hvorvidt kommunens kontrollering av informasjon gitt i tidligere 
høringsrunde. Merknadsbehandlingen vil i det minste oppklare hvordan fremgangsmåten i 
behandlingene har vært. 
 
Av de 13 merknadene kommunen har mottatt er disse i stor grad rettet mot konflikten i 
Kjellerskogen tilknyttet hundekjøringen, og i mindre grad om selve høringsobjektet. Tilsvarende 
fokus var gjennomgående i publikums spørsmål/innvendinger i informasjonsmøtet den 11. 
februar. De fleste merknadene har til tross for fokuset rettet mot bruks-/interessekonflikten i 
Kjellerskogen inneholdt flere relevante punkter som er tatt til etterretning i både kartleggingen 
og verdsettingen. Med unntak av to merknader (disse omtales nedenfor, i eget avsnitt) er ingen 
av merknadene negative til Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Kritikken som 
fremkommer av merknadene er knyttet til konflikten i Kjellerskogen, eller konsekvenser av økt 
friluftsliv blant lokale og turister. De fleste av merknadene er vanskelig å tolke i annen retning 
enn at det ønskes å informere om hvilke utfordringer som må løses i felt, samt bidra til mer 
informasjon i kartleggingen. Noen av merknadene er utvetydig positive til kartleggingen og har 
gitt ytterligere informasjon, samt kommunisert ønsker for videre arbeid med temaet ved 
oppdateringer av saken. 
 
Det er hovedsakelig lag/foreninger tilknyttet beitenæringen som har uttalt seg i saken. Det 
gjennomgående temaet er som nevnt ovenfor; konflikten med hundekjørerlaget, stadig flere løse 
hunder tilknyttet friluftslivet og generell en intensivert turkultur som medfører slitasje på natur 
og vegetasjon. I merknaden etterspørres det om at informasjon om beitet inkluderes i 
kartleggingen. Disse merknadene er delvis tatt til etterretning. De områdene som nevnes særskilt 
i merknadene er blitt innarbeidet i de aktuelle friluftslivsområdenes beskrivelse i korte trekk, 
men utover dette vurderer kommunen det som lite hensiktsmessig, ettersom beitet i kommunen 
allerede er kartlagt og tilgjengelig på nasjonale databaser.  
 
To av merknadene, som er forfattet av samme person, skiller seg ut fra de resterende 11 ved at 
de er direkte motstander av kartleggingen. Merknaden henviser til fredete- og vernede områders 
tiltrekningskraft blant friluftslivsutøvere, og på bakgrunn av dette ønsker ikke vedkommende at 
eiendommen skal kartlegges/verdsettes. Merknaden tas ikke til følge da den baseres på feilaktig 
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forståelse om hva Kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder er. Det har vært vurdert 
å nedjustere verdsettingen av det aktuelle område for å imøtekomme aktøren midtveis, men 
dette vil medføre feilaktig opplysning i kunnskapsgrunnlaget. Det ville også ha medført at hele 
kunnskapsgrunnlaget kan sås tvil om, samt at misforståelsen vil kunne ha en smitteeffekt. 
Kartleggingen og verdsettingen legger som nevnt ingen båndlegging av eiendommen, men er 
kun et kunnskapsgrunnlag. 
 
Tidsbruken. 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et tidkrevende prosjekt som har som mål å 
beskrive, inndele og verdsette kommunenes friluftslivsområder. Den omfatter all utmark i 
kommunen, og det vil i slike kartlegginger alltid være detaljer som kan tilføyes. Utarbeidelsen er 
naturligvis tidkrevende da svært mye av informasjonen ikke er mulig å oppdrive fra annet 
kunnskapsgrunnlag. Kommunen vurderer derfor at kunnskapsgrunnlaget har oppnådd en høyere 
kvalitet av å også bli lagt ut på høring. Den utstrakte behandlingen Kartlegging og verdsetting 
av friluftslivsområder har derimot vært et enormt kapasitetsbeslag for kommunen. Det er et 
viktig kunnskapsgrunnlag som er blitt innsamlet, og som kan og bør benyttes aktivt i 
saksbehandling hvor friluftslivsinteresser kan bli berørt.  
 
Bruken av kunnskapsgrunnlaget. 
Det anbefales at friluftslivskartleggingen tas aktivt i bruk i den kommunale saksbehandlingen 
gjennom følgende tiltak: 

 Kartleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning, i tillegg til 
Naturbase. 

 Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas 
inn som en del av vurderingsgrunnlaget. Rutinene skal også sikra at det i alle saker som 
berører friluftslivsinteresser skal redegjøres for hvordan interesser blir berørt og hvilke 
prioriteringer som er foretatt mht. friluftslivsinteressene ved valg av løsninger. 

 Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, 
og utforming av denne. 

 Kartleggingen skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av sti- og løypeplaner.
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Nordreisa kommune har gjennomført og revidert
kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
i kommunen. Kartleggingen ble på nytt lagt ut til
høring på fredag 10. januar fram til ogmedmandag
17. februar. Nordreisa kommune inviterer til åpent
folkemøte i kommunestyresalen kl. 18:00 – 20:00,
mandag 11. februar. Her vil kommunen gjennomgå
bakgrunnen, målet og bruken av høringsobjektet,
samt svare på eventuelle spørsmål.
Kartleggingen av friluftslivsområder er et nasjonalt
prosjekt, ledet avmiljødirektoratet gjennom
fylkesmannen. Kartleggingen er et temakart som
betyr at det er et kunnskapsgrunnlag, men
ingen juridisk binding av områder. Informasjon
og saksdokumenter er lagt ut på kommunens hjem-
meside www.nordreisa.kommune.no/planlegging/.
Høringsbrev er sendt til lag, foreninger,
interesseorganisasjoner, med fler.

Merknader til høringsdokumenter sendes
skriftlig til Nordreisa kommune. Send e-post til
postmottak@nordreisa.kommune.no eller brev til
Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett,
innen 17. februar 2020.

Nyhøring og folkemøte:
Kartlegging ogverdsetting
avFriluftslivsområder
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

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

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

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/1018-13 173/2020 K11 10.01.2020 

 

Høring og invitasjon til åpent folkemøte: Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder 

Nordreisa kommunestyre vedtok, med 19 stemmer mot 1, i kommunestyremøte av 19.12.2019 i 
sak 92/19 å utsette behandlingen av Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Nordreisa 
kommune. Saken ble utsatt til senere behandling fordi flere lag og foreninger, inkludert 
grunneiere, ikke har fått saken til høring. 
 
På bakgrunn av vedtaket legges friluftslivsområdekartleggingen ut på ny høring. Høringsrunden 
vil vare i 5 – fem – uker, hvorav siste frist for å sende inn merknad er mandag 17. februar 2020. I 
tillegg til ordinær høringsrunde inviterer Nordreisa kommune til åpent folkemøte tirsdag 11. 
februar, kl. 18:00 – 20:00. Under folkemøtet vil kommunen gi en generell gjennomgang av 
bakgrunnen, hensikten og bruken av høringsobjektet. Fremmøtte vil få anledning til å fremme 
spørsmål og gi forslag til supplerende opplysninger. Vel møtt! 
 
Dette brevet sendes til kommunens grendelag, grunneierlag, friluftslivslag og andre relevante lag 
og foreninger. Høringen offentliggjøres også i Framtid i Nord, kommunens nettside og sosiale 
medier. Dersom mottaker av dette brevet ikke lenger innehar et lederverv, oppfordres aktuell 
person om å videreformidle dette brevet til den som nå er innehaver av vervet. 
 
Kartleggingens- og verdisettingens formål 
Formålet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i Nordreisa er å tydeliggjøre hvilke 
friluftslivsområder som finnes i kommunen, og hvilke kvaliteter disse innehar. Dette for blant 
annet å etablere et godt grunnlag for utarbeiding av kommuneplanens arealdel, 
enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger, søknader om spillemidler og 
sikringsmidler, å utarbeide sti- og løypeplaner, en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen 
for friluftsliv og en målrettet forvaltning av friluftslivsområder. 
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 Side 2 av 2

 
Da det er mange misoppfatninger om hva høringsobjektet innebærer må det påpekes at 
friluftslivskartleggingen, med tekst og tilhørende kart, ikke legger bindinger eller føringer av 
kartlagte områder, da friluftslivskartleggingen ikke er en plan, men et kunnskapsgrunnlag for 
kommunens saksbehandling, jfr. plan- og bygningsloven kap. 2 og Naturmangfoldloven § 8.  
 
Høringsdokumenter: 
Relevante høringsdokumenter er vedlagt i saken, og kan også lastes ned fra kommunens 
hjemmeside: 
http://nordreisa.kommune.no/planlegging/. 
 
Merknader til kartleggingen sendes skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett 
eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 17.02.2020 
 
Med vennlig hilsen 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Friluftslivsområde verdsetting kart1 
2 Friluftslovsområde kartlegging kart 2 
3 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Nordreisa kommune 
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 Side 3 av 3

Likelydende brev sendt til: 
BAKKEBY AKTIVITETSLAG Bakkeby  ROTSUND 
BAKKEBY GRENDEHUS A/L Bakkeby  ROTSUND 
BÅTNES HUNDE- OG 
OPPLEVELSESSENTER 

Båtnesvegen 18  STORSLETT 

Einar Hallen Giæver Mor Lyngs Plass 1  Havnnes 
HAMNEIDET GRENDEUTVALG c/o Renate Ingebrigtsen Hamneidet  HAMNEIDET 
HAMNEIDET BÅTFORENING   HAMNEIDET 
HAVNNES OG VEST-ULØY 
BYGDELAG 

  HAVNNES 

Knut Morten Pedersen Gammelbruvegen 18  STORSLETT 
NORDLYS 4H v/ Katrine Winther Bogstrand 

Lundefjellvegen 15 
 STORSLETT 

Nord.Troms Turlag   SØRKJOSEN 
NORD TROMS PADLEKLUBB Straumfjord vest 780  STORSLETT 
NATURVERNFORBUNDET I 
NORDREISA 

  STORSLETT 

MARVIK WIDAR Straumfjordnes 198  STORSLETT 
LANDVIND 4H c/o Astrid Lende Einevoll 

Reisadalen 1407 
 STORSLETT 

KILDAL OG KRAKENES 
GRENDELAG 

v/Nina Solheim Kildalveien 599  STORSLETT 

HØGEGGA OG SONJATUN 
GRENDELAG 

c/o Veronika Jensen Høgegga 60  STORSLETT 

NORDREISA FISKARLAG Myrslettveien 36  STORSLETT 
NORDREISA 
HUNDEKJØRERLAG 

c/o Geir Wang Myrslettveien 46  STORSLETT 

NORDREISA IDRETTSLAG Postboks 112  STORSLETT 
NORDREISA JEGER OG 
FISKERLAG 

c/o Siw-Merete Enoksen Hansen 
Ravelseidet ytre 81 

 ROTSUND 

NORDREISA RIDEKLUBB Tømmernesvegen 120  STORSLETT 
NORDREISA RØDE KORS Skogly 14  SØRKJOSEN 
NORDREISA SCOOTER OG 
BÅTFORENING 

Postboks 100  STORSLETT 

NORSK FOLKEHJELP 
NORDREISA 

Postboks 297  STORSLETT 

OKSFJORD JEGER OG 
FISKERIFORENING 

c/o Harald Elvebakken Oksfjord  STORSLETT 

OKSFJORD OG STRAUMFJORD 
IDRETTSLAG 

c/o Even Petter Olsen Storengveien 
107 

 STORSLETT 

OKSFJORD 
PENSJONISTFORENING 

v/ Marit Isaksen Oksfjordhamn  STORSLETT 

OKSFJORD UTVIKLINGSLAG Oksfjordhamn  STORSLETT 
POLARSTJERNA 4H c/o Johanne Viken Storvikveien 

417 
 STORSLETT 

REINROSA 4 H c/o Mari Kiil Spåkenesveien 161  ROTSUND 
REISA ELVELAG Hovedvegen 2  STORSLETT 
REISA FRILUFTSSENTER AS Reisadalen 2912  STORSLETT 
ROTSUND OG OMEGN 
GRENDEUTVALG 

  ROTSUND 
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ROTSUNDELV IDRETTSLAG c/o Siv Gamst Rotsundveien 598  ROTSUND 
ROTSUNDELV OG OMEGN 
SANITETSFORENING 

Rotsundveien 1261  ROTSUND 

ROVDAS GRENDELAG c/o Jim-Roger Hansen 
Storestevegen 16 

 STORSLETT 

SNEMYR OG KJELDEREN 
GRENDELAG 

  STORSLETT 

STORSLETT VEST 
GRENDELAG 

Blomstereng 5  STORSLETT 

STORVIK GRENDELAG v/Randi Viken Nilsen Storvikveien 
190 

 STORSLETT 

TØMMERNES OG OMEGN 
GRENDELAG 

c/o Ragnhild With 
Tømmernesvegen 294 

 STORSLETT 

REISADALEN OG KILDALEN 
GRUNNEIERLAG SA 

c/o Roald Storslett Røyelen  STORSLETT 

REISA INTERNASJONALE c/o Rune Bjerkli Straumfjordnes 
173 

 STORSLETT 

REISA TURFORENING   STORSLETT 
Ramona Soleng Thomassen Bærsletta 7  Storslett 
SØRKJOSEN GRENDELAG c/o Hallvar Wahlgren Bjørkvoll 28  SØRKJOSEN 
HAMNEIDET GRENDEUTVALG c/o Renate Ingebrigtsen Hamneidet  HAMNEIDET 
Jan Harald Tørfoss Tørfossveien 110  Storslett 
NORDREISA SANKELAG SA Strømmen Staumfjord øst 1029  STORSLETT 
REINBEITEDISTRIKT 35 A - 
FAVRESORDA 

v/Ole Mathis J Eira Mattaluppal  KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 36 
CÅKOLAT 

c/o Johan Aslak Logje 
Mattaluoppal 

 KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 42 - 
BEAHCEGEALLI - FIMPPAID 
SIIDA 

c/o John Andreas Johansen Utsi 
Adjetjohka 

 KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 38-
ULØYA V/HÆTTA INGA 
SUSANNE TRIUMF 

POSTBOKS 334  KAUTOKEINO 

NORGES 
HANDYKAPFORBUND 
NORDREISA 

Sentrum 1B  STORSLETT 

NORDREISA 
PENSJONISTFORENING 

c/o Knut Morten Pedersen 
Gammelbruvegen 18 

 STORSLETT 

Harald Arne Johannes Evanger Bakkebyveien 406  ROTSUND 
Arne Martin Kristiansen Lundevegen 16  STORSLETT 
MENTAL HELSE NORDREISA c/o Værna Lise Viken Storvikveien 

279 
 STORSLETT 
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Innledning  
Store deler av befolkningen har et aktivt forhold til friluftsliv, og det å kunne være ute i friluft er 

en viktig del av tilværelsen for mange personer. Friluftslivet har en egenverdi i form av umiddelbar 

glede ved selve aktiviteten, naturopplevelsen og muligheten til for eksempel fysisk aktivitet, 

avkobling og samvær med andre. I tillegg har friluftslivet flere direkte nytteverdier, som bedre 

helse og økt livskvalitet.  

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og det er derfor naturlig for 

oss som kommune å ha et bevisst forhold til våre friluftslivsområder. I kommuneplanens 

samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 er folkehelse ett av satsningsområdene, hvor vi 

ønsker å fokusere på forebygging foran behandling. Det er derfor viktig å utnytte potensialet 

friluftslivet har som helsefremmende aktivitet for slik å kunne redusere utgiftene på reparerende 

helsetiltak. Dette dokumentet er en oppsamling av informasjon om friluftslivsaktuelle egenskaper 

som etter beste evne, og i korte trekk, viser til nåtilstanden for kommunens arealer med 

friluftslivskvaliteter i fokus. Dokumentet skal bidra til et bredere kunnskapsgrunnlag i både lokal- 

og regional areal- og samfunnsplanlegging. 

Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt 

med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for 

hele befolkningen.  

(Hovedmål for tema folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel) 

Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med 

utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Nye friluftsområder med 

beskrivelse og verdisetting er lagt til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting 

er oppdatert på seinsommeren i 2019, og følger Miljødirektoratets (MD) veileder Kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25. Formålet er 

bl.a. å bedre friluftslivforvaltningen og sikre allmennhetens friluftsinteresser, sikre at kunnskapen 

om friluftsområdene brukes i arealforvaltningen og å lage en digital oversikt over viktige 

friluftsområder i kommunen. Arbeidet er politisk forankret i fylkesplanen for Troms 2014-2025, i 

handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2016-2019, i kommuneplanens samfunnsdel 2012-

2025, i Miljøverndepartementets forventningsbrev, samt i plan- og bygningslovens kapittel 2. 

Områdene som er kartlagt er områder med stort nedslagsfelt og mange brukere, enten totalt eller i 

forhold til folkemengden. Brukerne kan komme fra flere kommuner, eller fra andre deler av 

landet/utlandet. Det kan dreie seg om større sammenhengende tur- og naturområder langs kysten, 

i skogen eller i fjellet, men det kan også være mindre områder med spesielle kvaliteter. 

Et sluttprodukt av kartleggingen vil bli et digitalt kart i kommunens offentlige innsynskarttjeneste 

med tilhørende faktaark som kommer frem, samt nasjonale databaser (naturbase). Faktaarkene er 

basert på opplysningene som fremgår av tabellene i dette dokumentet. 
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Kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som sier noe om 

eksisterende bruk. Det er ikke et vern av områdene, 

uavhengig av områdets verdi for friluftslivet. 

Det er viktig å huske at denne kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som forteller noe om hvordan 

folk bruker kommunens areal til friluftsliv. Kartleggingen av friluftslivsområdene har tatt 

utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdsetting av friluftsområders definisjon 

av friluftsliv, i kapittel 2.1 Friluftsliv; «Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 

med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse». 

Det er ikke en selvfølge at alle som jobber med utvikling innenfor kommunens grenser kjenner til 

all lokal bruk, enten det er kommunen, eksterne bedrifter eller private som planlegger nye tiltak. 

Kartleggingen betyr ikke vern av områder, men informasjon som kommer alle våre innbyggere og 

gjester til gode ved at det er mulig å ta hensyn til eksisterende bruk av et område selv om det 

etableres nye tiltak der. Økt kunnskap om lokale forhold styrker evnen for tilpasning og 

tilrettelegging, og bidrar til å utvikle områder på en helhetlig måte som fremmer verdier. 

Nordreisa er i likhet med de andre nordligste kommunene i landet i en særstilling i og med at det 

her har vært kommunalt fastsatte snøskuterløyper i flere tiår. På grunn av tilgjengeligheten av de 

indre fjellområdene via snøskuterløypene på vinterstid er dette i dag friluftsområder som brukere 

nyter et rikt friluftsliv.  

Om kartlegging og verdisetting 

Kartleggingen 
Nordreisa kommune har ikke hatt ressurser til å opprette en arbeidsgruppe slik det ble anbefalt i 

veilederen. Det ble derfor utnevnt kontaktperson i kommunen som ved hjelp av tilgjengelige kilder 

og lokal kunnskap fra interesseorganisasjoner som Nordreisa Jakt og fiskeforening, Nord-Troms 

Turlag, grendelagene, m.fl., har innhentet informasjon om friluftsområdene som finnes i Nordreisa.  

Prosjektet har vært ute på høring i utgangen av 2019, hvor enkeltpersoner, interesseorganisasjoner 

og kommunalt råd fremmet ytterligere informasjon som siden har blitt vurdert og tatt til 

etterretning. 

Aktiviteten i de fleste friluftslivsområdene nord for nasjonalparkgrensen har også brukt 

registreringer fra Ut i NORDs besøksstatistikk fra de siste 4 årene (2015-2019) til å vurdere 

fritidsbruken. Her er det tatt høyde for at Ut i NORD har fått flere aktive brukere hvert år, men 

også at det er svært mange som ikke benytter seg av konseptets fulle potensial. Det skal nevnes at 

turdestinasjonene i Ut i NORD rulleres, og turer her som nevner Ut i NORD-turer bruker dette kun 

som bekreftelse av turbruken, samt at konseptet er det beste verktøyet til kvantifisering av 

uorganisert friluftsliv tilgjengelig. Også de utgåtte friluftslivsskonseptene «5 på topp» og «10 på 

topp», som Ut i NORD har erstattet, inkluderes i beskrivelsene for å poengtere at områdenes bruk 

og fokus strekker seg flere år bak i tid. 

De fleste friluftsområdene i Nordreisa er vurdert som svært store. Dette kommer av at Nordreisa er 

arealmessig en stor kommune, mens befolkningsmessig er vi en liten kommune. Det er en stor andel 

av innbyggerne som benytter seg av turmulighetene i kommunen, i tillegg til at det er stadig flere 

turister som gjør det samme. Nordreisa kommune har store sammenhengende viddeområder med 

lite tilrettelegging. Disse «utilgjengelige» områdene brukes spesielt på sommerstid av såkalte 

høypurister, som går store avstander i fjellet med ønske om stillhet, lite tilrettelegging og urørte 

naturopplevelser. På vinterstid tilgjengeliggjøres likevel viddeområdene på grunn av 

tilgjengeligheten snøskuterløypene gir. Med utspring fra snøskuterløypene åpnes et mangfold av 

friluftsaktiviteter som fjellturer, toppturer, isfiske, telting, med mer. 
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Flere av områdene har i løpet av kartleggingen blitt skilt ut av de større områdene der det har vært 

naturlig. 

Områdetyper (OT) 
De ulike områdetypene friluftsområdene er delt inn i fremgår av tabell 1: 

Kode Områdetyper (OT) 
NT Nærturterreng 

LR Leke- og rekreasjonsområde 

GK Grønnkorridor 

MA Marka 

SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

KL Jordbruksland 

UO Utfartsområde 

TM Store turområder med tilrettelegging 

TU Store turområder uten tilrettelegging 

SK Særlige kvalitetsområder 

AF Andre friluftslivsområder 

Tabell 1: Områdetypene friluftsområdene deles inn i. 

Verdisetting generelt 
For å få verdsettingen mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunen, samt å bli et 

redskap for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, har MDs veileder M98-2013 lagt opp til 

å verdsette områdene etter en gitt skala.  

All verdivurdering har et innslag av skjønn. For å få en felles plattform, er det lagt opp til et enkelt 

verdsettingssystem med gitte kriterier å forholde seg til. De ulike områdene har fått en verdi etter 

tabell 2 under, og den endelige verdien får enkeltområdene etter skjemaet i tabell 3.  

Tabell 2: Verdisettingsskjema (1=liten verdi, 5=stor verdi). 

Verdisettings-
faktorer 

Kode  1 2 3 4 5 

Brukerfrekvens Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten    Stor 

Regionale/ 
nasjonale 
brukere 

Reg.-
/nasjonal
e brukere 

Brukes området av personer som ikke er 
lokale? 

Aldri    Ofte 

Opplevelses-
kvaliteter 

Oppl.-
kval. 

Har området spesiell natur- eller 
kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? 
 
Har området et spesielt landskap? 

Ingen    Mange 

Funksjon Funksj. Har området en spesiell funksjon 
(atkomstsone, korridor, parkeringsplass 
e.l.) 

Ingen 
spesiell 
funksjon 

   Spesiell 
funksjon 

Symbolverdi Symbol Har området en spesiell symbolverdi? Ingen    Mange 

Egnethet Egnet Er området spesielt godt egnet for 
enkeltaktiviteter? 

Dårlig    Godt 

Tilrettelegging Tilret.-
lagt. 

Er området tilrettelagt for spesielle 
aktiviteter eller grupper? 

Ikke 
tilrette-

lagt 

   I høy grad 

Kunnskaps-
verdier 

Kskp.verd Er området egnet i 
undervisningssammengeng/har området 
spesielle natur-/kulturvitenskaplige 
kvaliteter? 

Ingen    Mange 

Utstrekning Utstrek. Er området stort nok for å utøve de 
ønskede aktivitetene? 

For lite    Stort nok 

Inngrep Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd    Ubebygd 

Lydmiljø Støy Har området et godt lydmiljø? Mye    Ingen 
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Potensiell bruk Pot. bruk Har området potensial utover dagens 
bruk? 

Liten    Stor 

Tilgjengelighet Tilgj. Er tilgjengeligheten og, eller kan den bli 
god? 

Dårlig    God 

 

Tabell 3: Anbefalte kriterier for verdisetting av friluftslivsområder. 

Verdi Anbefalte kriterier 

A) Svært viktig friluftsområde Brukerfrekvens = 4,5 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 4,5 eller 
Opplevelseskvaliteter = 5 eller 
Symbolverdi = 5 eller 
Funksjon = 5 eller 
Egnethet = 5 eller 
Tilrettelegging = 5 eller 
En generell høy skåre 

B) Viktig friluftsområde Bruk = 3 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 3 eller 
Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller 
Symbolverdi = 3,4 eller 
Funksjon = 3,4 eller 
Egnethet = 3,4 eller 
Tilrettelegging = 3,4 eller 
En generell god skåre 

C) Registrert friluftsområde Bruk = 2 

D) Ikke klassifisert 
friluftsområde 

Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C. 

 

Verdisetting av friluftsområder i Nordreisa 
I tabellen under ser du hvordan hvert enkelt friluftsområde ble verdisatt etter kriteriene i tabell 2 

og 3. 

Tabell 4: Tabellen viser hvordan de enkelte friluftsområdene i Nordreisa er verdsatt etter 
tabell 2 og 3. 

Id Navn  
Verdi 

 
Bruk 

Reg.-/ 
Nasjonale 
brukere 

Oppl.- 
kval. 

 
Funksj. 

 
Symbol 

 
Egnet 

 
Tilret.-

lagt 

Inn- 
grep 

 
Støy 

Pot. 
bruk 

 
Tilgj. 

Kuns.-
verdi 

1942-001 Maurneset B 4 2 4 1 1 3 2 3 4 4 3 4 

1942-002 Gjøvarden - Vardfjellet B 4 1 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 

1942-003 Bakkeby - Latterhaugen B 4 1 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 

1942-004 Storvikhalvøya B 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 

1942-005 Straumfjord øst B 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 

1942-006 Svartfjellet- Fahttavárri - 
Heindalstinden 

C 1 1 3 3 1 1 1 5 5 2 2 3 

1942-007 Oksfjordvannet og 
Fiskeelva 

A 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 

1942-008 Oksfjord nord C 3 2 4 3 2 3 2 5 4 2 2 3 

1942-009 Oksfjorddalen-Vaddas B 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 5 

1942-010 Váddaŝgáissát C 1 1 2 1 2 3 1 5 5 2 1 4 

1942-011 Fjellområdene øst for 
Reisadalen 

C 2 2 2 2 3 4 2 4 5 1 2 3 

1942-012 Røyelkampen og 
Kjellerkampen 

C 1 1 1 1 4 1 1 5 5 3 1 2 

1942-013 Kjellerskogen - 
Moskodalen - Vinnelys 

B 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 
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1942-014 Rongadalen - Røyeldalen B 4 2 3 3 1 3 4 3 4 3 4 4 

1942-015 Lundefjell - Jyppyrä A 5 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 

1942-016 Kvænnes A 5 4 4 4 2 4 5 3 4 5 5 4 

1942-017 Nedre Reisaelva (fra 
Sagaelva til Saraelv) 

A 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 

1942-018 Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A 5 2 2 3 2 3 3 4 5 4 3 3 

1942-019 Rotsundelv –  
øst og vest 

C 3 2 3 1 1 2 3 4 3 3 2 3 

1942-020 Spåkenes A 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 4 

1942-021 Havnnes - Uløytinden A 3 5 5 3 5 3 2 4 4 5 3 4 

1942-022 Blåtinden C 2 2 2 1 4 2 1 5 4 1 1 1 

1942-023 Sæteraksla C 2 1 2 1 4 1 1 5 4 1 1 2 

1942-024 Ĉohkolat C 1 1 3 1 1 1 1 5 5 2 1 2 

1942-025 Čillavággi - Dolpi - 
Fávrresvággi 

B 3 1 4 1 2 2 1 5 5 1 2 2 

1942-026 Samueldalen B 3 1 3 1 1 2 3 4 5 2 2 3 

1942-027 Gáhkkovarri C 1 1 4 1 3 1 1 5 5 1 1 3 

1942-028 Bergmo - Liland B 3 1 3 3 3 1 3 3 4 2 3 2 

1942-029 Store Ste B 5 2 5 2 5 1 2 4 4 2 3 1 

1942-030 Saga A 4 3 2 5 3 5 4 2 3 5 5 3 

1942-031 Sappen-Lindovara A 3 4 3 5 3 3 4 2 4 4 4 5 

1942-032 Ĉavccas - Svartfoss B 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 5 

1942-033 Øvre Reisadalen (fra 
Saraelv til Imogammen) 

A 4 5 5 1 5 5 3 4 3 5 2 5 

1942-034 Puntadalen B 3 2 2 4 2 3 3 4 5 2 4 3 

1942-035 Gahperusfjellet C 3 2 2 1 2 3 1 5 4 1 2 1 

1942-036 Gahperus og Geatkkut B 4 3 1 3 3 4 3 3 4 2 3 4 

1942-037 Geatkkutoaivvit - 
Biertavárri 

C 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 

1942-038 Reisavann A 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 2 4 

1942-039 Fjellområdene vest for 
Reisadalen 

B 2 3 5 1 3 1 1 4 5 1 2 1 

1942-040 Reisavann - Imo B 2 4 4 5 4 2 2 4 5 3 2 2 

1942-041 Molleŝvuopmi B 3 3 5 4 4 1 3 4 5 2 1 4 

1942-042 Storneshamn-Steinsvik-
Falla 

A 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 

1942-043 Mollesjavri - Sivravatnet C 3 2 3 4 1 1 1 5 3 1 3 2 

1942-044 Saraelv - Saravann - 
Somajavri 

A 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 2 2 

1942-045 Ahmavuomma - Jierta A 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 2 4 

1942-046 Goppa - Sørkjosen A 5 3 4 5 2 4 4 2 3 3 5 1 

1942-047 Hjellnes - Sokkelvik - 
Sandnes 

A 4 1 4 1 5 1 3 4 4 4 3 5 

1942-048 Jiednejavri / Isvatnet A 4 4 3 4 2 5 3 4 4 4 5 1 

1942-049 Gorosomoan A 5 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 5 

1942-050 Elveparken – Reisaelva 
v/sentrum - 
Tenketanken 

A 5 4 3 5 5 5 5 1 2 5 5 5 
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1942-051 Høgegga A 5 1 3 2 1 5 4 2 2 3 5 5 

1942-052 Maurnesets sjøområde C 2 3 4 2 1 4 2 3 5 4 4 1 

1942-053 Bakkebyfjorden – 
Sandnesodden 

C 3 2 3 5 1 4 2 4 4 4 3 1 

1942-054 Uløya rundt – Rotsundet C 2 5 5 5 3 5 2 4 4 5 3 1 

1942-055 Sørkjosen-Hjellneset-
Svartneset 

B 3 2 4 4 1 5 3 2 2 4 3 1 

1942-056 Storhaugen A 5 5 5 1 5 5 2 5 5 5 4 1 
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Friluftsområder i Nordreisa kommune 
Tabell 5: Friluftsområder i Nordreisa kommune med ID-nummer, områdetype (OT), navn, verdi 
og beskrivelse av området. 

Id OT Navn Verdi Områdebeskrivelse 

1942-
001 

SS Maurneset B Viktig Et naturskjønt område med flere hytter og fritidshus 
spredt på østsiden av neset, fram til Ytre Eidet. 
Stien/fjæra på østsiden benyttes svært mye på 
sommerhalvåret, med gode muligheter til flotte turer 
i skog og mark, selv for de små. Det er mulig å finne 
litt fisk i de små vannene på neset. Det er også fint å 
fiske i havet fra bergene, særlig sjøørretfiske på våren. 
Det er bra bærterreng på halvøya og det er elgjakt i 
området på høsten. Det er en del fritidsbåttrafikk fra 
småbåthavna som ligger sørvest for neset. Det er også 
litt dykkeaktivitet i vikene på nordsiden av 
Maurneset. Det er registrert flere kulturminner i 
området. Det er endel elg og rein i området.  

1942-
002 

TU Gjøvarden - 
Vardfjellet 

B Viktig Et område som i det siste har blitt mer og mer 
populær på sommerstid på grunn av at varden og 
trimpostkassen på Gjøvarden (toppen rett øst for 
Borsû) har vært et av målene i Nordreisas "10 på 
topp". Holmevannet var en del av "5 på topp" og er et 
av mange fine fiskevann på halvøya. Gjøvarden og 
Holmevannet er også jevnlig destinasjoner i Ut i 
NORD. Registreringsnr. fra Ut i NORD i perioden 2015-
2019 viser at dette er det tredje mest besøkte 
turområdet i Nordreisa. Det er kun turer i direkte 
nærhet til Storslett og Sørkjosen som har registrert 
flere besøkende. Stadig flere turgåere har hunder, og 
det meldes av lokale bønder med husdyr på beite at 
løse hunder har skremmer sau på sjøen eller over 
klipper. Dette er et område som blir mye brukt av 
lokale og er regnet som et familievennlig turområde 
med kun 3 km fra der man parkerer, til toppen. Det 
går en traktorvei nesten helt opp til Holmevannet. 
Det er absolutt ikke anbefalt å parkere der 
traktorveien møter riksveien, for det er veldig trangt 
mellom veien og bommen på traktorveien. Man må 
parkere der Raktoelva renner ned. Dette området har 
svært bra sopp og bærterreng. Ellers er det fint å fiske 
i fjorden fra strandlinja mange steder. Det går en sti 
fra Bakkeby via Ravelseidet til Moldforvika, hvor det 
første stykket også er en natursti. Langs denne stien 
finner man også to trimbøker man kan skrive seg inn i, 
tillegg til Bakkebygammen. Det går også en sti fra 
samfunnshuset mot Moldforvika, også kalt 
Russelvstien. Fra Hamneid-siden kan man følge en 
annen sti langs strandkanten mot Moldforvika, hvor 
man finner en trimbok omtrent halvveis. Det er 
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elgjakt i området, og vi finner tidvis mye elg og rein 
her. 

1942-
003 

NT Bakkeby - 
Latterhaugen 

B Viktig Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde for tilreisende. 
Etter at nye E6 nå går gjennom tunnel har trolig 
området blitt mer interessant for flere. Her er det en 
lysløype, mange stier og trimbøker lagt ut av Bakkeby 
IK. Det finnes en gapahuk tilknyttet lysløypa. Det er 
muligheter for å fiske både i sjø og i ferskvann, men 
fiskekort er ikke tilgjengelig på nett, og man må 
innhente tillatelse av grunneiere. Familievennlig og 
lett turterreng. Fint bær- og soppterreng, med flere 
vann spredt i området. Det er hytter og fritidshus i 
området mot Bakkeby som brukes hele året. Det 
finnes kulturminner fra middelalderen og fra 2. 
verdenskrig her. Det beiter sau, elg og rein i området. 
Stadig flere turgåere har hunder, og det meldes av 
lokale bønder med husdyr på beite at løse hunder har 
skremmer sau på sjøen eller over klipper. 

1942-
004 

UO Storvik-halvøya B Viktig Et område som hovedsakelig benyttes til 
bær/sopplukking og turgåing av hyttefolk og lokale i 
området. Det fiskes mye etter sjøørret, spesielt tidlig 
på sommeren, på Nordkjosen. Også sør på Storvik er 
det en del fiske, men dette er mest lokale og 
hyttefolk. Det er laget et orienteringskart for området 
rundt Reasnjarga (Garjala). Det er en trimpostkasse 
på Nordkjosfjellet og på Reasvarri (som også er en 
middels besøkt Ut i NORD-destinasjon). Og det 
arrangeres av og til guidet tur av grendelaget opp på 
toppen av Reasvarri. Det er også et svært fint område 
å sykle langs landeveien fra E6 og ut mot Storvik. En 
god del campingturister tar turen utover mot Storvik 
og camper og går tur i området. Det er mye sau og 
geit på beite i området hele sommerhalvåret. To 
turstier og to gammer fins også i området. Det er et 
lite hyttefelt på sørsiden av veienden i Storvik. Det 
beiter endel elg i området. 

1942-
005 

NT Straumfjord øst B Viktig Et område som er viktig for lokalbefolkningen og et 
mye brukt nærturområde. Det ligger en campingplass 
ved sjøkanten i nærheten av Fosselvfossen, og en 
campingplass 1 km sør for denne. Denne fossen er et 
yndet turmål, med merket sti og bålplass for lokale, 
sommerturister og beboere ved campingplassen. En 
endemorene strekker seg ca. 1,4 km fra fosselva i 
sørlig retning, ca. 300 moh. Det er mulig å fortsette 
turen helt opp til vannet som fossen kommer fra. 
Dette er en Ut i NORD-destinasjon med relativt få 
registreringer, men hvor svært mange gjester av 
campingplassene besøker. Fosselva kan være 
vanskelig å krysse. Det er godt torsk- og sjøørret-fiske 
i Straumen. Ute på Klubbeneshamn er et mye brukt 
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utkikksted for turister som vil se midnattssola på 
sommerstid. Tursti og trimboka oppe på Svartfjellet 
driftes av skolen i Straumfjord. Det beiter mye husdyr 
i området. Utenfor Klubbeneshamn dykkes det en del. 
Stadig flere kjører ski ned fra Svartfjellet. 

1942-
006 

TU Svartfjellet – 
Fahttavárri - 
Heindalstiden 

C Registrert Et mindre brukt friluftsområde, som egner seg godt til 
skiturer og teltturer i uforstyrrede omgivelser. Det er 
mulig å gå på ski mellom bygdene i Oksfjord og 
Straumfjord over Durmålsskardet. Ikke spesielt mye 
fisk i vannene, eller spesielle topper som blir brukt til 
skiaktiviteter. Helt sør i området (mellom Avku, 
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske 
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". 

1942-
007 

UO Oksfjordvannet og 
Fiskeelva 

A Svært 
viktig 

Et veldig populært område hele året for både lokale 
og tilreisende. Det er en god del hytter og fritidshus i 
Oksfjorden og en godt besøkt campingplass ved 
Oksfjordvannet. På vinteren arrangeres det årlig 
isfiskekonkurranse på Oksfjordvannet. Starten på 
snøskuterløypenettet til fjells går over dette vannet, 
og snøskutersporene brukes igjen av skigåere. På 
sommeren er vannet svært godt egnet til padling eller 
stangfiske fra båt. Oksfjord oppvekstsenter bruker 
skogsområdet rundt Fiskeelva aktivt. Ved utløpet til 
fjorden er det veldig populært å fiske etter blant 
annet sjøørret. Det er laget et båtutsett ved 
Oksfjordhamn. Det er godt bærterreng i de sørvendte 
skråningene opp mot Kvænangsfjellet og 
Malingsfjellet. Det er også endel jaktaktivitet (elg, 
rype) i tilgrensende område. Det er dessuten mye 
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. I 
Oksfjordhamn finner man lysløype og rasteplasser 
med bord og benker. Det er gapahuker og natursti i 
starten av Oksfjorddalen. Det er populært å sykle 
rundt vannet. Det er mye historie knyttet til andre 
verdenskrig i området, f.eks. fangeleir og overbygd 
tunnel over fjellet. 

1942-
008 

NT Oksfjord nord B Viktig Et nærturområde for lokale i Oksfjorden med hytter 
og fritidshus spredt i Oksfjord og Molvika. Det finnes 
også et mindre lysløypeanlegg like nord for boligfeltet 
sentralt i Oksfjordhamn. Godt bærterreng og 
fiskevann i både Trolldalen og ved Molvik. Det er 
elgvald i området. Det arrangeres turskirenn årlig i 
Trolldalen (Trolldalsrennet). Øst for Arildselva er 
området preget av høye skarpe tinder og egger, og 
høydene her er i all hovedsak forbeholdt de mer 
erfarne fjellvandrerne og topptur-turister. Dette 
området er svært snøskredutsatt gjennom vinteren. 
Det er litt toppturaktivitet i området, hvorav 
Nuovasgáisá er en turdestinasjon i Ut i NORD-
konseptet. Utfra Ut i NORD har denne toppen et 
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generelt lavt besøkstall, dette kommer trolig av 
avstanden til kommunens kjerneområde, i 
kombinasjon med vanskelighetsgraden. Hamnefjellet 
er en del brukt av de lokale da det er et relativt lavt 
fjell på under 400 moh., men som samtidig innehar en 
flott utsikt ut over Oksfjorden, Reisafjorden og ut mot 
havgapet. Fjellenes høye tinder er et vakkert skue fra 
hele det kystnære strøk i både Nordreisa og 
Kvænangen. Arildselva, som den heter der 
Trolldalselva og Heinelva møtes, sirkler seg rolig 
mellom myrer i nord, mens den skummer av hvitt ned 
mot Oksfjorden. Det gis jevnlig dispensasjon til 
motorisert ferdsel (administrert fra Kvænangen 
kommune) mellom Oksfjord og Meiland, da det ikke 
eksisterer veiforbindelse til hyttegrenda.  Dette fører 
til noe støy i korte perioder på vinterstid.  

1942-
009 

TU Oksfjorddalen-
Vaddas 

B Viktig Et skjermet turområde som binder sammen 
Oksfjorddalen med Reisadalen og Navitdalen. 
Området er et spennende turområde med mye 
interessant historie fra gruvedrifta ved Vaddas gruver 
rundt 1900, fine og sjeldne botaniske forekomster og 
et fantastisk vilt landskap. Oksfjorddalen 
naturreservat strekker seg omlag 5 km fra vest mot 
øst i sørhellinga der Oksfjorddalen svinger østover. 
Det var også en kraftstasjon i området som ble 
sprengt under andre verdenskrig. Oksfjordvassdraget 
er et varig vernet vassdrag. Det er gapahuker og 
natursti i starten av Oksfjorddalen, og dessuten mye 
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. Det er en fin 
parkeringsplass ved veienden av en smal traktorvei 
(som fortsetter innover Oksfjorddalen etter siste 
bolighus). Det er fint å sykle fra bygda og oppover 
dalen langs denne veien. Det finnes noe 
tilrettelegging for friluftslivet i området. Dette 
inkluderer blant annet tre lite vedlikeholdte turstier, 
noen spredte skilt, ei hengebru over elva, noen 
nedslitte gapahuker og en gammel natursti. 
Luovosskáidi er en destinasjon i Ut i NORD-konseptet, 
og i likhet med Nuovasgáisá som også ligger i Oksfjord 
har Luovosskáidi relativt lave registreringstall. 
Sistnevnte er trolig pga. avstand til de tettere 
befolkede områdene. Det finnes også ei fjell-/jaktbu 
som driftes Oksfjord jakt- og fiskeforening ved 
Storelva helt sør i området. Hele området ovenfor 
(sørøst) enden av Vaddasveien er populære 
jaktområder for stor- og småvilt, samt dekket av 
fiskekort. Jakt- og fiskekort kan kjøpes på nett 
(inatur.no). Det går snøscooterløype gjennom 
Lilleelvdalen som kommer fra Oksfjordvannet, og opp 
ved Náhpo og følger høyden sørover før den krysser 
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vestover mot Porten.  Snøskuterkjøringa er en kilde til 
en del støy i området på vinterstid.  

1942-
010 

TU Váddaŝgáissát C Registrert Et svært bratt og lite tilgjengelig område. Største 
ansamling av isbreer i Nordreisa kommune finner du 
her. I boka "Ka du mein førr stein?" er dette området 
nevnt som muligens isfritt under siste istid. Områdets 
egnethet knyttes mot de mer ekstreme turgåerne og 
spesielt interesserte botanikere. På sommerstid 
finnes det sjeldne botaniske forkomster av alpin type i 
Váddáŝgáissát.  

1942-
011 

TU Fjellområdene øst 
for Reisadalen 

C Registrert Et veldig stort fjell/viddeområde som er relativt lite 
brukt sommerstid. Området er godt egnet til fiske, 
telting, skiturer og fotturer, men oppleves som noe 
utenfor allfarvei og litt utilgjengelig på grunn av 
avstanden. Helt nordvest i området (mellom Avku, 
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske 
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". Det går en snøskuterløype fra vest 
mot øst mellom «det gyldne triangelet» og «Porten», 
og binder sammen Reisadalen og Oksfjorddalen på 
vinterstid. Snøskuterløypene er utgangspunktet for 
hovedparten av bruken. På vinterstid kjører ofte 
lokale opp snøskuterløypa med snøskuter til det 
vestlige området tilknyttet Rágasvárri, hvor de kjører 
på ski og akebrett ned mot dalbunnen igjen.  
Vinterstid er det snøscooterløype langsmed vidda, og 
området brukes derfor også mer i denne sesongen. 
Skiturer, fiske- og teltturer, hundekjøring i 
scooterløypa og bålkos er blant hovedaktivitetene i 
den årstiden. Dette er også en del av kjerneområde 
for reindrifta (ATV-veier, hytter, reingjerder osv.).  

1942-
012 

TU Røyelkampen og 
Kjellerkampen 

C Registrert Ett svært bratt og svært tunggått område. Svært få 
bruker området. De som ferdes her er gjerne 
ekstremsportsutøvere som klatrere og lignende. Noen 
få går opp fjellet ved Geiraelva for å bestige 
Kjellerkampen. Fjellområdene nærmest dalen 
(Røyelkampen spesielt) kan være aktuelle for nye 
«friluftslivsaktiviteter» som Via Ferrata og 
fjellklatring. I likhet med tilgrensende høyfjellområder 
er det trolig også her rike forekomster av botaniske 
forekomster, men grunnet vanskelig tilgjengelighet 
foreligger det få registreringer. 

1942-
013 

UO Kjellerskogen - 
Moskodalen - 
Vinnelys 

B Viktig Et populært nærturområde for lokalbefolkningen. 
Flott utsikt mot de storslagne fjellsidene mot øst. 
Blant hovedaktivitetene i området er skigåing, 
turgåing langs stier, bærplukking, bålturer og 
hundekjøring. Svært koselig og familievennlig skog 
(Kjellerskogen), og det er en fotballbane (grus) 
tilknyttet grendehuset. Det er en hundekjøringsløype i 
området som brukes året rundt. Det kjøres tidvis med 
hundespann fra Kjellerskogen og helt fram til 
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Čárajávri/Saravann. Høy bruksfrekvens av 
hundespann medfører nødvendigvis slitasje på 
stinettet og stedvis oppgjørming, samt at det 
fremkommer av merknader at stinettet i kjellerskogen 
er preget av hundeeksrementer. Moskodalen er én av 
de 10 mest brukte Ut i NORD destinasjonene i 
Nordreisa, og har mange kulturminner fra tidligere 
gruvedrift. Det går en fin merket sti oppover dalen. 
Denne er merket fra veien, har parkeringsplass, 
infotavler og hengebru. Ca. halvveis til gruveområdet 
fra parkeringsplassen er det en gapahuk. Spesielt fra 
gapahuken og innerst i dalen er traséen bygd opp av 
naturstein. I enden av denne traséen ligger restene av 
industriområdet og gruvene med store slagghauger. 
Moskodalen besøkes i hovedsak på sommeren, men 
det kjøres skiløyper fra Kjellerskogen til gapahuken av 
Kjelderen IF hvert år. Geirafossen er et populært 
turmål. Geiravaggi og Doaresvaggi (har en dårlig 
anleggsvei), blir lite brukt utenom elgjakta, men er et 
flott turterreng som de som er bosatt i nærhet bruker 
en del på sommerhalvåret. Det er utplassert en 
turkasse på Sella-Heikoberget/Lillefjellet, som er en 
flott høyde på kun 195 moh. hvor man har utsikt til 
Jypperä i nord og Sappen i sør. Videre er det flere 
kulturminner fra andreverdenskrig innenfor området 
og mange registrerte og uregistrerte tjæremiler. Det 
er skytebaner og motorsportanlegg i Kjellerskogen 
som fører til tidvis støy. Det finnes slåttenger og 
kulturbeite i området. 

1942-
014 

UO  Rongadalen - 
Røyeldalen 

B Viktig To vakre dalfører med våtmark, skog og snaufjell. 
Relativt mye brukt turområde, som er delvis 
tilrettelagt med tydelig sti/traktorvei i Rongadalen og 
gamme innerst i dalen. Gammen har vært en Ut i 
NORD-destinasjon, og har vært medianen når det 
kommer til antall registrerte brukere i Nordreisa. 
Sætra oppe i Rongadalen fungerer som en åpen hytte. 
Fra gammen går det videre sti over til Røyeldalen. 
Rongadalen brukes til hundekjøring etter friluftsloven, 
men der er ikke etablert løype. I Røyeldalen er det en 
grei traktorvei gjennom skogen ned til Hysingjord. Det 
finnes en bro over Røyelelva ved enden av denne og i 
Fávrresorda. Helt sørvest i friluftsområdet er Dolbano 
som er en ny Ut i NORD-destinasjon, og er Nordreisas 
5. mest besøkte. Avku har store forekomster av 
rødlistede- og sjeldne arter, og er en yndet lokalitet 
for botanikere. Området mellom Avku, Fahttavárri og 
Favresvárri ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". Dette gjenspeiles i navnet til 
fjellvalmuen Avkovalmue (Papaver radicatum var. 
avkoënseso) som ble oppdaget her. 
Hovedaktivitetene i friluftslivområdet er skiturer på 
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vinterstid langsmed scooterløypa i Røyeldalen og 
teltturer, bærplukking, rideturer og trimturer på 
sommerstid. Det jaktes på elg og rype i området på 
høsten.  

1942-
015 

MA Lundefjell - Jyppyrä A Svært 
viktig 

Tettstedsnært turområde som brukes svært mye av 
lokale. Spesielt i forbindelse med de to trimbøkene 
ved første- og andrevarden på Lundefjellet, og 
toppturer til Jyppyrä. Dens nærhet til Storslett gjør at 
området i tillegg til å være et turområde, også brukes 
mye til treningsturer. Baiskivarden og Jyppyrä er 
populære Ut i NORD-destinasjoner. Det er et tydelig 
stinett i området rundt vardene. Stinettet forgreiner 
seg stedvis svært mye, og det er oppstått tydelige 
vegetasjonsskader enkelte steder. Det er også 
informasjonstavler ved parkeringsplassen ved 
inngangen til området på Høgegga og 
parkeringsplassen ved veien opp mot Snemyr. Det er 
satt ut fisk i vannene i området, og det jaktes litt på 
rype i området. Det lavereliggende området like 
ovenfor det gamle steinbruddet brukes også av 
barnehager. Det finnes uregistrerte kulturminner fra 
2. verdenskrig innenfor området og i randområdene. 

1942-
016 

MA Kvænnes A Svært 
viktig 

Dette er et tettstedsnært turområde som omfatter et 
statlig sikret friluftsområde (Kippernes), et 
Ramsarområde (internasjonalt viktig 
våtmarksområde) og er delvis innenfor Reisautløpet 
naturreservat. Ut fra registreringer av Ut i NORDs 
deltakelse er Kvænnes Nord-Troms’ mest brukte 
friluftslivdestinasjon. Kommunen har gruset stier og 
parkeringsplass, skiltet og satt opp informasjon, bord 
og benker, murt bålplasser, bygget to store 
gapahuker, laget naturlekeplass/tarzanløype, bygget 
utedo tilknyttet parkeringen mm. Mange av tiltakene 
er universelt utformet og området har blitt et svært 
attraktivt turområde for de yngste og de eldste 
innbyggerne i kommunen.  Lokalbefolkningen bruker 
området svært mye gjennom hele året. Allerede før 
utbedringene var det registrert gjennomsnittlig 1000 
besøk pr måned. Egnetheten er svært god for mange 
typer aktiviteter gjennom hele året, bl.a. bading, 
fotturer, sykling, joggeturer, lufting av hunder, 
trilletur med barnevogn, bålkos, fuglekikking, sanking 
av bær og sopp, ridning og skigåing. Det kjøres også 
skiløyper her på vinteren. Det er svært mye 
kulturhistorie og naturhistorie knyttet til området.  
 
Neset er dannet som følge av Reisaelvas transport av 
sedimenter og løsmasser, kombinert med landheving, 
etter siste istid. Området er del av et større delta som 
gjennom årene har blitt tørrlagt. Terrenget er 
overveiende flatt, men har en helning i retning nord i 
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flere terrasser. Vegetasjonen karakteriseres av 
blandingsskog med innslag av bjørk og større furuskog 
i nedre deler av området. Innenfor naturreservatet 
har området intakte brakkvannsdelta som er en 
sjelden og truet naturtype i Norge. Elvedelta med 
sandører og strandenger. Strandengene har uvanlig 
godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon 
med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk. 
Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter 
(eskimomure, ishavsblom og stjerneblom). Viktig 
trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner 
av fiskender (laksand og siland). Ellers gressender, 
vadere og terner. Strandengene har internasjonal 
verneverdi i botanisk sammenheng. Området har 
regional verneverdi for fuglelivet. Kvartærgeologisk 
sett er området meget interessant. 
Sedimentasjonsprosessene, som har dannet området 
etter istiden, fremstår veldig tydelig den dag i dag.  
 
Kvænnes kalles også Kipperneset, og det er dette 
navnet som er markert på kart i dag. I gamle amtskart 
angis området med navnet Kvænnes. Kipperneset er 
en fornorskning av det finske navnet Kippari, som 
betyr skipper. Navnet har trolig sammenheng med at 
det tidligere har vært landingsplass for båter/ havn 
flere steder rundt neset før sedimentasjon og 
overgang til større båter gjorde det vanskelig å bruke 
området som havn. Flere av stiene i friluftsområdet 
stammer trolig fra tidlige tider, da det var handelssted 
på Flatvoll, like øst for Kvænnes.  
 
Nytt for området er at store deler av den sør-østlige 
delen nå er regulert til gravlund, og er også tatt ut av 
grensegivningen. 

1942-
017 

SK Nedre Reisaelva 
(fra fjorden til 
Saraelv) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Her er det i 
tillegg populært med padling, grilling og bålkos ved 
elvebredden, elvebåtkjøring, noe bruk av stakebåt 
svømming ved badstua på Storslett. Det er noen 
tilrettelagte fiskeplasser langsmed elva (nybrua ved 
Einevoll, Mikkinakken og Tørfoss). Det er også en 
populær bålplass ved Skogstad. Skigåing og 
hundekjøring på elva på vinterstid forekommer også. 
Det ligger en campingplass på Tronsanes nedstrøms 
for Svartfossbrua. Tørfossgården har også 
overnattingsmuligheter og oppstillingsplass for 
campingvogner. Elva har elveforbygning mange 
steder fra og med Bilto og helt ned til fjorden. Ved 
Vinnelys er et av få intakte elveforbygninger fra 1940-
tallet i Nord-Norge. Det er mye lokalhistorie knyttet til 
elva og bruken av denne, men lite er samlet og 
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dokumentert. Dette gjelder f.eks tjæremiler og 
stakebåt/elvebåtkultur. Det går vei parallelt med elva 
i stor grad, men ikke så tett på som er vanlig ellers i 
landet. Dette vil si at man stort sett ikke ser trafikken 
fra elva, men den kan høres. Ellers er det også noe 
støy fra elvebåtene på sommerstid i hovedsak i øvre 
del av elva. Det er behov for flere tilrettelagte 
parkeringsplasser m.m. 

1942-
018 

MA Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A Svært 
viktig 

Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden 
med merkede skiløyper fra Vegbrink til Sikkajávri og 
videre til Kildalsdammen (ca. 18 km). Sikkajavri er et 
svært populært turmål og isfiskevann. Čillagáisá er et 
av Nordreisas tidligere "10 på topp"-mål, og Ut i 
NORD-destinasjoner. Navnet stammer fra det samiske 
ordet «Čilla» - som betyr bogestelle/skyteskår, og er 
knyttet til den historiske jaktformen i området. Videre 
ligger det en autentisk jordgamme der hvor Čilladalen 
møter Fávresdalen.  Sikkajávri er yndet for isfisket, 
hvor friluftsbruken i hovedsak er tilknyttet 
snøskuterkjøring opp fra Rotsundelv. Det er private 
hytter ved Sikkajavri. Fra Kildalsdammen er det også 
mulig å gå på ski gjennom Samueldalen over til 
Gahperus i Reisadalen, denne traseen tråkkes/merkes 
rundt påske. Det er flere trimbøker spredt i hele 
området. Hovedaktivitetene i området inkluderer 
skiturer, fotturer, teltturer, fiske, isfiske, bærplukking 
og jakt. Nordreisa hundekjørerlag har kjører løyper 
innover Kildalen, mot Annavannet og opp til 
Fávrresvággi. Pga. kraftverket tilknyttet 
Kildalsdammen er det mulig å kjøre bil helt frem hit 
og parkere for omlag 6 biler. Dette gjør 
Kildalsdammen til et også mye brukt utfartsområde. 
Tilknyttet Kildalsdammen er det to gapahuker og en 
åpen bu. Stiene i området er i hovedsak ikke 
tilrettelagt, men enkelte klopper og bruer finnes 
tilknyttet Kildalsdammen. Brua over Čillajohka er den 
andre brua i norge som ble bygget for å hjelpe 
reinsdyr.  
 
Området har flere gjengående Ut i NORD-
destinasjoner; Storhaugen, Sikkájávri, Snøfonna, 
Flylysvarden, Sørkjoslia og Kildalsdammen.   

1942-
019 

NT Rotsundelv – øst 
og vest 

C Viktig Et relativt mye brukt nærturområde for de lokale i 
Rotsund og Rotsundelv på sommeren. Det er merket 
skiløype fra Rotsunddalen til Pilteri. Fra Pilteri går det 
også en trase over til Nordmannvikdalen i Kåfjord. Det 
er en åpen gamme øverst i Pilteridalen. Det er flere 
trimpostkasser i området i regi av Rotsundelv IL, 
inkludert tidligere "10 på topp"- og Ut i NORD 
destinasjonen Steinfjellet. Herifra er flott utsikt utover 
sundet, ut i fjorden og over fjellområdene i sør og øst. 
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I området tilknyttet Martahaugen er det funnet flere 
flott steinmurte kulturminner som enten stammer fra 
jakt på rein, eller tyskernes tilbaketrekning. Det er 
flere hytter på vestsiden av Sikkájávri. På Sikkájávri er 
det en del isfiske, og brorparten av isfiskerne kommer 
fra Sørkjossiden. Det er flere fine stier og bra fiske i 
noen av fjellvannene i området. Det er også endel 
bærplukking, fiske i elva og elgjakt i området. På 
østsiden av Rotsundelv går det en snøskuterløype opp 
til Sikkájávri, og sørover til Gievdnejávri. 
Snøskutertrafikken tilknyttet snøskuterløypene 
medfører en del støy på vinterstid, men 
tilgjengeliggjør også fjellområdet for 
flerefriluftslivsaktiviteter for lokale. 

1942-
020 

SK Spåkenes A Svært 
viktig 

Området er svært mye besøkt på grunn av sin 
krigshistorie og rike fugleliv, og har mange fine 
tilrettelagte stier med informasjonsskilt. Fra ruinene 
etter tyskernes kanon og utsiktsinnstallasjon er det en 
flott utsikt inn i Rotsundet, inn- og ut av Kåfjorden og 
mot Lyngsalpene. Spåkenesøra naturreservat ligger 
på nordsiden av Spåkenes og det er bygget et 
fuglekikkertårn i strandkanten. Området har spesielle 
naturkvaliteter som f.eks endemorene, og ikke minst 
det store fjæreområdet som er viktig som 
trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. 
Mange besøker området for sin fine lokalitet og utsikt 
mot Lyngsalpene. Området øst for E6 er et fint 
skiområde for nærturer og fungerer også som 
startpunkt for toppturer til Storhaugen og 
Sorbmegaisa. Det er et stort potensial for universell 
utforming i dette området.  

1942-
021 

UO Havnnes - 
Uløytinden 

A Svært 
viktig 

Internasjonalt kjent toppturområde, mye brukt av 
besøkende toppturentusiaster (skiturister) hele 
vintersesongen. Noen går opp til Uløytinden fra 
Havnnes og fortsetter bortover toppene for å kjøre 
ned på Skjervøysiden av øya. Andre går motsatt 
retning. Både fisketurister og skiturister ankommer 
ofte øya i seilbåt og ankrer opp rundt hele øya. Det er 
mye kulturhistorie på handelsstedet på Havnnes med 
godt vedlikeholdt gamle bygninger og fiskebruk, som 
ikke ble brent ned under 2. verdenskrig. Regelmessig 
(bil)ferge går fra E6 ved Rotsund til Havnnes og 
Klauvnes (Skjervøysiden av øya). Flott utsikt mot 
Lyngsalpene. Mange stier, trimposter, trimbøker og 
bålplasser spredt over hele området. Uløytinden 
inngår i "10 på topp" og Ut i NORD (i tillegg til 
Gahperhøgda) i Nordreisa. Grendelaget arrangerer 
premietrekning blant de som har vært med på 
grendelagets trimpostløype sommerstid. Fint område 
å plukke bær i. Hytter og fritidsboliger på vestsiden av 
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øya. Elgjakt, rypejakt. Det er flust av kulturminner på 
øyas vestlige side, deriblant et hellemaleri.  

1942-
022 

TU Blåtinden C Registrert Bratt og urete område på Uløya som benyttes 
hovedsakelig av lokale til bærplukking. Muligens 
strandhugg/telting av kajakkpadlere. Skituristbåter 
ankrer av og til opp ved stranda her, og går opp til 
toppene herfra. En del trafikk genereres av 
skitraversen over toppene. 

1942-
023 

TU Sæteraksla C Registrert Veldig bratt område på Uløya hvor hovedparten av 
bruken er i fjæra med tilhørende stangfiske, bålkos, 
fotturer og fjæraaktiviteter. 

1942-
024 

TU Ĉohkolat C Registrert Lite brukt område pga. tilgjengelighet og avstand. 
Mange bratte partier og området er svært 
avsidesliggende i forhold til andre områder i 
kommunen. Blir derfor sporadisk brukt til fotturer, 
skiturer, jakt og teltturer av de som vil oppleve 
naturen i stillhet eller helt alene. 

1942-
025 

TU Čillavággi - Dolpi - 
Fávrresvággi 

B Viktig Oppleves som en forlengelse av turområdet rundt 
Kildalsdammen. Ordet «Čilla» i Čillavággi er det 
samiske ordet for bogastelle/skyteskår, og «vággi» 
betyr dal. Navnet er tilknyttet den historiske bruken 
av dalen og fjellet Čillagáisá til jakt av rein. På vinteren 
er dette et fint toppturområde. Langs 
dalbunnen/elvekanten er det lettgått, men det er 
mindre aktivitet i området på sommerstid. Fint 
jaktområde for småvilt, om enn litt avsidesliggende. 
Dette er en del av kjerneområdet til reindrifta. 

1942-
026 

TU Samueldalen B Viktig Området er en forlengelse av friluftsområdene rundt 
Gahperus og Kildalsdammen, og binder slik sett disse 
områdene sammen. Er relativt mye brukt til både 
korte og lengre skiturer, spesielt rundt påsketider, 
dog for de spreke. Det er nemlig en ganske lang 
dagstur på ski mellom Kildalsdammen og Gahperus. 
Sommerstid er området lite brukt. Fint fiske i vannene 
i området. Fint rypejaktsområde. Mye rein i dalen på 
våren og høsten. Her finner du dessuten ei spylerenne 
og morener fra kvartærtiden. Den sørøstlige delen av 
området inngår i Jávreoaivvit naturreservat, med 
formål om å bevare «enestående flora av 
plantegeografisk interessante arter». Her går det også 
en ny kraftgate med tilhørende anleggsvei gjennom 
fra Kåfjord og ned mot Reisadalen. 

1942-
027 

TU Gáhkkovarri C Registrert Flott fjell. Bratt å komme seg opp, men flott område 
på toppen. Lite brukt sommeren og enda mindre på 
vinteren. Området er en del av Javreoaivit 
naturreservat, med dertilhørende store botaniske 
verdier. Den sørlige delen av området inngår i 
Jávreoaivvit naturreservat, med formål om å bevare 
«enestående flora av plantegeografisk interessante 
arter». 
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1942-
028 

UO Bergmo - Liland B Viktig Fint og lettgått, familievennlig turterreng i kulturmark 
og skogsterreng. Bærer preg av å være i nærheten av 
nasjonalt kjent lakseelv - har mange fiskeplasser og 
fine bålplasser ved elva. På vinteren kjøres det opp 
skiløyper i området, som går helt til Sappen. Området 
brukes også av lokale hundekjørere. Det er elgvald i 
området, og det forekommer også litt rypejakt i 
området på høsten. Tjuvdalens navn har sitt opphav 
fra lokal historier om tjuvhogst i dalen. 

1942-
029 

TU Store Ste B Viktig Et landemerke og en ettertraktet topp å bestige både 
for lokale og tilreisende fjellgeiter og andre trimmere. 
Hovedsakelig sommerturer. Toppen er en av 
Nordreisas "10 på topp-" og Ut i NORD-destinasjoner, 
og har i årevis hatt trimbok på toppen. Det er 
populært å gå til Lånivannet, som er på veien opp til 
toppen, og dessuten en av "5 på topp" 
destinasjonene.  Fiske i Lånivannet og bærplukking er 
også populære aktiviteter i området, men pga. lavt 
produksjonsgrunnlag er fisket utsatt for overfiske. Det 
beiter en del sau i området.  

1942-
030 

SK Saga A Svært 
viktig 

Dette området brukes til skianlegg hele snøsesongen 
med preparerte langrennsløyper, lysløype, 
skiaktiviteter/skileik, brøytet parkeringsplass og flere 
idrettsarrangementer i løpet av sesongen. 
Krakenesløypa strekker seg omlag 30 km. Det er ikke 
tillatt med hund i disse skiløypene. Saga er nylig blitt 
et statlig sikret friluftslivsområde, og er i tillegg også 
tilrettelagt med skiskytterstadion med tilhørende 
anlegg. Her er det planer om å anlegge (asfalterte) 
rulleskiløyper, universelt utforma turstier, anlegge 
gapahuker og bålplasser. Til dags dato brukes Saga i 
hovedsak på vinterstid, men det forventes at området 
vil brukes mer på sommerstid da planene for området 
realiseres. Når planene for dette området er ferdige 
er det hensiktsmessig å skille dette ut som et eget 
område i kartleggingen. På høsten er dette fint 
bærterreng. Stort potensiale for utvikling mtp 
sommeraktiviteter som sykling, o-løp osv. På 
sommeren er det beitende storfe i området. 

1942-
031 

UO Sappen-Lindovarra A Svært 
viktig 

Flere turstier og tråkkede skiløyper i hele området i 
regi av grendelaget. Mange små vatn med 
fiskemuligheter. Fint område for padling og fisking i 
Josvatnet (og Badevatnet). Ved Josvatnet er det også 
tilrettelagt for bevegelseshemmede med fiskerampe, 
toalett og asfalterte veier. Fint område for sykling på 
skogsveier. Noen hytter. Elg- og rypejaktområde. Fint 
bærområde. Det ligger en leirskole med mange 
friluftstilbud i kjernen av området. Leirskolen benytter 
hele området flittig til alle slags friluftsaktiviteter med 
elevene, hovedsakelig vår og høst, men også på 
vinteren. Interessante botaniske forekomster i 
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området. Området som heter Lindovarra har en 
spesielt flott skog, og er i dag et naturreservat. Sør i 
området ligger også Pihkahistamaelva naturreservat.  

1942-
032 

UO Ĉavccas - Svartfoss C Viktig Et familievennlig turområde, som egner seg til 
skiturer, bærplukking, fotturer, aking og bålkos. 
Kulturhistorisk viktig med tanke på skogsbruk 
(tjæremiler) i den sørvestvendte lia. Det er en 
skogsbilvei i området. Mye av friluftsområdet i 
området er sterkt tilknyttet snøskuteraktiviteten i 
dette området. Snøskuterløypa kommer ned fra 
Čavččasjohka og krysser elva ved og deler seg i to ved 
Gahperus, hvor én løype fortsetter oppover langs 
skogsveien, og en sløyfer seg i nordlig retning. Løypa 
benyttes svært mye av beboerne på campingplassen 
ved Reisaelva, både til scooterkjøring og til skigåing. 
Det kjøres en del med hunder i området. Området 
omfatter en mindre del av Gearpmesorda 
naturreservat. 

1942-
033 

SK Øvre Reisadalen 
(fra Saraelv til 
Imogammen) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Det er mange 
som tar seg fram til fiskeplassene sine med elvebåt og 
til fots, og stadig flere sykler. Helt ved inngangen til 
området ligger Ovi Raishiin (samisk for porten til 
Reisa). Her er utlånshytter, bålplass delvis bemannet 
kiosk, toalett, viewpoint og «fjellbibliotek» m.m. I 
øvre Reisadalen er det i tillegg populært med padling, 
grilling og bålkos langs med elvebredden og 
elvebåtkjøring. Elva går inn i Reisa nasjonalpark og har 
svært rikt fugleliv (laksender m.m.) og området er 
svært naturskjønt og særegent. Her er mange 
etablerte leirplasser ved elva med bord og benker ol. 
Det går en merket sti langsmed hele elvestrekket, 
som er en del av DNTs Nordkalottled og «Vandrerute 
E1». Stien langsmed elva fra Saraelv og helt til 
Reisavannet/Ráisjávri er én av elleve historiske 
vandreruter i Norge. Det fins flere bruer, stiger og 
annen tilrettelegging, blant annet sikring av bratte 
deler av stien, langsmed elva. Mollisfossen er et yndet 
turistmål og det fraktes årlig over 2000 turister opp 
elva med elvebåt for å oppleve fossen. Ikoniske 
Mollisfossen, en foss som er en av Norges høyeste 
frittfallendefosser, er her. Dette er en mye besøkt 
destinasjon for turister som benytter seg av 
elvebåttilbudet. Det er bygget en flott gapahuk 
tilknyttet Mollisfossen ved elvekanten. Troms Turlag 
har en hytte (Nedrefosshytta) ved Nedrefoss. 
Nordreisa scooter og båtforening har en hytte på 
Naustneset (Naustihytta) som brukes svært mye. 
Imofossen er en svært imponerende foss som har 
gravd seg ned i berget og har dannet en canyon. Imo-
området er svært interessant geologisk. Skigåing og 
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hundekjøring på elva på vinterstid er populært, men 
det bør huskes på at flere steder er isen utrygg hele 
vinteren. Det er svært mye lokalhistorie knyttet til 
elva og bruken av denne. Det er registrert svært 
mange kulturminner langsmed elva/stiene. Langs 
stien finner man blant annet en godt bevart tjæremile 
med informasjonsark. Statskog har utleiehytter i 
området (Sieimma og Ansamukka), og har satt opp 
stiger for å lette adkomsten til elva ved Øvrefossen og 
Jorma (ved Imo). Det er i tillegg andre åpne 
hytter/koier i nærheten av stien: Sieimma, 
Vuommatakka, Imogammen og Arthurgammen (noen 
kilometer sørøst for Imogammen).  

1942-
034 

TU Puntadalen B Viktig Et relativt moderat brukt utfartsområde. Gir adkomst 
til "fjellet" og Saravann. Lokale benytter også området 
til bærturer, hundekjøring, småviltjakt eller elgjakt. 
Parkering ved brua. Derfra går det en skogsvei ved 
elva som har noen bålplasser med benker. Det er også 
et par utvidete vegkanter som er egnet for parkering 
av ikke mer enn én bil omlag 2 km ovenfor brua. Det 
finnes minst to tjæremiler i svært god stand ikke langt 
fra fylkesvegen Ørretvannet er en gjenganger som Ut i 
NORD-destinasjon hvor det i perioden 2017 – 2019 er 
vært registrert ca. 100 besøk per sesong. 

1942-
035 

TU Gahperusfjellet C Registrert Et relativt lite brukt- og ganske bratt område. Ligger i 
nærheten av et populært hyttefelt. Relativt godt 
bærterreng og jaktterreng. Området er svært 
tilgjengelig på sommeren og høsten på grunn av 
nærhet til veg på sommerstid og snøskuterløype på 
vinterstid. 

1942-
036 

UO Gahperus og 
Geatkkut 

B Viktig Et populært turområde som er mye brukt til turgåing, 
skiturer, fiske, isfiske, småviltjakt, elgjakt, 
bærplukking og hundekjøring. Det finnes gode 
parkeringsmuligheter i bunn av Gahperuslia, ca. 250 
meter fra fylkesveien, men også lommer langs 
grusveien. På sommeren er det populært med 
turgåing/sykkelturer på anleggsveien fra Gahperus 
innover fjellet Området brukes også til fjellturer med 
hest (både ridning og kløv). Det går turløype fra 
Sappen til området. En mye brukt snøscooterløype 
går på tvers av dette området (samme som vegen), da 
dette er en av svært få inngangsporter til vidda som 
ikke innehar høy snøskredfare. Den starter ved en 
relativt stor parkeringsplass og går innover mot 
Somajavri og Kåfjord. Geatkkutvággi og Somasjávri er 
populære isfiskevann på vinterstid, hvorav snøskuter 
brukes som transport ut til friluftsområdet. Det er 
anlagt en kraftgate fra Kåfjord i vest til som går i østlig 
retning før den vinkler nordover og ned 
Gahperuselva. I tilknytning til anleggelsen av 
kraftgaten ble det registrert svært mange 
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kulturminner i nedre del av fjellområdet. Det ligger 
også et hytteområde i de første bakkene opp fra 
Reisadalen. På vårparten er det svært mye rein i 
området da dette er et samleområde og 
kalvingsområde. På høsten er området et relativt godt 
jaktterreng. Vegetasjonen viser stedvis tydelige preg 
fra Reinsdyrnæringa.  

1942-
037 

TU Geatkkutoaivvit - 
Biertavárri 

C Registrert Lite brukt område med noen få private hytter. Ellers 
blir området sporadisk brukt til skiturer, fotturer, jakt 
og teltturer. 
Det er noen fine fiskevann i området. 

1942-
038 

SS Reisavann/Ráisjávri A Svært 
viktig 

Særpreget, stort og svært produktivt ferskvann. 
Mange ulike fiskearter (røye, gjedde, abbor, lake, 
ørekyte). Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går 
gjennom området, og den historiske vandreruta 
gjennom Reisadalen starter/ender her. Statskogs 
utleiehytte er ikke lenger i drift, men privat aktør leier 
ut hytte og båt. Denne er et populært startpunkt for 
ski- og fotturer langs nordkalottleden ned mot 
Reisadalen. Flott vann for padling/båtbruk, men 
vanskelig tilgjengelig for bil ned til vannet (terrengbil). 
Godt rypejaktterreng. Endel aktivitet vinterstid i 
nordlig område i forbindelse med scootertrafikk fra 
Nordreisa til Kautokeino, fra Kautokeinos side av 
kommunegrensa. Tidligere mye kjørespor etter 
reindrifta, men tilpassede klopper over myrer har 
motvirket dette og myrene har i stor grad 
tilbakevendt til sin originale tilstand. Reindriftshytter 
ligger i relativt stort antall rundt hele vannet og 
brukes hovedsakelig på våren og høsten. Prøvefiske 
ble utført tidlig september 2019 og viste et flertall av 
storvokst abbor, og sunn bestand av røye om enn litt 
tynn populasjon. Det er svært mange registrerte 
kulturminner i området; Fangsinnretninger, 
bosetningsrester, gravhauger, ildsteder m.m. 

1942-
039 

TU Fjellområdene vest 
for Reisadalen 

B Viktig Område innenfor Reisa nasjonalpark. Et område som 
er lite brukt til friluftsliv og mye brukt til reindrift. 
Drives litt hundekjøring og sporadisk skigåing, 
turgåing og småviltjakt i området. Det ligger to åpne 
hytter langs grensa mot Finland; Deatnomuotkkihytta 
og Sidusgopihytta. Det er registrert svært mange 
kulturminner i sørvestlig del av området, eksempelvis 
fangstinnretninger og ildsteder. 

1942-
040 

TU Reisavann - Imo B Viktig Område innenfor Reisa nasjonalpark. Dette området 
brukes hovedsaklig til turgåing i barmarksesongen 
langs nordkallottruta (DNT, ved Troms turlag) og den 
historiske vandreruta gjennom Reisadalen (én av 
elleve i Norge) og til rypejakt på høsten. Også 
«Vandrerute E1» mellom Nordkapp og Sicilia går her. 
Det er også litt skigåing langs turlagsstien på 
vinterstid. Denne stien er en gammel ferdselsvei 
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mellom Nordreisa og Kautokeino. Lettgått terreng og 
en tydelig sti med unntak av en del våte partier rundt 
Reisavann hvor det også er en del kryssende 
kjørespor. Kraftlinja følger stien igjennom området 
mer eller mindre hele veien. Det er langt mellom 
overnattingshyttene Nedrefosshytta og Statskogs 
hytte ved Reisavann (27 km). Statskogs hytte er ikke 
lenger driftet, men praksisen er at ytterdøra og 
gangen er åpen slik at turgåere i nød kan søke ly. 
Veien inn til Reisavannet er i svært dårlig forfatning, 
og kan kun kjøres på med ATV eller SUV (eller annen 
høy terreng bil). Det er imidlertid muligheter for 
veldig primitivt ly i Arthurgammen og Imogammen, 
som begge ligger i nærheten av turlagsstien (like før 
stien går ned i Reisadalen). Det anbefales å ta med 
seg telt på dette strekket. 

1942-
041 

UO Molleŝvuopmi B Viktig Et av de få områdene som gir grei adkomst til vidda 
fra Reisaelva. Området har mye lokal historie og 
samisk historie, siden ferdselsveien mellom bygda og 
vidda møttes her ved "Sieimma-nasen". Det ligger to 
hytter ved Siemma, en på hver side av elva. 
Nasjonalparkgrensen går like sør for disse hyttene. 
Den som ligger på samme side som området har en 
åpen del. Et par hundre meter sørover langs elva ved 
Siemma finnes et bergmaleri fra ca. 1800 f.Kr. 
Fjellområdet nordøst for elva benyttes hovedsakelig 
som rypejaktområde i dag. Ikoniske Mollisfossen, en 
foss som er en av Norges høyeste frittfallende fosser, 
fosser ut i søndre, midtre del av området.  

1942-
042 

SS Storneshamn-
Steinsvik-Falla 

A Svært 
viktig 

Mye brukt stangfiskeområde, både etter saltvannsfisk 
og anadrome arter. Nydelig sandstrand i Steinsvik, 
som er tilrettelagt av det lokale grendelaget med 
parkeringsplass, bord og benker, bålplass, 
informasjonstavle, huske og volleyballnett. Flott 
område for fotografi av midnattssola. En god del 
bobiler og campingvogn-turister kommer til området 
for ei overnatting ved stranda og ved flata like før 
steinbruddet hele turistsesongen sommertid. Det er 
en del hytter og fritidshus i området i tillegg til noen 
gårdsbruk og annen fast bosetting. Området innehar 
kulturminner helt fra steinalderen, og et større anlegg 
fra 2. verdenskrig. 

1942-
043 

TU Mollesjavri - 
Sivravatnet 

C Viktig I likhet med mange viddeområder i Troms og 
Finnmark brukes også dette området i hovedsak på 
vinterstid (spesielt i påsken), på grunn av 
tilgjengelighet som følge av scooterløypa. Her er det 
teltleir, isfiske, skigåing og hundekjøring som er 
hovedaktivitetene. Godt i fiske i vannene. På 
vinterstid er området nærmest et midtpunkt mellom 
Kautokeino, Kvænangen og Storslett, og binder de 3 
kommunene sammen. Lite/ingen aktivitet på 
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sommeren. Kjerneområde for reindrift (ATV-veier, 
hytter, reingjerder osv.). 

1942-
044 

TU Saraelv - Saravann 
- Somajavri 

A Svært 
viktig 

Et svært populært turområde for fotturer, skiturer, 
teltturer og fiske (sommer som vinter) i alle vann. 
Raisduottarhaldi landskapsvernområde og deler av 
Reisa nasjonalpark faller innenfor dette området. 
Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går gjennom 
området i en sløyfe før den fortsetter oppover 
Reisadalen. Stien går forbi et juv med en svært flott 
foss, Sarafossen, like før stien når veien i Reisadalen. 
Det er trimpostkasser ved Sarafossen (som også var 
med i "5 på topp", og det siste året blitt en av de mest 
besøkte destinasjonene til Ut i NORD i Nordreisa) og 
på Stuoraskáidi. Det ligger en åpen hytte ved 
Somajavri. Det er noen som tar seg en 
terrengsykkeltur mellom Guolasjávri i Kåfjord og 
Reisadalen på skogstiene i området. Stadig flere 
turister går fra Guolasjávri inn i området. Her ligger 
også Halti - Finlands høyeste fjell – hvor toppen av 
fjellet er Nordreisas høyeste fjell på 1361 moh, 
Ráisduottarháldi. Det er fint bærterreng og et fint 
rypejakt- og elgjaktområde. Mye aktivitet på vår og 
høst mtp. reindrifta.  På vinterstid er mye av 
friluftslivet direkte tilknyttet tilgjengeligheten som 
følge av snøskuterløypa. Det er et populært 
utfartsområde med blant annet skuterløype mellom 
Kåfjord (Guolasjavri til Somajavri) og Reisadalen 
(Gahperus til Somajavri) og endel 
hundekjøringsaktivitet i tillegg til andre 
påskeaktiviteter. Skutertrafikken medfører tidvis til en 
del støy, men trafikken har avtatt mellom 
Geatkkutjávri og Somas etter at snøskutere ikke 
lenger kunne kjøres helt inn til Somashytta. 

1942-
045 

TU Ahmavuomma - 
Jiertá - Imo 

A Svært 
viktig 

I dette flotte området, i kjernen av Reisa 
nasjonalpark, finner man blant annet Imofossen, 
Jierta og den flotte canyonen ved Imo. Nedrefoss er 
det lengste man kan komme med elvebåt, og herifra 
krysser historiske vandreruta, Nordkalottleden og E1s 
vandrerute over en hengebru.  Ved Imo finner man 
mange flotte naturhistoriske elementer som 
spylerenner, jettegryter, ei naturlig steinbru og andre 
bevis på voldsomme naturkrefter. Fra 
Nedrefosshyttta går det en tursti til toppen av fjellet 
Jierta. Dette fjellet med sin karakteristiske form er 
synlig langt innover vidda. Dette området er også 
populært blant de mest spreke rypejegerne under 
jakta. 

1942-
046 

MA Goppa - Sørkjosen A Svært 
viktig 

Veldig populært nærturområde året rundt. Det er en 
stor parkeringsplass med infotavle og søppelkasse ved 
Kronebutikken. Området i "Gamlehjemskogen" er 
godt tilrettelagt med grusede stier, hvor første 
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stykket fra parkeringsplassen ved Kronebutikken er en 
universelt tilrettelagt grussti med ledelist. Det er også 
flere bord og benker, bru over bekken, skilting, murte 
bålplasser og lysløype i dette skogsområdet, som for 
øvrig har vært et statlig sikret friluftsområde siden 90-
tallet. Området fungerer som start på den mye brukte 
turstien opp til fjells (med Ut i NORD-turmålene 
Snefonna, flylysvarden og Truiskufossen. Sistnevnte 
er den tredje mest besøkte Ut i NORD destinasjonen i 
Nord-Troms). Stien opp mot fjellet har flere 
trimbøker, gode stier som er merket, utvidet, gruset 
og lagt til rekkverk ned mot Jernelva, den har også 
hvilebenker og klopper.  Like ved tregrensa finner 
man Torbjørns plass/Truisku, en liten fjellbu med flott 
utsikt på klare dager. Fortsetter man videre opp etter 
stien kommer man til et svært flott område med 
dramatisk landskap. Spesielt flotte foto-/utsiktspunkt 
finner man ved Sørkjosvardene. Herfra går det stier 
ned mot bygda igjen etter Jernelva eller videre opp til 
fjells mot Sikkájávri og Arasborvárri/Snefonna.  

1942-
047 

NT Hjellnes - Sokkelvik 
- Sandnes 

A Svært 
viktig 

Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. Her 
er det flere gode fiskeplasser langs strandlinja, mange 
stier og trimbøker. Familievennlig og lett turterreng. 
På Sandnesfjellet er en av de fem mest besøkte Ut i 
NORD-destinasjonene. Fint bærterreng, med flere 
vann spredt i området. Det er hytter og fritidshus i 
Sokkelvika som brukes hele året. Neset mellom 
Bakkeby og Sokkelvika er et svært populært 
turområde for spesielt lokale. Her fiskes det mye 
sjøørret, det gås turer, bades, båtaktivitet på 
sommeren, grilling o.l. Stien/kjerrevegen mellom 
mellom Indre Sokkelvika og til stranda mellom 
Sokkelvika er svært spesiell, da den i stor grad er hogd 
ut i fjell. Det er mye lokal historie tilknyttet et enormt 
ras i området på 50-tallet (Sokkelvikaraset), det står 
en minneplate like nord for brua ved 
parkeringsplassen til hyttene på sokkelvik. Det beiter 
sau, elg og rein i området. 

1942-
048 

UO Jiednejavri/ 
Isvatnet 

A Svært 
viktig 

Lett tilgjengelig dagsturområde for spesielt 
fjellskikjøring, men området brukes av alle, også til 
snowboard. Adkomsten er via en lett tilgjengelig, 
utvidet vegskulderparkering på Kvænangsfjellet 
omtrent på kommunegrensen. Området er mye brukt 
område både sommer- og vinterstid. Mest brukt om 
vinteren, med svært mange brukere som går på ski i 
området. Typisk dagsutfartsområde, kortere turer og 
turer opp til/mot Store Naika og ev. rundt 
Skarttasvarri og ned mot Storsvingen/ Sandnesdalen. 
Åpent, stort sett lettgått terreng for skiløping i 
storslått landskap med flott utsikt. En del isfiske på 
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Isvatnet. Sommerstid er det en god del som går tur til 
Store Naika, som er en av 10 på Toppene i Nordreisa. 
Store Naika inngår også i Kvænangen kommune sin 
toppturordning.  

1942-
049 

NT Gorosomoan A Svært 
viktig 

Gorosomoan er et skogområde mellom Høgegga 
boligområde og Reisaelva. Området blir brukt til 
bærtur, gåtur, ridetur og sykling. Barnehager og 
skoler bruker området aktivt. Området har en Ut i 
NORD- destinasjon som er den nest mest 
besøksregistrerte posten i Nord-Troms. Vegetasjonen 
går fra lyngskog i de nordlige områdene, til 
storbregneskog i det lavereliggende området. 
Landskapet er tydelig formet av elven gjennom 
tidenes løp, hvorav området kan sies å ligge som tre 
helt flate «etasjer». På vestlig hold er området i dag 
ytterkanten av et landbruksområde. Området har en 
mørk historie da det under andre verdenskrig var 
fangeleir (hovedsaklig Øst-Europeiske krigsfanger) 
med tilhørende gravplass i dette området. 

1942-
050 

LR Elveparken – 
Reisaelva 
v/sentrum 

A Svært 
viktig 

I sommerhalvåret brukes området mye av lokale og 
tilreisende. Saunaen brukes i forbindelse med bading 
på stranden her, men kanskje mer på vinterstid.  
Området er langs Reisavassdragets strandlinje i 
sentrumsområdet. Området er tilrettelagt med 
infotavler, sti og benker, og ved Elvelandet er det en 
utleibar sauna med bålplass. Det er også laget en 
gapahuk med bålplass på øya. Øya er tilgjengelig fra 
brua, men også via en utplassert steinsti som går ut 
fra øyas østlige side mot Storslett sentrum. Helt sør i 
området ligger den fredete Gamlebrua fra 1899 som i 
dag fungerer som en gangbru. Lyssetting av bru og 
sitteplasser er under planlegging per. 2019. 
Elvekanten ble forbygget for første gang på 50-tallet, 
og er det største tørrmuringsprosjektet utført i regi av 
NVE i Nord-Norge. Det er anlagt fine, brede stier over 
forbygningene og langs elvekanten. 

1942-
051 

LR Høgegga A Svært 
viktig 

Et grøntområde i sentrum av boligfeltet på Høgegga. 
Her er turstier på kryss og tvers, og på vinteren er det 
også skiløyper i området. Det er en fotballbane med 
tilhørende gapahuk og en sykkelbane i sentrum av 
området. Under krigen var det tyske kaserner her, og 
man kan fortsatt se spor av aktivitet fra dette i 
sentrum- og i vest i området. Nordre del av området 
er et frodig grøntområde med stier, som også brukes 
av innbyggere utenfor Høgegga som en innfartsvei til 
turer opp til Lundefjellet. Høgegga barnehage ligger 
like sør for sentrumsområdet. 

1942-
052 

SS Maurnesets 
sjøområde 

C Registrert En utvidelse av Maurneset for å inkludere friluftslivet 
på sjøen. Bortsett fra motorisert båt er dette et 
område som brukes av havkajakkbrukere. De siste 
sesongene har det kommet flere padlere hit for å 
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prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking finner 
også sted her. 

1942-
053 

SS Bakkebyfjorden - 
Sandnesodden 

C Registrert Et området godt egnet for padleturer.  Det finnes 
kulturminner fra middelalderen og fra andre 
verdenskrig her. Havkajakkbrukere parkerer og setter 
ut kajakken ved Rydningen, og Nord-Troms 
padleklubb har dette området som et anbefalt 
padleturområde. Innerst i vika er det rolig oftest rolig 
vann og godt egnet for nybegynnere. 
Havkajakkkulturen er fortsatt ung i Nordreisa, men 
trenden tyder på en stadig økning 

1942-
054 

SS Uløya rundt - 
Rotsundet 

C Registrert Et sjøområdet godt egnet for padleturer og annet 
sjøbasert friluftsliv. Det finnes kulturminner fra 
middelalderen og fra andre verdenskrig her. 
Havkajakkbrukere parkerer og setter ut kajakken ved 
fergeleiet i Rotsund og padler over sundet og følger 
kystlinja nordover på vestlig side. Nord-Troms 
padleklubb har dette området som et anbefalt 
padleturområde, og også langtur rundt hele Uløya. 
Uløya har flere strender som ikke har landbasert 
atkomstveger, og har derfor høy verdi for 
friluftslivutøvere som faller innenfor kategorien 
høypurister. Drivved til bålbruk er varierende. 
Området har en fantastisk utsikt mot lyngen i vest, 
Kåfjorden i sør og Rotsundet i øst. Området har stort 
potensiale for økt aktivitet og større variasjon av 
friluftslivsaktiviteter på sjøen 

1942-
055 

SS Sørkjosen – 
Hjellneset – 
Svartneset 

B Viktig Et nærområde som brukes mye av de lokale for 
rekreasjonsfiske. I dag brukes sjøen i dette området i 
stor grad av motoriserte båter, men også stadig mer 
havkajakker.  Bortsett fra motorisert båt er dette et 
område som brukes av havkajakkbrukere. Sør for 
Hjellneset er det ikke lov å fiske med garn, mens i 
Sokkelvik er det gjerne garn ute gjennom igjennom 
hele sesongen. På havna i Sørkjosen står fiskere tett i 
tett fram til laksefisket åpnes i Reisaelva, da det 
juridiske skillet mellom sjø og elv går fra østsiden av 
havna. Kystlinja fra og med Havna i Sørkjosen og fram 
til Indre Sokkelvik er mye brukt gjennom 
sommerhalvåret til fiske fra land, i tillegg til fisket fra 
båt. De siste sesongene har det kommet flere padlere 
hit for å prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking 
finner også sted her. 

1942-
056 

TU Storhaugen/ 
Boazovárri 

A Svært 
viktig 

Et svært populært toppturområde hvor turen starter 
på parkeringen ved kirkegården på Kåfjords side av 
kommunegrensa. Storhaugen (Boazovárri) er av 
mange å regne som et fjell i Kåfjord, men de siste 250 
høydemetrene mot toppen er innenfor Nordreisa 
kommune. Dette er en svært populær 
toppturdestinasjon sommer som vinter. På grunn av 
den relativt slake helningen her er sørvestlig side av 
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Storhaugen lite snøskredutsatt, og på vinteren er det 
svært mange toppturturister som kjører ned fra 
denne toppen og ender opp ved Djupbik, i Kåfjord. 
Fra Storhaugen er det flott utsikt mot Lyngsalpene, ut 
mot fjorden/sundet og innover mot Kåfjord og 
Nordreisa. Det er naturlig å se dette 
friluftslivsområdet i direkte tilknytning til Kåfjords 
friluftslivsområdeID 1940013, og verdisettingen er 
derfor identisk denne. 
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Innledning 
Merknadsbehandlingsdokumentet er et høringsdokument som utarbeides under 

høringsperioden og etter høringsfristen er utløpt. Den har til hensikt å vise innkomne 

høringssvar og kommunens behandling av disse. Høringsdokumentet er delt inn i to 

deler; sammendrag av innkomne merknader med behandling og kopi av 

høringssvaret (uten vedlegg). Dersom vedleggene ønskes vist kan disse oversendes 

fra kommunen ved forespørsel. 

Sammendrag av mottatte merknader med kommunens svar 
Hvem Sammendrag Når Dok. 

nr. 

1. Gangshøring 

Nordreisa 
hundekjørerlag 
v/ Geir Wang 

Leder av Nordreisa hundekjørerlag kjenner seg ikke 
igjen i beskrivelsen av «1942-013/Kjellerskogen-
Moskodalen-Vinnelys» at Kjellerskogen brukes i 
nevneverdig grad av barnefamilier. Det påpekes at 
området i hovedsak brukes av 5-6 pensjonister og 
bærplassene er gjengrodd. Skiløyper har ikke vært 
kjørt opp de siste årene og skigåere bruker 
hundeløypene. Ellers ønsker Hundekjørerlaget å legge 
til at Kjellerskogen har skytebaner og motorcross hvor 
det i dag er stor aktivitet, samt at en del lokale og 
tilreisende tilknyttet arrangementer benytter seg av 
veien til gåturer. Moskodalen nevnes som mye brukt 
på sommerstid, men ikke på vinteren. 
 
Vedr. «1942-014/Rongadalen – Røyeldalen» påpeker 
Hundekjørerlaget at det ikke stemmer at traktorveien 
til Hysingjord brukes til hundeløype slik som 
beskrevet. Det nevnes at Rongadalen brukes til 
hundekjøring etter friluftsloven uten etablert løype. 
 
Vedr. «1942-018/Sikkájávri – Kildalsdammen» ønsker 
Hundekjørerlaget at det skal legges til at de har, og 
har hatt, disp. for å kjøre opp løype i Kildalen, som de 
bruker utenom de store utfartstider. 
 
Vedr. «1942-028/Bergmo-Liland» skrives det at 
området brukes mye av hundekjørere i nærområdet. 
Foreløpig ikke faste løyper her. 
 
Vedr. friluftslivsområdene som hundekjørerløypa 
passerer gjennom (1942-013, -032, -034 og -044) har 
hundekjørerlaget hatt scooterdisp i 20 år på 
statsgrunn og grunneieravtaler i 2019. 
 
Ellers ønsker Hundekjørerlaget at det skal stå mer om 
parkeringsmuligheter i kartleggingen. 
 
Kommunens behandling 

03.10. 2 
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Hundekjørerlagets merknad er innarbeidet i 
saksdokumentet. 
Kommunen har tatt merknaden til etterretning. 

Einar H. 
Giæver 

Grunneieren ble oppmerksom på høringen av varselet 
gjennom annonsen i avisa. Han mente annonsen var 
for kort, og for lite informativ. Merknaden etterspurte 
hva som mentes med verdisetting. Videre poengterer 
grunneier at de ikke ønsker kartlegging av 
eiendommen deres, og at ethvert forsøk på å 
båndlegge bruken av eiendommen vil bli møtt med 
advokatbistand. 
 
Kommunens behandling: 
Merknaden blir ikke tatt til følge. 
Saksbehandler mottok brevet 23.10, og besvarte det 
24.10. I brevet ble det forklart at avisannonsen var 
ment å varsle om at høringen fant sted og hvor man 
kunne finne opplysninger om saken. Det ble også 
forklart hva kartleggingen og verdisettingen gikk ut 
på, herunder at det ikke dreier seg om 
enkelteiendommer, ei heller noen form for 
båndlegging. Merknaden ellers hadde ingen konkret 
kommentar til innholdet i 
friluftslivsområdekartleggingen og -verdsetting. 

21.10 5 

Nord-Troms 
Turlag 

Nord-Troms Turlag tok opp kartleggingen i deres 
styremøte den 22.10.19 hvorav de ønsket at 
beskrivelser angående 10 på topp (et kommunalt 
friluftskonsept) skulle tas ut. De etterspurte 
informasjon om BIK og RIL-turer, den historiske 
vandreruta mellom Saraelv og Reisavannet, 
Nordkalottleden, og E1. 
Videre la de til en kommentar om at Ut i NORD ikke er 
faste turer. Leder for Nord-Troms Turlag leverte 
merknaden til saksbehandler personlig. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas etterretning. 
Saksbehandler og leder for Nord-Troms Turlag gikk 
gjennom merknaden sammen. Saksbehandler forklarte 
at 10 på topp var inkludert bevisst da dette sa noe om 
bruken over tid, men det ble enighet om at dette 
måtte bedre synliggjøres.  

1.11 7 

Naturvern-
forbundet i 
Nordreisa 

Naturverforbundet i Nordreisa (NiN) støtter helt og 
fullt kartleggingen og verdisettingen av 
friluftsområdene. 
 
NiN ønsker at det etableres en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommune, lag og organisasjoner, 
samt at det opprettes en referansegruppe. 
 
NiN ønsker at kommunen tar hensyn til støy fra 
snøskutertrafikken i kartleggingen og verdisettingen av 
friluftsområdene. Særlig viktig med tanke på topografi 
og hvordan dette «leder» støy inn i stille områder. 

02.11 8 
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NiN mener den økende elvebåttrafikken i Reisa 
Nasjonalpark må kartlegges. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Ved Kartleggingens oppstart i 2009 ble en form for 
arbeidsgruppe etablert hvor lokallag og 
organisasjoner deltok i grensesetting av 
friluftsområdene svært lik slik de vises på kartene 
som lå til høring. Disse ga også kommentar til bruken 
av de diverse områdene som de kjente til. Nordreisa 
kommune er enig med NiN om at en slik 
arbeidsgruppe + referansegruppe er ønskelig. 
Kommunens kapasitet strekker derimot ikke til i 
inneværende periode. Dette fordi prosjektet er svært 
tidkrevende, og at kartleggingen må være vedtatt før 
blant annet revidering av snøskuter kan godkjennes 
(frist innen 2021). Kommunen vil ved revisjon av 
kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder 
kalle inn lag og organisasjoner til å gjennomgå 
friluftslivskartleggingen- og verdsettingen. 
 
Støy fra snøskutertrafikken er inkludert i 
verdsettingen, men manglet i høringsdokumentet å 
poengtere dette i enkelte friluftslivsområders 
beskrivelser. Støy fra snøskutertrafikken vil 
ytterligere kartlegges og beskrives i ny fastsettelse av 
løypenett for snøskuter som skal fastsettes innen 19. 
juni 2021. 
 
 

Nordreisa 
Eldreråd 

Eldrerådets merknad er rettet mot kommunens 
mangler tilknyttet universelt tilpassede nærturer der 
hvor eldre bor. Det nevnes videre eksempler på 
ønskede gangbare traséer langs Reisaelva og 
tilgjengeliggjøring av «Tenketanken» for personer med 
bevegelsesvanser. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Forglemmelsen i å sende høringsforslaget til 
eldrerådet beklages, og merknaden behandles med 
utvidet svarfrist. Merknaden er mer en tilbakemelding 
på kommunens generelle tilstand for tilgang på 
friluftslivsområder med universell utforming, enn en 
merknad på kartleggingsdokumentet som lå til høring. 
Likevel støtter merknaden under vurderingene gjort i 
kartleggingen, mtp. at svært få friluftslivsområder i 
Nordreisa er tilpasset personer med behov for 
universell utforming.  

04.11. 
2019 

10 
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Harald Evanger Harald Evanger bemerker at det i flere generasjoner 
har vært drevet beite i utmarksområdene tilknyttet ID 
001 (Maurneset), 002 (Gjørvarden-Vardfjellet) og 003 
(Bakkeby – Latterhaugen). Evanger poengterer at økt 
friluftsliv medfører en økning av hunder i 
beiteområdet, hvor han har erfart tap av dyr på grunn 
av dette. Han ønsker at beiteområdene skal inkluderes 
i kartleggingens kart og tekst, men også i naturen med 
varsom-plakat. 
 
Kommunens behandling: 
Merknaden tas til orientering. 
Evangers merknad er delvis innarbeidet i 
områdebeskrivelsene, men beiteområdene merkes 
ikke inn i kartet da kunnskapsgrunnlaget allerede 
eksisterer og er tilgjengelig via kartløsningen Kilden. 
Kommunen har i utgangspunktet ikke ansvar for å 
anlegge varselskilt mot beiteområder på generell 
basis. Kommunen skilter derimot turer hvor 
kommunen selv (evt. Nord-Troms Friluftsråd) legger 
opp til friluftsliv, eksempelvis Ut i NORD-turer. 
Saksbehandler har besvart Harald Evanger per e-post, 
hvorav det ble vedlagt lenke til Norges Bondelag hvor 
det kan bestilles gratis informasjonsplakater vedr. 
utmarksbeite. 
 
 
 

20.01. 
2020 

14 

Nord-Troms 
Bonde- og 
Småbrukarlag 

Nord-Troms bonde- og Småbrukarlag (heretter omtalt 
som NTBS) stiller spørsmål på hvorfor de ikke ble 
tilsendt saken på høring i første høringsrunde. 
NTBS bemerker også at primærnæringene møter et 
stadig større press på områdene hvor de innehar 
beiterett, herunder nevnes det at turstier, 
sykkelløyper og hundekjørerløyper ryddes med øks og 
motorsag uten lov.  
 
NTBS nevner også bekymring om skaden som oppstår i 
utmarka av mye brukte turstier og omfattende økning 
av hundekjøring i Kjellerskogen- og bergskogområdet. 
Det poengteres også at utmarkskjøring på vinterstid 
kan by på problemer for utegangsdyr. Et økende 
problem for beitenæringa er at stadig flere har 
hunder, og mange av disse ikke går i bånd – hvert år 
forekommer tap av sau grunnet dette. Det nevnes også 
at fisketurister tar seg tett inn på privat eiendom, og 
opplever dette sjenerende. 
 
Kommunens behandling: 
Kommunen forsøkte i god tro å sende høringssaken til 
bonde- og småbrukar også i førsteomgang, men listene 
kommunen sitter på er utdatert med feil 
kontaktperson og laget er ikke å oppdrive i 
brønnøysundregisteret. Det ble også forsøkt å sende 

30.01. 
2020 

15 
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høringsbrevet til Nordreisa bondelag, men ble også her 
sendt til person som ikke lenger var styremedlem da 
listene er gamle og laget ikke er 
brønnøysundregistrert. Kommunen oppfordrer om at 
lokallags styreledere å besøke kommunens 
hjemmeside for å holde seg oppdatert på saker som 
ligger til høring.  
Det er lite kartleggingsdokumentet kan gjøre med 
konflikter tilknyttet hundekjøring, sykkelløyper og 
turstier utover å beskrive området og vurdere 
forholdene i henhold til verdsettingskriteriene som 
følger av veilederen. 
 
Det er et generelt problem at det er hundeeiere som 
ikke respekterer båndtvangen. Det er en 
problemstilling det er vanskelig å håndtere ettersom 
det per definisjon er en ulovlig aktivitet, og nasjonale 
lover for å regulere dette har eksistert i lang tid. 
Kartleggingen legger som nevnt ingen føringer, og det 
er derfor lite denne kan gjøre med problemet. 
Kommunen tror derimot at hundeeiere generelt ikke 
slipper hunder ut i beiteområder av vond vilje men at 
handlingen er ugjennomtenkt og at noen ikke er sitt 
ansvar bevisst – derfor har også kommunen etter 
folkemøtet videreformidlet muligheten om å bestille 
diverse informasjonsskilt om utmarksbeite gratis til 
bonde- og småbrukerlaget, sau og geit, sankelaget og 
bondelaget. Kommunen håper at bestilling og 
utplassering av disse skiltene vil reduserer problemet. 
 
Problemstillingen tilknyttet fiskere tett på beboelse er 
en vanskelig problemstilling som ikke kan løses av 
dette kartleggingsdokumentet utover det å belyse 
hvilke områder hvor det fiskes mye fra strandsonen. 
Uten videre opplysninger om hvor dette er spesielt 
utbredt er det vanskelig for kommunen å eventuelt 
planlegge hvor eventuelle fremtidige tiltak kan utføres 
for å kanalisere aktiviteten til mindre sjenerende 
områder 

Kjelderen 
idrettsforening 
v/leder 
Gunnbjørg 
Melkiorsen 

Kjelderen IF (herved omtalt som KIF) informerer om at 
de ikke er fornøyd med at de ikke ble tilsendt 
høringsbrev. Foreningen legger til følgende 
informasjon til beskrivelsen av området 1942-013: 

• KIF har i flere tiår kjørt opp skiløyper i 
Kjellerskogen. Det arrangeres skirenn, 
romjulsmarsj, løp og andre lavterskel tilbud til 
barn og voksne. Kjellerskogen blir brukt til 
turområde gjennom hele året, og KIF har en 
fotballbane tilknyttet Kjellerskogen 10. Videre 
legger KIF fram at de er bekymret over 
mengden av hundekjørere.  

• KIF er kjenner seg ikke igjen i Nordreisa 
hundekjørerlags høringskommentar av 
03.10.2019, og stiller spørsmål om kommunen 

10.02. 
2020 

16 
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ettergår avgitte høringssvar med tanke på 
innholdes legimitet. Det poengteres at området 
brukes til bærplukking og lokalbefolkningen 
sykler og går turer i området med- og uten 
hund. 

• KIF ønsker at Kjellerskogen i enda større grad 
kan tilrettelegges for barn og voksne. Det 
ønskes etablert et felles samlingspunkt med 
benker, bord, gapahuk og bålgrue. Det legges 
til at Kjellerskogen er godt egnet for 
klasseturer mtp. kulturminner fra krigen og 
eldre kulturminner som tjæremiler. 

 
Kommunens behandling: 
Merknaden tas til etterretning. 
Kommunen tar selvkritikk på at høringsbrevene ikke 
har nådd frem til alle kommunens lag og foreninger, 
og vil etterstrebe dette i fremtiden. 

• Mye god info i merknaden som vil innarbeides i 
høringsdokumentet. 

• Kommunen har sjekket opp de opplysningene 
som er kontrollerbare, og har unnlatt å 
inkludere infoen som ikke lot seg verifisere. 
Angående informasjonen om den daglige 
bruken av Kjellerskogen som Hundekjørerlaget 
nevnte utover hundekjøring justerte 
kommunen ned mengdebeskrivelsen av 
eksempelvis bærplukking, men fjernet ikke 
aktivitetene. 

• Det er lite kartleggingen av 
friluftslivsområdene kan gjøre for konflikten 
mellom beboere og hundekjørere, utover 
beskrive kvalitetene området i dag innehar og 
hvordan summen av kvalitetene vurderes. 

Rasmussen, S. 
D. og 
Richardsen M. 

Rasmussen og Richardsens kommentar handler om 
beiterett og den omfattende konflikten i området 
mellom hundekjørerlaget og grunneiere/andre 
beboere. Rasmussen og Richardsen informerer om at 
Kjellerskogen brukes av lokalbefolkning til turer og 
bærplukking, samt at området består av kulturbeite 
og engslåttområder. På vegne av grunneiere i området 
peker Rasmussen og Richardsen mot området langs 
foten avkjellerkampen fra Potkaelven til Moskoelven 
som innmarksområde og henviser til friluftslivsloven § 
1 a. Dette bes om å hensyntas av kommunen i 
fremtidig friluftslivs i området. 
 
Kommunens behandling: 
Merknaden tas delvis til etterretning. 
Områder med beiterett er allerede kartlagt og er 
tilgjengelig på offentlige kartløsninger som kilden, og 
trenger derfor ikke å inkluderes i kartleggingen av 
friluftslivsområder da utmarksbeite skal vurderes i alle 
tiltak innenfor disse områdene.  

11.02. 
2020 

17 
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Bruken av området som bærskog og turterreng samt 
beskrivelsen av kulturbeite og engslåttområde vil tas 
inn i områdebeskrivelsen. Kommunen har tatt en 
vurdering av nevnt område mellom Potkaelven og 
Moskoelven, og er delvis enig med Rasmussen og 
Richardsen. Det er ett innmarksområde som ligger like 
inntil Potkaelvens nordlige side, og ett mindre 
innmarksområde like sør for moskoelven. Bortsett fra 
skytebanen og crossbanen imellom disse kan ikke 
kommunen se at området mellom de to ovennevnte 
kan regnes som innmark. Innmarksområdene vil tas ut 
kartleggingen. 

Darre West T. 
P. L. 

Darre West gir sin fulle støtte til Kjelderen IF merknad 
til samme høringsobjekt, og legger til følgende: 
Kjellerskogens kjerneområde er på drøyt 3 kvm, som 
er relativt lite område som er sterkt belastet av 
forskjellige aktiviteter som i seg selv gir begrensninger 
for annen aktivitet. Det nevnes at 
friluftslivsopplevelsen forringes av og at folk 
fortrenges på bakgrunn av hundekjøringen. 
 
Det legges til at området må også inkludere historien i 
Kjellerskogen tilknyttet krigshistoriske rollen. Det 
nevnes at det har vært en større militærleir og 
fangeleir i området hvor grunnmur og vegger fortsatt 
står. Det nevnes også at det er mange registrerte- og 
uregistrerte tjæremiler i området.  
 
Kommunens behandling: 
Merknaden tas til etterretning. 
Det er lite kartleggingen av friluftslivsområdene kan 
gjøre med konflikten mellom beboere og 
hundekjørere, utover det å beskrive kvalitetene 
området i dag innehar og hvordan summen av 
kvalitetene vurderes. Det er vanskelig/problematisk å 
objektivt verdisette hundekjøringen som utelukkende 
negativ, da det også finnes mange mennesker som 
oppfatter hundekjøringen som eksklusivt og 
spennende. Likevel er det rimelig å vurdere over-
gjennomsnittlig mengder hundeekskrementer i 
allmenne turstier som forringende for 
opplevelseskvaliteten. 
 
Kommentar om kulturminner innarbeides i 
beskrivelsen. 

11.02. 
2020 

18 

Nordreisa 
scooter- og 
båtforening 
v/leder Thomas 
Berg 

Generelt for kartleggingen ønsker Nordreisa scooter og 
båtforening (Heretter omtalt som NSB) å legge til at 
de anser at både vest- og østsiden av Reisadalen er 
viktige turområder. De begrunner dette med at 
områdende er mye brukt av lokalbefolkningen og av 
tilreisende på vinterstid, da snøskuterløypene gir 
tilgang til området med snøskuter. Dagsturer for fiske, 
familieturer, teltturer med mer er aktivitetene som 
nevnes har utspring fra snøskuterløypene. 

14.02. 
2020. 

19 
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Om område 1942-009 – Oksfjorddalen-Vaddas: 
NSB kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen om at 
snøskutertrafikken er en kilde til støy i området, og 
foreningen siterer beskrivelsen at løypa mellom 
Ragasvarri og porten planlegges permanent stengt 
grunnet skredfaren. NSB argumenterer med at en 
moderne snøskuter på 15 meters avstand knapt kan 
måles høyere enn en vanlig samtale på én meters 
avstand. Snøskuterne i Nordreisa er i hovedsak 
moderne og vil derfor være i det mindre støyende 
sjiktet blant snøskutere generelt. 
 
Videre i merknaden har foreningen kommentarer til 
nevnt stenging av snøskuterløype. 
 
 
Kommunens behandling: 
Merknaden tas til orientering. 
Kommunen har delt NSBs oppfatning av 
snøskuterløypenes rolle i aktiviteten på øst- og 
vestsiden av Reisadalen. I tidligere 
friluftslivskartlegging var også snøskuteraktiviteten 
kartlagt og verdsatt på lik linje med annen 
friluftslivsaktivitet. Motorisert ferdsel er nevnt med én 
setning i Miljødirektoratets veileder: «Motorisert 
ferdsel i utmark er ikke friluftsliv og faller 
utenfor denne veilederen.». Kommunen har derfor 
måttet ekskludere motorferdselen fra vurderingen, 
men har etter samtale med fylkesmannen blitt enig 
om å forsøke å inkludere aktivitetene som har utspring 
fra snøskuterløype i beskrivelse og verdsetting. Dette 
er i seg selv er vanskelig å få en objektiv sannhet i da 
den «aksepterte» aktiviteten i stor grad er avhengig av 
den «uaksepterte». 
 
NSB siterer kommunen korrekt angående stengingen av 
snøskuterløype mellom Ragasvárri og Porten. Det har 
vært en glipp fra kommunens side at dette har blitt 
omtalt i kartleggingen, og det er feil at dette 
planlegges. Temaet vil eventuelt åpne for medvirkning 
når revideringen av snøskuterløypene påstartes. 
Kommentaren vedrørende stengningen av nevnt løype 
vil derfor tas opp som et høringssvar når den aktuelle 
saken behandles. 

Giæver, E. H. Giæver nevner at omlag 30 % av Nordreisas areal 
allerede er vernet/fredet, og bruker 
Lyngenhalvøya/lyngsfjellene som eksempler på at 
vern/fredning tiltrekker seg folk. Videre ønsker 
Giæver at kommunen skal legge saken vekk. 
 
Giæver opplyser om at enhver kartlegging/verdsetting 
av eiendommen Havnnes, 80/1 motsettes, og at det vil 
innhentes juridisk kompetanse dersom 
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kartleggingen/verdsettingen blir forsøkt gjennomført 
på eiendommen. Avslutningsvis ønsker Giæver å få 
bekreftet av kommunen at brevet er mottatt. 
 
Kommunens behandling: 
Merknaden tas ikke til følge. 
Høringsdokumentet omhandler ikke fredning, vern 
eller båndlegging av noe slag. 
 
Kommunen er lovpålagt å gjennomføre Kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder for å kunne blant 
annet vedta reviderte snøskuterløyper, jfr. forskrift 
om bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag 
§ 4a. 
 

Nordreisa Sau 
og Geit 

• I merknadens vedlegg har Nordreisa Sau og Geit 
foreslått endringer i verdsettingen av flere 
områder under kategorien Kunnskapsverdi. 

• Nordreisa Sau og geit (heretter omtalt som 
NSG) uttaler seg om den lange historien om 
beiterett i spesielt Kjellerskogen, og konflikten 
med hundekjørere.  

• NSG tar også opp at det er et stadig større 
problem at flere turgåere har stadig flere 
hunder, og at hunder på tur stadig slippes løs 
der sau beiter.  

• Nærgående fisketurister ses på av mange som 
et økende problem.  

• Avslutningsvis påpekes det at det gis inntrykk 
av at kartleggingen skal bakes inn i og danne 
grunnlag for utarbeiding av en fremtidig 
arealplan for kommunen, og at dokumentet 
som skal vedtas i kommunestyret må inneholde 
overordnede samfunnsøkonomiske hensyn for 
framtiden. 

 
 
Kommunens behandling: 
Merknaden tas til orientering og delvis til etterretning. 
 

• Kommunen setter stor pris på 
endringsforslagene på verdsettingene som 
fremkommer av vedlegget. Kommunen har tatt 
kontakt med forfatter av merknaden og fått 
bakgrunnen for endringsforslagene. Enkelte av 
poengene var allerede vurdert, eller de 
omhandlet temaer som ikke kunne sies å 
tilstrekkelig endre vurderingen over hele 
friluftslivsområdet. Endringsforslagene er med 
tatt til etterretning, med enkelte unntak. 

• Det er ingen tvil om at Kjellerskogen er et 
konfliktområde, men det er lite kartleggingen 
av friluftslivsområdene kan gjøre med 
konflikten mellom beboere og hundekjørere, 

 20 
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utover det å beskrive kvalitetene området i dag 
innehar og hvordan summen av kvalitetene 
vurderes. Det er vanskelig/problematisk å 
objektivt verdisette hundekjøringen som 
utelukkende negativ, da det også finnes mange 
mennesker som oppfatter hundekjøringen som 
eksklusivt og spennende. Likevel er det rimelig 
å vurdere stor slitasje av områder som 
forringende for opplevelseskvaliteten og som et 
inngrep. 

• Det er et generelt problem at det er 
hundeeiere som ikke respekterer båndtvangen. 
Det er en problemstilling det er vanskelig å 
håndtere ettersom det per definisjon er en 
ulovlig aktivitet. Kartleggingen legger som 
nevnt ingen føringer, og det er derfor lite 
denne kan gjøre med problemet. Kommunen 
tror derimot at hundeeiere generelt ikke 
slipper hunder ut i beiteområder av vond vilje 
men av «sløvhet» og at noen ikke er sitt ansvar 
bevisst – derfor har også kommunen etter 
folkemøtet videreformidlet muligheten om å 
bestille diverse informasjonsskilt om 
utmarksbeite gratis til bonde- og 
småbrukerlaget, sau og geit, sankelaget og 
bondelaget. Kommunen håper at bestilling og 
utplassering av disse skiltene vil redusere 
problemet. 

• Problemstillingen tilknyttet fiskere tett på 
beboelse er en vanskelig problemstilling som 
ikke kan løses av dette kartleggingsdokumentet 
utover det å belyse hvilke områder hvor det 
fiskes mye fra strandsonen. Uten videre 
opplysninger om hvor dette er spesielt utbredt 
er det vanskelig for kommunen å eventuelt 
planlegge hvor eventuelle fremtidige tiltak kan 
utføres for å kanalisere aktiviteten til mindre 
sjenerende områder. 

• Kartleggingen vil ikke bakes inn i arealplanen. 
Det blir ikke riktig å si at denne kartleggingen 
vil bli grunnlaget for noen planer. Den vil bli 
stående som et selvstendig kunnskapsgrunnlag 
som skal brukes som ett av mange verktøy for å 
kunne gjøre helhetlige vurderinger under 
utarbeidelse av planer – hvor friluftslivet kun 
er én av mange faktorer som skal vurderes.  

 
 

  

484



12 
 

 

Innsendte merknader (Uten vedlegg) 

Nordreisa Hundekjørerlag v/Geir Wang 
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Einar H. Giæver 
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Nord-Troms Turlag 
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Naturvernforbundet i Nordreisa 
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Eldrerådet i Nordreisa 
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Harald Evanger  
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Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag 
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Kjelderen idrettsforening 
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Steinar D. Rasmussen & Magne Richardsen – gårds- og bruksnr. 25/3, 
25/4 og 25/23 
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Tom Darre West  

499



27 
 

Nordreisa scooter og båtforening. 
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Einar H. Giæver 
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Nordreisa sau og geit m/Sankelaget og Gjeterhundgruppa 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/291-5 

Arkiv:                A10  

Saksbehandler:  Berit Kalseth 

 Dato:                 11.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/19 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 26.11.2019 
2/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 29.01.2020 
7/20 Nordreisa kommunestyre 26.03.2020 
33/20 Nordreisa kommunestyre 01.04.2020 

 

Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om barnehage 
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
 
Vedlegg 
1 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
2 Reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 29.01.2020  
 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 26.11.2019  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (Ap) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
Gjeldende vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune ble sist revidert mars 
2019. På bakgrunn av politiske vedtak og behov for mer informasjon om dagens 
barnehagetilbud, er det igjen behov for å gjøre justeringer i vedtektene. 
 
Endringer er som følger: 
 
Punkt 4. Opptak 
Jfr gjeldende vedtekter kan kommunen avvise klagen. Ved avvisning av klagen kan klagen 
klages inn til kommunens klageorgan, som er siste klageinstans i Nordreisa kommune. 
 
Endres til: Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 
Kommunen kan endre vedtaket eller avslå klagen.  
Ved avslag av klagen går klagen videre til kommunens klageorgan, som er klagenemda. 
Klagenemda er siste klageinstans i Nordreisa kommune.  
 
Endringen gjelder korrigering til riktig begrep for behandling av klage, og presis informasjon 
om rutine for saksbehandling av klager.  
 
Punkt 5. Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager 
Jfr. gjeldende vedtekter har følgende barn prioritet ved opptak til barnehageplass: 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne 
2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjeneste 
3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: a) Barn fra 

familier med store belastninger grunnet sykdom og/eller funksjonshemming. b) Barn 
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som tilhører språklig eller kulturell minoritet. c) Barn av turnusleger i Nordreisa 
kommune. 
 

Utover disse kriteriene, fremkommer kriterier som ikke er rangert men som inngår i en helhetlig 
vurdering ved opptak; søsken, alder, sammensetning av barnegruppa.  
 
Endres til: Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. Ved ellers 
like vilkår vil eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må opptakene vurderes 
i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter kjønn og alder. Barn 
som har plass i barnehage og søker overflytting til annen barnehage, vurderes på lik linje som 
nye søkere. 
 
Endringene gir tydeligere informasjon til foresatte om kriterier for tildeling av plass ved opptak 
til barnehage.  
 
 
Punkt 8. Samisk barnehageopphold 
Jfr. gjeldende vedtekter kan barn uten samisk språk og tilhørighet tildeles plass ved samisk 
avdeling, dersom det ikke er tilstrekkelig søkere med samisk bakgrunn til avdelingen. 
 
Endres til: Samisk barnehageavdeling arbeider særlig med utvikling av samisk språk, kultur og 
identitet. Dagligspråket i ved barnehageavdelingen er samisk.  
 
Endringene er i tråd med politiske vedtak i oppvekst og kulturutvalget (PS 56/17) og 
kommunestyret (PS 7/19); styrkning av samisk tilbud ved samisk avdeling i Leirbukt barnehage. 
 
 
Punkt 9 Betaling av barnehageopphold 
Barnehager tilbyr kjøp av enkeltdager for de barn som har redusert plass i barnehage, dersom 
foresatte har behov for å kjøpe enkeltdager.  
 
Endring: Barn med redusert plass i barnehage, kan ved behov kjøpe enkeltdager med en kostnad 
175,- kr. 
 
Endringen gir informasjon til foresatte om mulighet og kostnad ved å kjøpe enkeltdager i 
barnehagen. 
 
 
Punkt oversikt over private barnehager i Nordreisa 
Jfr. vedtektene foreligger oversikt over private barnehager med antall avdelinger og 
barnehageplasser. 
 
Endres til: Kirkebakken tilbyr 69 plasser. 
Kirkebakken barnehage Storslett 4 avdelinger 

69 plasser 
O-6 år 

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling, 
utvidet 
Inntil 24 plasser 

O-6 år 

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage 

Tømmernes l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 
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Endringer er i tråd med barnehagens leke- og oppholdsareal for barn. 
 
Vurdering 
Forlag til vedtekter for kommunale barnehager er i tråd med politiske vedtak og dagens 
barnehagedrift. Rådmannen tilrår endringer som foreslått. 
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1. Den kommunale forvaltning 
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
 
I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for 
kommunens barnehagevirksomhet. 
 

2. Formål 
Barnehageloven § l:  
 
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering." 
 

3.   Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.  
 
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. 

Dok.id.:  
2016/7 
 

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 
 

Dokumenttype: 
Vedtekter 

Utgave 
9 

Skrevet av:  
Berit Kalseth, 
barnehagekonsulent 

Gjelder fra 
29.03.19 

Behandlet av:   
Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04 
Kommunestyret, sak 002/06, 22.06.06 
Kommunestyret, sak 044/07, 20.12.07 
Kommunestyret, sak 6/13, 14.03.13 
Kommunestyret, sak 26/14, 12.06.14 
Kommunestyret, sak 39/14, 04.11.14 
Kommunestyret, sak 7/16, 28.01.16 
Kommunestyrer, sak 7/18, 08.02.18 
Kommunestyret, sak 7/19 - 8/19, 29.03.19 

Side nr: 
5 
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Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  
 
 
 
 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget. 
 
Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
 

4.  Opptak 
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 
skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 
om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret. 
 
Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer.  Rådmannen delegerer 
myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage. 
De private barnehagene har egne opptakskriterier. 
 
De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets. 
 
Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 
Kommunen kan endre vedtaket eller avvise klagen.   
Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til kommunens klageorgan, som er siste 
klageinstans i Nordreisa kommune. 
 
Søkere som ikke kommer inn på sin l. prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå 
på venteliste hit. 
 
Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 
opp. 
 
Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette. 
 
Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn regnes for å være over tre år fra 
og med august det året de fyller tre år. Barn som er under tre år i det kalenderåret det gjøres 
opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som 
en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom faginstans anser dette som 
nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven. 
 
Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l 00 % av full plass 
tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager. 
 
 
Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en 
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det 
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betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må 
oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.  
 
 

 

5.   Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager 
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden 
barnet fyller ett år. Barnehageloven § 12 a. 
Barn som har plass i barnehage og ønsker overflytting av plass kan prioriteres foran "nye 
barn". 
 
Følgende barn prioriteres ved opptak: 
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:  

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved 
sosiale/medisinske institusjoner. 
 

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten. 
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet. 
 

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: 
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller 
funksjonshemming.  
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet. 
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet. 
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune 

 
Ved ellers like vilkår kan eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må 
opptakene vurderes i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter 
kjønn og alder. Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. 
 

6.   Leke- og oppholdsareal 
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne. 
 

7.   Oppholdstid/åpningstid 
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ved behov kan barnehagene åpne fra 
kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag. 
 
Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 
inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. 
-         Barnehagen er stengt fire uker om sommeren 
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre  

og barn som trenger det 
- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt. 
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- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00. 
 
 
I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet. 
 
 

8.   Samisk barnehagetilbud 
Det vil være tilbud om barnehageplass på en samisk barnehageavdeling dersom antall søkere 
til slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget.  
Ved hovedopptaket vil barn som søker samisk barnehagetilbud prioriteres etter følgende kriterier i 
prioritet rekkefølge:  

1. Barn med samisk språk 
2. Barn med samisk tilhørighet 

 
Barn som har plass på samisk avdeling i det inneværende barnehageår uten å være 
samisktalende eller ha samisk tilhørighet, vil kunne påregne bytte av avdeling/barnehage 
ved hovedopptaket. Samisk barnehageavdeling vektlegger arbeid med utvikling av samisk 
språk, kultur og identitet. 

 

9.   Betaling av barnehageopphold 
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes. 
 
Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.  
 
Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på 
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag. 
 
Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.  
 
I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et 
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime. 
 

l O. Permisjon fra barnehageplass 
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 
Klagen sendes kommunen. 
 
Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter l. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.  
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De kommunale barnehagene i Nordreisa 
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling 

18 plasser 
0-6 år 

Storslett barnehage  Storslett 2 avdelinger 
35 plasser 
35 plasser 

0-6 år 

Høgegga barnehage Storslett 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

Leirbukt barnehage med samisk 
avdeling 

Storslett 3 avdelinger 
50 plasser 

0-6 år 

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

 

Private barnehager i Nordreisa 
Kirkebakken barnehage Storslett 4 avdelinger 

72 plasser 
O-6 år 

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 

Reisadalen montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling, 
utvidet 
Inntil 24 plasser 

O-6 år 

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage 

Tømmernes l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 
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1. Den kommunale forvaltning 
Nordreisa kommune eier og driver barnehagene, og er ansvarlig for driften i samsvar 
med til enhver tid gjeldende lov om barnehager, forskrifter til loven, rammeplan, årsplan, 
samt merknader til bestemmelsene i loven fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 
 
I henhold til vedtak er det oppvekstutvalget som er det politiske styringsorgan for 
kommunens barnehagevirksomhet. 
 

2. Formål 
Barnehageloven § l:  
 
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.  
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering." 
 

3.   Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.  
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Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Styrer er eiers 
representant i samarbeidsutvalget. 
 
Jf. § 5 i lov om barnehager kan kommunen bestemme at det skal være felles 
samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 
Foreldre sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i 
foreldreråd og samarbeidsutvalg. 
 

4.  Opptak 
Hovedopptak for barnehagene i Nordreisa kommune foretas etter søknadsfrist l. mars. Det 
skal benyttes fastsatt skjema/elektronisk søknad. De som søker til hovedopptaket, får tilbud 
om plass fra oppstart i august selv om det søkes plass med oppstart senere i barnehageåret. 
 
Opptak gjøres administrativt etter innstilling av den enkelte styrer.  Rådmannen delegerer 
myndighet, i en samordnet opptaksprosess i kommunen, etter § 12 i lov om barnehage. 
De private barnehagene har egne opptakskriterier. 
 
De kommunale barnehagene har hele Nordreisa kommune som opptakskrets. 
 
Klage på opptak rettes til saksbehandler i Nordreisa kommune som underinstans. 
Kommunen kan endre vedtaket eller avslå klagen.   
Ved avslag av klagen går klagen videre til kommunens klageorgan, som er klagenemda. 
Klagenemda er siste klageinstans i Nordreisa kommune. 
 
Søkere som ikke kommer inn på sin 1 . prioritet ved valg av barnehage, kan velge å stå 
på venteliste hit. 
 
Barnehageplass tildeles som fast plass til barnet begynner på skolen, eller plassen sies 
opp. 
 
Størrelsen på prosentplass tildeles ut gjeldende barnehageår. Dersom det ønskes 
endring/videreføring av prosentplassen må det søkes om det til hvert hovedopptak. 
Foreldre som ønsker å skifte barnehage for sitt/sine barn, må søke spesielt om dette. 
 
Det skilles mellom aldersgruppene 0-3 år og 3-6 år. Barn regnes for å være over tre år fra 
og med august det året de fyller tre år. Barn som er under tre år i det kalenderåret det gjøres 
opptak, teller som to. Barn som fyller tre år i det kalenderåret det gjøres opptak, teller som 
en. Barn med nedsatt funksjonsevne kan telle som to, dersom faginstans anser dette som 
nødvendig. Dette skal det søkes om etter barnehageloven. 
 
Det tilbys barnehageplasser som tilsvarer minimum 50 % og opp til l 00 % av full plass 
tilsvarende 45 timer pr. uke. En barnehageplass må benyttes som hele dager. 
 
 
Ved oppsigelse skal denne være skriftlig og rettes til barnehagen. Oppsigelsestida er en 
måned, fra dato til dato. Ved oppsigelse gjeldende fra og med 1. mai eller senere, må det 
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betales for plassen ut barnehageåret. Dersom man ønsker å si opp plassen på våren, må 
oppsigelsen leveres innen l. april. Barnet må da tas ut av barnehagen innen l. mai.  
 

5.   Opptakskriterier for Nordreisa kommunes barnehager 
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden 
barnet fyller ett år. Barnehageloven § 12 a. 
 
Følgende barn prioriteres ved opptak: 
1. Barn med nedsatt funksjonsevne:  

Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog, PP-tjenesten eller fagpersonell ved 
sosiale/medisinske institusjoner. 
 

2. Barn som omfattes av vernevedtak gjort av lov om barnevernstjenesten. 
Dokumentasjon: Skriftlig attestasjon fra barnevernet. 
 

3. Barn som kommer inn under kriterier etter følgende prioritert rekkefølge: 
a. Barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller 
funksjonshemming.  
Dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege, psykolog ved sosialmedisinske 
institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere grunnet sykdom eller 
funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra den daglige omsorgen for 
barnet. 
b. Barn som tilhører språklig eller kulturell minoritet. 
c. Barn av turnusleger i Nordreisa kommune 

 
Så langt det er mulig vil man prøve å gi søsken plass i samme barnehage. Ved ellers like 
vilkår vil eldste barn kunne bli prioritert. I tillegg til opptakskriterier må opptakene vurderes 
i sammenheng med at barnegruppa skal ha rimelig sammensetning etter kjønn og alder.  
Barn som har plass i barnehage og søker overflytting til annen barnehage, vurderes på lik linje 
som nye søkere.  
 

6.   Leke- og oppholdsareal 
Nordreisa kommune har vedtatt et netto leke- og oppholdsareal på 4 m2 for barn over tre 
år, og 5,5 m2 for barn under tre år. Uteområdet skal være minst seks ganger større enn 
samlet lekeareal inne. 
 

7.   Oppholdstid/åpningstid 
Et barnehageår regnes fra l. august til 3l. juli. Oppstart for nytt barnehageår er uke 32. 
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Ved behov kan barnehagene åpne fra 
kl. 06.45. Barnets oppholdstid må imidlertid ikke overstige ni timer pr. dag. 
 
Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets seks kurs- og planleggingsdager, 
inntil to dager legges til starten av barnehageåret. Da er barnehagen stengt. 
-         Barnehagen er stengt fire uker om sommeren 
- Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til de foreldre  

og barn som trenger det 
- Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt. 
- Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. l2.00. 
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I forbindelse med høytider og ferier er personalet pålagt å ta ut avspasering. Barnehagen 
foretar da en behovsprøving av barnehagetilbudet. 
 

8.   Samisk barnehagetilbud 
Det vil være tilbud om barnehageplass på samisk barnehageavdeling dersom antall søkere til  
et slikt tilbud er mange nok til å utløse støtte fra sametinget.  
 
Samisk barnehageavdeling arbeider særlig med utvikling av samisk språk, kultur og 
identitet. Dagligspråk ved barnehageavdelingen er samisk. 
 
Ved hovedopptaket vil barn som søker samisk barnehagetilbud prioriteres etter følgende kriterier i 
prioritet rekkefølge:  

1. Barn med samisk språk 
2. Barn med samisk tilhørighet 

 

9.   Betaling av barnehageopphold 
Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga. Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn 
og 50 % for 3. barn. Foreldrerådet fastsetter kostpenger. Det gis ikke søskenmoderasjon 
på kostpenger. Dersom faktura for barnehageopphold ikke er betalt innen en måned etter 
forfall, kan kommunen si opp plassen, og barnet må da tas ut av barnehagen med en ukes 
varsel. All utestående betaling av barnehageopphold skal gjøres opp før oppsigelse 
trekkes. 
 
Et barnehageår regnes som 11 måneder, juli er betalingsfri måned.  
 
Søknad om betalingsfri kan innvilges i særlige tilfeller ved lengre tids sykdom, opphold på 
sykehus, el. Fraværet må ha vart en måned eller mer, legeerklæring skal framlegges. Ved 
innvilget betalingsfri periode, starter denne en måned etter fraværets første dag. 
 
Uforutsett stenging av barnehagen inntil tre dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.  
 
Barn med redusert plass i barnehage, kan ved behov kjøpe enkeltdager til en kostnad 
175,- kr.  
 
I tilfeller hvor barn hentes etter barnehagens stengetid, belastes foreldrene med et 
overtidstillegg på kr 200,- pr påbegynte halvtime. 
 

l O. Permisjon fra barnehageplass 
Søknad om permisjon med begrunnelse rettes til den enkelte barnehage. Partene har 
klagerett etter forvaltningsloven. Frist er tre uker fra melding om vedtak er mottatt. 
Klagen sendes kommunen. 
 
Det gis ikke permisjon fra starten av eller en periode midt i et barnehageår. Permisjon kan 
innvilges fra en gitt dato og ut barnehageåret. Det gis ikke permisjon etter 1. mai for 
inneværende barnehageår. Barn som ikke har benyttet/startet opp i tildelt plass kan ikke 
innvilges permisjon.  
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De kommunale barnehagene i Nordreisa 
Oksfjord barnehage Oksfjordhamn l avdeling 

18 plasser 
0-6 år 

Storslett barnehage  Storslett 2 avdelinger 
35 plasser 
35 plasser 

0-6 år 

Høgegga barnehage Storslett 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

Leirbukt barnehage med samisk 
avdeling 

Storslett 3 avdelinger 
50 plasser 

0-6 år 

Sørkjosen barnehage Sørkjosen 2 avdelinger 
36 plasser 

0-6 år 

 

Private barnehager i Nordreisa 
Kirkebakken barnehage Storslett 4 avdelinger 

69 plasser 
O-6 år 

Trollskogen barnehage Rotsund l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 

Reisa Montessoribarnehage Snemyr 1 avdeling, 
utvidet 
Inntil 24 plasser 

O-6 år 

Tømmernes gårds- og 
naturbarnehage 

Tømmernes l avdeling 
18 plasser 

O-6 år 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/219-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 21.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Nordreisa valgutvalg 26.02.2020 
13/20 Nordreisa kommunestyre 26.03.2020 
34/20 Nordreisa kommunestyre 01.04.2020 

 

Valg av representanter til sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 

Henvisning til lovverk: 
Eiendomsskatteloven 
Forvaltningsloven 
Kommuneloven 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.03.2020  
 

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa valgutvalg - 26.02.2020  
 

Behandling: 
Valgutvalget fremmet følgende forslag: 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 
Medlemmer      Varamedlemmer:                                          
Rodner Nilsen (Ap), Leder         1. Magne Anthun (Sv) 
Johanne Olaussen (H) , nestleder   2. Jan Børre Johansen (H) 
Anne Kirstin Korsfur (Frp)    3. Ragnhild Hammari (Frp) 
       4. Trude Elisabeth Lilleng (Ap) 
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Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Valgutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 2019-2023 
Medlemmer      Varamedlemmer:                                          
Rodner Nilsen (Ap), Leder         1. Magne Anthun (Sv) 
Johanne Olaussen (H) , nestleder   2. Jan Børre Johansen (H) 
Anne Kirstin Korsfur (Frp)    3. Ragnhild Hammari (Frp) 
       4. Trude Elisabeth Lilleng (Ap) 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektør tilrår valgutvalget å fremme forslag til kommunestyret på 3 medlemmer og 5 
varamedlemmer til sakkyndigutvalg for eiendomsskatt for perioden 2019-2023.  
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret kan utnevne en sakkyndigutvalg som skal sette taksten på grunnlag av forslag 
fra takstmenn 
 
Jf. kommuneloven kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for 
deler av den kommunale virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer.  
 
Kommunestyret velger leder. 
 
Sakkyndigutvalgets oppgaver som følge: 

 Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at 
eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer 

 Vedtar metode og hjelpeparameter 
 Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet 
 Ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor takseringsarbeidet 
 Ansvarlig for saksbehandlingsmetode 
 Ansvarlig for vedtatte takster 
 Førsteinstans ved klagebehandling 
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