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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 

 

Arbeidsmøte i formannskapet 11. juni 2020 

Henvisning til lovverk: 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling 
 
 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunestyre har i møte den 26.03 bedt ordfører om å etablere en arbeidsgruppe 
med medlemmer bestående av politikere, kommuneledelsen, NAV-leder, Halti næringshage, 
næringsforeningen, idretten, banken, boligkontoret, frivillige organisasjoner for å fremme ulike 
tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og samfunnsaktivitetene forøvrig. 

Det har vært avhold arbeidsmøter 2. april, 23. april, 24. april, 27. april, 14. mai. 
 
Følgende inviteres til arbeidsmøter: 

o Nordreisa Røde Kors 
o Norsk Folkehjelp Nordreisa 
o Nordreisa boligkontor 
o Sparebanken Nord-Norge 
o Nordreisa IL 
o Nordreisa NAV 
o Nord-Troms Studiesenter 
o Nord-Troms regionråd 
o Nordreisa næringsforening 
o Halti næringshage 
o Fagforbundet Nordreisa 
o Nordreisa SV 
o Nordreisa formannskap 
 

Agendaen er runde-rundt-bordet (inntil 4 minutter hver) om: 
· status/endringer fra deres virksomhet 
· eventuelle forslag på tiltak 
· spørsmålsrunde 
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PS 41/20 Referatsaker



Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 27.05.2020 10:18:28
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Geir J Varvik
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Jan Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel O Samuelsen; Einar Pedersen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Arne Ørnebakk; Britt M. Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-
gunnar@nonamesport.com; kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir
Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Hanne Wiesener; Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: Protokoll fral møte i regionrådet 26.05.20
Vedlegg: Protokoll RR 26.05.20.pdf
Det vises til vedlagte protokoll fra møtet i går.
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 5-2020 

STED: Lyngen north, Spåkenes, Nordreisa 

TIDSPUNKT: 26. mai 2020 kl 0900 

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1430) 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  

Fra RUST: 

(deltakere i 

fellesmøte) 

Lyngen: Johannes V. Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen 

Storfjord: Ådne Gamst-Eriksen og Maja Elvemo 

Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon Andreas 

Fyhn 

Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og Maiken Vestgård 

Jørgensen 

Kåfjord: forfall 

Regional 

ungdomskonsulent 

Lise Jakobsen 

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste: ingen 

 

REFERATSAKER: 

Fra Øst-Finnmark regionråd: Uttalelse konsekvenser av reduserte hurtigruteanløp 

Fra Nord-Troms Regionråd:  

• Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft til Troms Holding AS 

• Avklaring av snøskuterløyper periode 5.-17.05 i Troms og Finnmark 

• Uttalelse – Nordkalottens grensetjeneste i et nordområdeperspektiv 
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• Innretning på vedtatte kompensasjonsordninger for næringslivet 

Fra Nordreisa kommune:  

• Uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune  

• Koronaepedemien – konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune 

Fra Midt-Tromsrådet: Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft ASA til Troms 

Holding AS for 2020  

Fra Vest-Finnmark Rådet: en behandling av kvotemeldingen må utsettes 

Fra Lyngen kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 

Fra Storfjord kommune: Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 

Tromsø-områdets regionråd: 

• Innspill til bruk av utbytte fra Troms Kraft Holding AS 

• Uttalelse – behandling av kvotemeldingen må utsettes til en uavhengig 

kvalitetssikring har funnet sted 

Fra Klima- og Miljødepartementet: avklaring om snøskuterløyper 050520-170520 

i Troms og Finnmark 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar referatsakene til etterretning. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 19/20  Godkjenning av protokoll fra møte 30.03.20 

Saksdokumenter:  

• Protokoll fra møte i regionrådet 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 30. mars 2020. 

 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 

 

 

Sak 20/20  Notat - Nordområdemeldingen 

Saksdokumenter 

• Forslag til notat og PP-presentasjon 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Nord-Troms Regionråd godkjenner notatet presentert i dag med endringer 

foretatt i møtet. 

2. Notatet oversendes fylkeskommunen og departementene som innspill i 

utarbeidelsen av Nordområdemeldingen 

3. PP-presentasjon benyttes i møte med politikere på regionalt og nasjonalt nivå 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger: 

Saksordfører Eirik L. Mevik hadde utarbeidet et 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. 

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 i møtet): Relasjonen til Sverige/ Finland å sette fokus 

på. 

 

Enstemmig vedtak fra møtet: 

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. 
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2. Rådsordfører og daglig leder utarbeider et forslag til gjennomføringsplan 

med kostnadsramme som behandles pr epost. 

 

Arbeidsutvalget i regionrådet fulgte opp saken i møte 31.03. og utformet forslag til  

vedtak som ble enstemmig bifalt pr epost av regionrådet: 

• Nord-Troms Regionråd engasjerer Halti næringshage til oppdrag – «notat 

Nordområdemelding». Oppdraget omfatter å utarbeide et notat med fokus på 

samfunnsutviklingen i nord generelt, og Nord-Troms spesielt. Tema er 

næringsliv og kompetanse, infrastruktur, klima og miljø, urfolk. For Nord-

Troms må vi også vektlegge grensen til Sverige og Finland, og omtale 

virkemidlene i tiltakssonen. 

• Leveransen skal være et 5-10 siders notat + PP presentasjon til bruk overfor 

målgruppen politikere. Brukes i møter med UD, KMD og NFD, aktuelt 

møtetidspunkt august 2020 (må sjekkes ut). 

• Rammer: inntil kr 40.000 inkl mva, ferdig innen 15. juni 2020 (behandles på 

regionrådsmøte 23.06.). 

• Aktuelle moment i arbeidet: 

o Berit og Ørjan/Eirik følger opp saken – være tett på i hele prosessen 

o Sjekke opp med UD (skriveansvarlig for meldingen) status i arbeidet 

o Sjekke med TFFK ved næringssjef eller stabssjef – innspill og prosess 

fra FK 

o Involvere regionrådet (ordførere) i prosessen 

o Kan være aktuelt med innspillmøter – RUST, Arena Nord-Troms, RU 

o Gjennomføre digitalt forskningsseminar 

 

Det er gjennomført følgende prosess i utarbeidelsen av notatet: 
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Sak 21/20   Strategisk plan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023   

Saksdokument:  

• Forslag til Strategiplan Nord-Troms Studiesenter 2020-2023 

Saksbehandler: Kristin Vatnelid Johansen 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd vedtar framlagt dokument som Strategiplan for Nord-Troms 

Studiesenter 2020 – 2023.  

 

Forslag til tillegg fremmet i møte: 

Regionrådet ønsker at arbeidet med studiebibliotekene skal prioriteres. Det 

utarbeides en plan for hvordan vi kan utvikle studiebibliotekene til å bli lokale 

kompetansesenter, som skal ha fokus på fleksible og digitale løsninger. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger  

Strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter (2014 – 2018) tok utgangspunkt i 

det overordnede strategi og styringsdokumentet for Nord-Troms Regionråd, og de 

områder regionrådet hadde prioritert. Ressursutvalget for NTSS har i sine møter i 

2019 drøftet framtidige strategier for studiesenteret, og har deltatt aktivt i 

prosessen med ny plan denne våren.  

  

Kommunene er i dag sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer. I 

tillegg må kommunene være i stand til å håndtere nye velferdsreformer i framtiden. 

Kommunene har fått stadig økte krav i form av lovpålagte rettigheter og plikter, 

flere oppgaver og økt krav om rapportering knyttet til statlig tilsyn. Dette krever 

relevant og tilstrekkelig kompetanse i kommunene.  

  

Næringslivet i Nord-Troms består av noen få store, men mange små bedrifter. 

Verdiskaping og antall sysselsatte var oppadgående fram til koronakrisen. For å 

henge med i konkurransen om kunder og skape utvikling, må næringslivet ha 

tilgang på rett kompetanse, til rett tid og riktig pris.  

  

I Distriktsmeldingen Levende lokalsamfunn for framtiden (Meld.St.5 2019-2020) 

fokuserer regjeringen på at desentralisert, fleksibel utdanning har bidratt til økt 

tilgang på relevant kompetanse i regionale og lokale arbeidsmarkeder. Videre heter 

det at  
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• Fleksible utdanningstilbud bidrar til bredere geografisk rekruttering, og viser 

seg å kunne være tilbud av god kvalitet , ikke minst for dem som kombinerer 

studier med jobb og familie.  

• Det er ofte mange søkere til desentraliserte tilbud  

• Økt fleksibilitet i høyere utdanningstilbud vil trolig bidra til utvikling av nye 

utdannings- og læringsmodeller, der hyppigere bruk av modulbasert utdanning, 

og flere varianter av steds-, samlingsbasert og nettbasert undervisning, vil være 

typiske kjennetegn ved mange av de nye tilbudene.  

• Behovet for aktiv oppfølging og støtte vil være tilstede for mange 

studentgrupper og individer   

• Regjeringen vil støtte opp under at større deler av Distrikts-Norge dekkes av 

slike initiativ som kan koordinere, kartlegge lokal/regionale kompetansebehov, 

stimulere og legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling lokalt. 

Regjeringen vil derfor invitere fylkeskommunene til å foreslå treårige piloter som 

skal være motorer, meglere og møteplasser.   

  

Nord-Troms Studiesenter har avtaler med UiT Norges arktiske universitet om høyere 

utdanning gitt i Nord-Troms. NTSS er også en viktig samarbeidspartner og 

bindeledd mellom utdanning og arbeidsliv i Nord-Troms. Vi tilbyr formell og 

uformell utdanning gjennom studier og kurs for næringsliv og offentlig sektor i 

regionen. Studiebibliotekene er NTSS` møteplass for studentene.  

  

Vi er med andre ord den regjeringen etterlyser: Støttespiller, koordinator,   

kartlegger av regionale kompetansebehov og den som stimulerer til    

utdanning i regionen. Vi er motor, mekler og møteplass for kompetanse i vår   

region.   

  

NTSS har gjennom alle år vært finansiert gjennom søknad og tildeling av likt 

tilskudd fra kommunene i regionen og fylkeskommunen. NTSS har mange gode 

støttespillere som gjennom alle år har jobbet for fast, forutsigbar finansiering for 

NTSS. De ekstra bevilgningene studiesenteret fikk fra Fylkeskommunen, samt 

statstilskuddet for 2020 gir studiesenteret nye muligheter til utvikling.  

Kommunereformen har ført til strukturelle endringer i samfunnet, og ny 

kommunelov har ført til endringer i organisering av regionrådet. Dette får også 

konsekvenser for hvordan Studiesenteret skal organiseres i tida framover.  

  

Dette strategidokumentet for Nord-Troms Studiesenter bygger på strategiplan for 

Nord-Troms Regionråd. Strategidokumentet er utarbeidet for å bidra til en klar og 

felles forventning om hva Nord-Troms Studiesenter skal prioritere i perioden 2020-

2023.  
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Milepæler og framdrift   

 2020  Januar  Februar  Mars   April  Mai  

M 1            

M 2            

M 3            

M 4            

M 5            

M 6            

  

  Beskrivelse: milepæler  

M1  Samle og systematisere kunnskap om status og potensiale  

M2  Forankring og idemyldring: Workshop med interessenter 13.02.20  

M3  Planlegge og gjennomføre strategisamling for ressursutvalget 25.03.20  

Bearbeide forslag og prioritere satsingsområder  

M4  Utarbeide forslag til høringsutkast, høringsrunde med frist 27.04.20  

M5  Innarbeide høringsinnspill og ferdigstille forslag til plan - behandling i 

Ressursutvalget for NTSS 13.05.20  

M6  Behandling av forslag til Strategier for NTSS 2020 - 2023 i Nord-Troms 

Regionråd 26.05.20  

  

Ressursbruk:   

Det er inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledelse og skriving av 

dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes av økte 

bevilgninger/tilsagn for 2020.  

  

Status:  

Studiesenteret gjennomførte workshop med Studiebibliotekene i februar. 

Strategisamling, ledet av Visjona, ble gjennomført i mars i henhold til 

prosessplanen. Ressursutvalget drøftet utkast til strategiplan 21. april før planen ble 

sendt ut på høring. I høringsrunden kom det inn fire høringsinnspill. Disse ble 

innarbeidet i planen før Ressursutvalget for NTSS fikk den til behandling 13. mai.   

 

 

Sak 22/20  Nord-Troms Strategier – handlingsplan    

Saksdokument:  

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte 

28.04.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
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Forslag til vedtak:  

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet 

i dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling 

om oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms 

til en prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. 

Halti næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september 

 

Forslag til endringer i pkt 5 fremmet i møte: 

Handlingsplanen inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett behandles på 

regionrådets møte i september 

 

Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag til punkt 5 ble enst vedtatt. 

 

  

Saksopplysninger  

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling.  

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 

fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 

til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 

behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en slik 

behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 

eierkommunene til felles regional plan. 

Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i 

februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme 

program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 

Strategier. 

 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 

april.  

 

 

Vurderinger: 
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Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke 

er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende 

handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i 

regionrådsmøtet i september.  

 

Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som 

inneholder: 

 

Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som 

involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme 

for gjennomføring. 

 

Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen 

hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli 

arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-

Troms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut: 

• Satsingsområde Kompetanse: 

o Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie 

o Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal 

synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

o Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena 

Nord-Troms 

• Satsingsområde Samfunnsutvikling: 

o Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

 

BEHOV 
Hvorfor gjør vi det? 
Hvorfor er dette viktig? 
 

MÅL SUKSESSKRITERIER 
Hva skal til for å lykkes? 

HANDLINGSPLAN 
Hva skal vi gjøre? 

 TIDSPLAN 

TEAM 
Hvem kan noe om dette? 
 

INTERESSENTER 
Hvem er viktige? 

MÅLGRUPPE for tiltaket 

RESSURSER 
Hva trenger vi? (personal) 
Hva koster det? 
 

RISIKOER 
Hva kan gå galt? 

RESULTATER 
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NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms 

Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra hver 

kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I følge 

vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta 

eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging. 

Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og 

skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

 

Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling 

er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet er 

det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å «bruke 

Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for 

næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk 

næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å 

invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord. 

Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder 

for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for 

utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor 

man kan søke om eksterne midler. 

 

Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i Nord-

Troms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for valg 

av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 2017-

tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan 

dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil 

være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det anbefales 

å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet med 

Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. 

 

 

OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 

Pilotprosjekt fra arbeidskraftreserve til verdifull ressurs- status ved daglig leder 

Fra møtet:  

• Felles pilot om å ta i bruk arbeidskraftreserven (de med avbrutt videregående 

skole) i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Det er utarbeidet et innspillnotat 

vedrørende saken som er oversendt Troms og Finnmark fylkeskommune 

februar 2020 

• Det er ikke kommet svar fra fylkeskommunen pr i dag. Svar er etterspurt. 
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Prosjekt Drivkraft Nord-Troms, statusorientering ved leder av styringsgruppa Ørjan 

Albrigtsen 

Fra møtet: saken settes opp på neste møte i juni. 

 

Nordkalottens grensetjeneste – representanter i styringsgruppa på norsk side – 

orientering ved daglig leder. Fra møtet: 

• Nordkalottrådet er eier av Nordkalottens grensetjeneste, som har egen 

styringsgruppe 

• Det har vært uttrykt ønske om en forsterket norsk representasjon i 

styringsgruppen. Saken har vært drøftet i styringsgruppen siste møte i mai. 

De konkluderte med at det ikke var aktuelt med en politisk representant (fra 

regionrådet).  

• De ønsket å tilby 3 plasser i styringsgruppen fra Nord-Norge. Følgende 

representasjon er meldt inn fra Nord-Troms: 

o Fra næringslivet organisasjoner: Sigleif Pedersen, Arena Nord-Troms 

o Fra NAV: Benedicte Lilleng 

o Fra Storfjord (vertskommune): Willy Ørnebakk 

 

Covid19 – situasjonen i den enkelte kommune 

Fra møtet: saken utsettes 

 

Trainee Nord-Troms, orientering ved daglig leder 

• Trainee Arena Nord-Troms skal trekke unge ambisiøse mennesker til 

regionen og gi de en kanonstart på karrieren. Traineestillingene er av ett års 

varighet hos en bedrift. Traineeåret består av interessante oppgaver hos 

spennende Nord-Troms bedrifter, i tillegg til et interessant og variert 

traineeprogram 

• Traineeprogrammet er for nyutdannede som er på jakt etter sin første, eller 

andre, jobb. Søkerne må ha utdanning på minimum bachelornivå innenfor 

forskjellige fagområder. 

• I første runde har det vært lyst ut 5 stillinger i regionen, med søknadsfrist 

ultimo mai. Det har vært stor interesse for stillingene 

• Det har vært drøftet på administrativt nivå om mulighetene for en trainee-

stilling i regionrådet evt samarbeid med Halti næringshage om en stilling 

• Det er korte tidsfrister og finansieringen bør være på plass i god tid 

Fra møtet: det er vanskelig for regionrådet å delta i denne runden. Regionrådet kan 

vurdere å kjøpe tjenester fra næringshagen i stedet for å tilsette. Administrasjonen 

kan utrede medlemskap i ordningen til neste regionrådsmøte 
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DRØFTING: 

Åpen post: 

Fra møtet: Sak fra Hilde Nyvoll: Varslet endring i politidistriktene – regionrådet bør 

vurdere uttalelse i saken. Saken følges opp. 

 

 

Møtet hevet kl 1515 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.05.2020  2019/14098 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  31.01.2020  Berit Stien 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Eva Angell, 77642057 
  
 
 
  

Nordreisa kommune v/ rådmann 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

Avslag på søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-
kontoret, gitt over statsbudsjettets kapittel 0621 post 63 for 2018 
 
Fylkesmannen viser til søknad på Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret fra 
Nordreisa kommune v/ NAV-kontoret, tiltak Ungdom i arbeid og utdanning. 
 
Arbeids- og sosialdepartementet besluttet den 5.mai 2020 endringer i gjeldende regelverk for 
tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Fylkesmannen er etter dette gitt 
fullmakt til å fatte vedtak på søknader om nye tiltak i 2020.  
 
Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt en 
belastningsfullmakt til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på inntil kr. 3 100 000,- til disposisjon for 
søknader om nye tiltak på tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.   
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har mottatt 8 nye søknader om tilskudd for 2020, med en total 
søknadssum på kr 5 680 000.  
 
I vurderingene av de nye søknadene for 2020 er det blant annet lagt vekt på nytenkning og utvikling 
av nye arbeidsmåter, bruk av prosjektstyringsverktøy, at tiltaket kobles på annet utviklingsarbeid i 
kommunene og er godt forankret i kommunen. 
 
Avslag på søknad 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ut fra en samlet vurdering av budsjettrammen, 
tildelingskriteriene og de prioriterte områdene, jamfør regelverk og kunngjøringstekst, ikke prioritert 
Nordreisa kommune v/ NAV Nordreisa sin søknad.  
 
Avslag på tilskudd under ordningen er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og det er ikke 
klagerett på avgjørelsen. 
 
Med hilsen 
 
Anita Wahl Nilsen (e.f.) 
leder for sosial- og familieseksjonen 

  
 
Eva Angell 
seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
NAV Nordreisa v/ leder Postboks 223 9156 STORSLETT 
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Fra: Larsen, Espen (fmfiela@fylkesmannen.no)
Sendt: 29.05.2020 10:16:30
Til: *FMTF Kommunene i Troms og Finnmark
Kopi: 

Emne: Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom
Vedlegg: Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom.PDF
Fylkesmannen har fordelt skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom, se vedlegg.

Brevet går til alle kommunene i Troms og Finnmark og brevet ekspederes kun med epost.

Med vennlig hilsen
Espen Larsen
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 06
fmfiela@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 
 

Vedlagt: Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom.PDF
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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: 

  28.05.2020  2020/5634 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Espen Larsen, 78 95 03 06 
  
 
 
  

Kommunene i Troms og Finnmark 
 
  
 
 

  

 

Tildeling av skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom 

Vi viser til kommunenes søknader om skjønnsmidler til forebyggende tiltak mot flom. Fylkesmannen 
har gjennomgått søknadene og fastsatt følgende tildelinger til kommunene.  
 
Knr. Kommune Tildeling Knr. Kommune Tildeling Knr. Kommune Tildeling 
5401 TROMSØ   5418 MÅLSELV 1 750 000 5432 LOPPA   
5402 HARSTAD   5419 SØRREISA   5433 HASVIK   
5403 ALTA 500 000 5420 DYRØY   5434 MÅSØY   
5404 VARDØ 1 321 450 5421 SENJA   5435 NORDKAPP   
5405 VADSØ   5422 BALSFJORD 400 000 5436 PORSANGER 400 000 
5406 HAMMERFEST   5423 KARLSØY   5437 KARASJOK 800 000 
5411 KVÆFJORD   5424 LYNGEN   5438 LEBESBY   
5412 TJELDSUND   5425 STORFJORD 200 000 5439 GAMVIK   
5413 IBESTAD   5426 KÅFJORD 700 000 5440 BERLEVÅG   
5414 GRATANGEN   5427 SKJERVØY   5441 TANA 1 400 000 
5415 LAVANGEN   5428 NORDREISA 1 000 000 5442 NESSEBY   
5416 BARDU 246 000 5429 KVÆNANGEN   5443 BÅTSFJORD   
5417 SALANGEN 591 300 5430 KAUTOKEINO 191 250 5444 SØR-VARANGER   

 
Kommunene bes om å rapportere tilbake hvilke tiltak som er utført og hvor mye skjønnsmidler som 
er brukt innen 01. august. Dersom det er ubrukte midler så skal disse betales tilbake til Staten.  
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Espen Larsen 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Fra: Altinn for ELLINOR ANJA EVENSEN (noreply@altinn.no)
Sendt: 26.05.2020 09:37:24
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Innvilget tilskudd - svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes
av grunnskoleopplæringen 2020
Vedlegg: Innvilget tilskudd - svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som
omfattes av grunnskoleopplæringen 2020.pdf

Innvilget tilskudd ‐ svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av
grunnskoleopplæringen 2020

Innvilget tilskudd ‐ svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av
grunnskoleopplæringen 2020
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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: 

  14.05.2020  2020/2389 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  15.04.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Linda K. Selnes, 77642256 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Innvilget tilskudd - svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige 
barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen 2020 

Fylkesmannen viser til vår utlysning av tilskuddsmidler av 5.3.2020 og til Nordreisa kommune v/ 
Flyktningtjenesten sin søknad om midler i brev av 15.4.2020 samt tilleggsopplysninger i e-post av 
24.4.2020. 
 
Målet med tilskuddet er at minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæringen skal få tilstrekkelig 
svømmeopplæring slik at de kan nå kompetansemålene i læreplanen og redusere risikoen for 
ulykker i forbindelse med bading. Kommunen velger selv hvordan svømmeopplæringen organiseres 
og legges opp. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud. Kommunene kan få inntil kr. 
1750,- pr elev som de skal tilby svømmeundervisning til. Kommunen må dekke øvrige kostnader 
selv. 
 
Nordreisa kommune har søkt om midler til svømmeopplæring for 32 minoritetsspråklige elever i 
grunnskoleopplæringen, hvorav 26 grunnskoleelever og 8 elever i grunnskole for voksne. 
Fylkesmannen innvilger søknaden i sin helhet. 
 
Kr 56 000,- utbetales til Nordreisa kommunes kontonr. 4740 05 03954 primo juni 2020.  
 
Utbetalingen merkes «Svømmeopplæring for nyankomne 2020». 
 
Rapportering 
Kommunen må innen 30. mars 2021 rapportere til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på hvor 
mange nyankomne elever som har gjennomført svømmeopplæringen. 
 
I følge Statens bevilgningsreglement § 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. 
mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms samt Riksrevisjonen når som helst føre 
kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det viser seg at tilskuddet er 
utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres feil i utregningen, kan beløpet 
helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt. Vi vil minne om at faktiske 
opplysninger som ligger til grunn for søknaden om tilskudd skal oppbevares i henhold til de samme 
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regler som gjelder for oppbevaring av regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres på samme 
kapittel som det utgiftsføres på i regnskapet. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes (e.f.) 
oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Linda K. Selnes 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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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: 

  17.04.2020  2020/298 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  27.02.2020  UUWDAL 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Anita Jonassen, 78 95 03 37 
  
 
 
  

Oksfjord oppvekstsenter avd barnehage 
Storengveien 4 
9158 Storslett 
Att. Marja-Lena Koivuranta Nilsen 
 

  

 

Tildeling av midler til svømmeopplæring for barnehagebarn 2020 - 
Oksfjord oppvekstsenter avdeling barnehage 

 
Vi viser til vår utlysning av midler til svømmeopplæring i barnehager på vår hjemmeside og i e-post 
som ble sendt til alle kommuner i Troms og Finnmark 27.01.2020. Vi viser også til søknad fra 
Oksfjord oppvekstsenter avdeling barnehage av 27.02.2020. 
 
Oksfjord oppvekstsenter avdeling barnehage har søkt om tilskudd til 
vanntilvenning/svømmeopplæring til 5 jenter og 2 gutter i 2020. Det gis tilskudd til 7 barn for 
barnehageåret 2020/2021. 
 
Kr 13 300 utbetales til konto 4740 05 03954. Utbetalingen merkes «Svømming i barnehager 2020 
– Oksfjord oppvekstsenter avdeling barnehage». 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har mottatt kr 2 641000 i tilskuddsmidler til svømmeopplæring i 
barnehagene i Troms og Finnmark i 2020. Disse midlene gir, med en sats på kr 1900 per barn, et 
svømmetilbud til 1390 barn. 
 
Vi har fått søknad om tilskudd til flere barn enn vi har midler til og har derfor redusert tilskuddet til 
noen av kommunene/barnehagene. Vi forutsetter at det likevel vil være mulig å gi tilbudet til de 
barna det er søkt for, og at barnehagene tilpasser tilbudet etter innvilget tilskudd. Tilskuddet til små 
barnehager som har søkt til et fåtall barn, er ikke redusert. 
 
Målet med tilskuddet er at barn i alderen 4-6 år skal få tilstrekkelig vanntilvenning til de blir trygge i 
vann og får et bedre grunnlag for å utvikle gode svømmeferdigheter. Tilskuddet skal i sin helhet 
benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Kommunen og barnehagene velger 
selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens 
åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig 
tilbud.  
 
Ubrukte tilskuddsmidler kan kun overføres til neste budsjettår etter søknad. 
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Rapportering 
Barnehagen/kommunen må innen 15. februar 2021 rapportere til Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark om bruken av midlene. Bruk rapportmal på vår hjemmeside: 
https://fmsffmedocvwr.fylkesmannen.no/eDocument.Viewer/Fylkesmannen/bruker?retur=%2feDocu
ment.Viewer%2fFylkesmannen%2fsvomming_bhg_rapp&shortname=svomming_bhg_rapp 
 
Ifølge Statens bevilgningsreglement § 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf.§ 12 tredje ledd i lov av 7. 
mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen samt Riksrevisjonen når som helst føre kontroll med 
at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Hvis det viser seg at tilskuddet er utbetalt på 
uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres feil i utregningen, kan beløpet helt eller 
delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt. 
 
Vedtak om tilskudd og avslag er å betrakte som enkeltvedtak. Reglene i forvaltningsloven kapittel IV-
VI kommer derfor til anvendelse, herunder reglene om klageadgang. Eventuell klage sendes til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
 
Vi ønsker dere lykke til med svømmeopplæringen. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Solveig Bjørn (e.f.) 
seniorrådgiver oppvekst og barnevern 

  
 
Anita Jonassen 
seniorrådgiver oppvekst og barnevern 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Altinn for ELLINOR ANJA EVENSEN (noreply@altinn.no)
Sendt: 26.05.2020 09:38:04
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring våren 20202
Vedlegg: Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring våren 20202.pdf
Eporte - ref oppku og fsk og kopi til økonomi

Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring våren 20202

Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring våren 20202
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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: 

  25.05.2020  2019/12074 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marit Helene Pedersen, +4778950541 
  
 
 
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Tildeling av statstilskudd til samiskopplæring våren 2020 

Nordreisa kommune søkte 15.11.2019 om tilskudd for 1766 årstimer til samiskopplæring for 
skoleåret 2019/2020 og Fylkesmannen i Troms og Finnmark tildelte 1640 årstimer etter 
gjennomgang av elever, grupper og GSI. 
 
5/12 av dette ble utbetalt for høst 2019. De resterende 7/12 blir nå utbetalt for vår 2020 med 
timesats 589 kr.  
 
Kr 563 476,67 vil bli overført Nordreisa kommunes konto 4740 05 03954.  
 
Ifølge Statens bevilgningsreglement § 10 kan Fylkesmannen i Troms og Finnmark samt  
Riksrevisjonen når som helst foreta kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. 
Hvis det viser seg at tilskuddet er utbetalt på gale premisser eller opplysninger, kan beløpet helt eller 
delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt.  
Vi vil minne om at tilskuddet skal inntektsføres på samme kapittel som det utgiftsføres på i 
regnskapet.  
 

Utbetalingen vil finne sted innen juni 2020. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes 
oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
 
Marit Helene Pedersen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Altinn for ELLINOR ANJA EVENSEN (noreply@altinn.no)
Sendt: 26.05.2020 09:43:14
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 2020
Vedlegg: Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 2020.pdf

Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk ‐ vår 2020

Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk ‐ vår 2020
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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: 

  26.05.2020  2019/4903 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Linda K. Selnes, 77642256 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Utbetaling av statstilskudd til opplæring i finsk - vår 2020 

Fylkesmannen viser til retningslinjer for forvaltning av tilskudd til opplæring i finsk, grunnskolen, 
under statsbudsjettets kap. 225 post 67, trådt i kraft 1. januar 2005, Fylkesmannens tildeling av timer 
til opplæring i finsk skoleåret 2019/2020 av 3.3.2020, samt registrerte timer i GSI. 
 
Utbetalingen for våren 2020 skjer på bakgrunn av tildelte timer fra Fylkesmannen i Troms, samt 
kontroll av registrerte timer i GSI. Dersom det har vært reduksjon i antall timer til finsk etter 
registering av timer i GSI, ber vi om at Fylkesmannen blir orientert om dette. Eventuelt for mye 
utbetalt tilskudd kan avregnes på utbetaling for høst 2020 eller trekkes tilbake. 
 

Omsøkte timer à 589,- kr 533 

Innvilgede timer etter kontroll mot GSI-tall 533 

Innvilget tilskudd skoleåret 2019/2020 
 

313 643,- 

Utbetalt høst 2019 ((5/12) * (innvilget * 589) 130 684,- 

Til utbetaling vår 2020 ((7/12) * (innvilget * 589) 182 958,- 

 
Kr. 182 958,- utbetales medio juni til Nordreisa kommunes kontonr. 4740 05 03954 for våren 
2020. 
 
Utbetalingen merkes: «Opplæring finsk vår 2020» 
 
Ifølge Statens bevilgningsreglement § 10 og Riksrevisjonens innsynsrett, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. 
mai 2004 om Riksrevisjonen, kan Fylkesmannen i Troms og Finnmark samt Riksrevisjonen når som 
helst føre kontroll med at tildelte midler blir brukt etter forutsetningene. Fylkesmannen kan holde 
tilbake tilskudd dersom forutsetningene for å få tilskudd ikke er oppfylt. Hvis det viser seg at 
tilskuddet er utbetalt på uriktige premisser eller opplysninger, eller at det gjøres feil i utregningen, 
kan beløpet helt eller delvis bli avregnet mot neste utbetaling eller krevd tilbakebetalt. Vi vil minne 
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om at faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden om tilskudd skal oppbevares i henhold 
til de samme regler som gjelder for oppbevaring av regnskapsdata og at tilskuddet skal inntektsføres 
på samme kapittel som det utgiftsføres på i regnskapet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Katharine Jakola 
assisterende oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Linda K. Selnes 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark Vårdator Vårreft

Romssaja Finnmdrkku fy/kkamänni 13-05-2020 2020/696
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

16.01.2020 2019/665

Nordreisa kommune Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 174 Gøril Toresen, 7764208 svar.—mm """
9156 STORSLETT
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Tilbakemelding på budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 - Nordreisa

kommune

Vi viser til vedtatt budsjett/økonomiplan for perioden 2020-2023 mottatt 16. januar i år.

Fylkesmannen skal undersøke om det er grunnlag for å melde kommunene inn i ROBEK på bakgrunn

av vedtatt årsbudsjett/økonomiplan.

Kommuneloven § 28-1 lister opp kriteriene for å melde en kommune inn i ROBEK og punktene a, b, c

og e gjelder budsjett og økonomiplan:

«a) Dri sbuds'ettet er vedtatt med et me orbruk.

b) Dri sdelen iøkonomi Ianen er vedtatt med et me orbruk.

c) Dri sde/en  i konomi  Ianen dri sbuds'ettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller
]j/Ikeskommunekassen viser at et me orbruk skal dekkes inn over lere enn to år etter at det  o  sto.

e) Økonomi Ianen eller årsbuds'etteterikke vedtattinnen de ristene som er astsatti/ov eller

forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller

årsbudsjettet har blitt opphevet etter lovlighetskontroll.  »

Vi har gjort enkel kontroll av budsjettet og funnet følgende: Bunnlinjekontroll av økonomisk oversikt

drift viser at budsjettet og økonomiplanen for 2020 til 2023 er i balanse hvert år. Kommunen har ikke

akkumulert merforbruk som skal dekkes inn. Budsjett/økonomiplan er vedtatt før årsskiftet som

kommuneloven krever.

Fylkesmannens gjennomgang av «årsbudsjett 2020/økonomiplan 2020 - 2023» viser at det

ikke er grunnlag for å melde Nordreisa kommune inn i  ROBEK.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost lkesmannenno 9815Vadsø Strandvegen 13, Tromsø www.fylkesmannenno/tf

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.  lkesmannen.no/meldin Org.nr. 967 311 014
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Generell tilbakemelding/veiledning

Fylkesmannen har også et veiledningsansvar overfor kommunene når det gjelder kommunal
økonomi og vil gi individuell tilbakemelding på vedtatt årsbudsjett/økonomiplan til kommunene i

Troms og Finnmark.

Obligatoriske økonomioversikter

Nordreisa kommune har utarbeidet obligatoriske økonomiske oversikter i tråd med krav i den nye

kommuneloven. Vi har kun noen kommentarer til skjema bevilgningsoversikt — investeringer.

Det kan se ut som om videreformidlingslån feilaktig er ført som utlån av egne midler i

bevilgningsoversikt  — investering, samt tatt med i bevilgningsoversikt pr. rammeområde  -

investering. Videreutlån av andres midler har en egen seksjon (linje 15-1 9) i Bevilgningsoversikt —

investering, jf. økonomiforskriftens  §  5-5. Videreutlån skal ikke føres opp i bevilgningsoversikt pr.

ramme.

i tillegg mangler skjema bevilgningsoversikt  — investeringer flere poster. lveileder til budsjett og
regnskapsførskriften § 5-3 står det følgende: Oppstillingsp/anene etter §§ 5-4 til 5-6 og 5-8 til 5-9 er

obligatoriske på den måten at alle de angitte postene skal tas med og stilles opp i den rekkefølgen som det

fremgår av de nevnte bestemmelsene. Vi ber derfor kommunen om å rette dette opp.

Utviklingen ikommunens økonomi

Kommuneloven 514—4 sier at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise utviklingen i kommunens eller

fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Den foreliggende økonomiplanen har gode betraktninger rundt utviklingen i økonomien, men den

kunne med fordel tallfestet utviklingen av vedtatte finansielle måltall, netto resultatgrad,

disposisjonsfond og gjeldsgrad, i økonomiplanperioden.

Det følger av økonomiforskriften § 5-7 at økonomiplanen skal inneholde en oversikt over den årlige

utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden. Vi ber derfor

kommunen om å utarbeide en slik oversikt.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen Gøril Toresen

fagdirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

KomRev Nord Sjøgata3 9405 HARSTAD
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Fra: Hilde Anita Nyvoll (Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.05.2020 11:33:26
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Jan Hugo Sørensen

Emne: Re: 20/15402-1 - Oppgradering av fylkesveg 7950 - Storvikvegen - Nordreisa kommune
Vedlegg: 
From: Øyvind Strømseth <oyvind.stromseth@tffk.no> 
Sent: Tuesday, May 19, 2020 10:18 AM
To: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: 20/15402‐1 ‐ Oppgradering av fylkesveg 7950 ‐ Storvikvegen ‐ Nordreisa kommune
 
Vi viser til e‐post.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har meldt inn behov for opprusting og vedlikehold av fylkesvegnettet. Det er
ikke pekt på enkeltstrekninger da dette vil være undergitt prioriteringer avhengig av hvilke midler som eventuelt
blir tilført fylkeskommunen. Troms og Finnmark fylkeskommune ser det ikke som hensiktsmessig per i dag å
gjennomføre vurderinger av kostnader knyttet til enkeltstrekninger.
 
Vi noterer oss imidlertid innspillet fra Nordreisa kommune og vil ta dette med i vårt videre arbeid.
 
Vennlig hilsen

Øyvind Strømseth
Avdelingsleder drift, vedlikehold og forvaltning
Samferdsel og miljøetaten
Troms og Finnmark fylkeskommune

Mobil: 99 29 99 22
Epost: oyvind.stromseth@tffk.no
www.tffk.no  
 

 

Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 28. april 2020 14:41
Til: rigmor.thorsteinsen@vegvesen.no; TFFK ‐ Postmottak <postmottak@tffk.no>
Kopi: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa Kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>; tom.mikalsen@ks.no
Emne: Oppgradering av fylkesvei 7950, Storvikvegen i Nordreisa kommune
 
Til Statens Vegvesen og Troms fylkeskommune
**************************************
 
Formannskapet vedtok i sitt møte 23.04.20, sak PS 22/20, å gi KS Troms og Finnmark innspill på aktuelle
prosjekter i kommunen og regionen som kan stimulere til økt aktivitet for å kompensere for koronakrisen.
KS henvendelse tar utgangspunkt i mulighetene for at det kommer statlige krisepakker som kan brukes til
slike prosjekt.
I den forbindelse prioriterte formannskapet renovering av Storvikvegen, fylkesvei nr. 7950.  
Formannskapet ba om at kommunedirektøren i samarbeid med Statens Vegvesen avklarte kostnadene ved en
slik renovering.
 
Kan dere opplyse oss hvilke kostnadstall dere har fått denne fylkesvegen, slik at vi får dette formidlet til KS
Troms og Finnmark, med kopi til fylkesrådet og fylkesmannen.
 
 
Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune
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Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør
 
Kopi: ordfører Hilde Nyvoll, her
          postmottak, her
          KS Troms og Finnmark
 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03
 
 

 
www.nordreisa.kommune.no
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 02.06.2020 11:11:07
Til: Andreas Simonsen; Greta Reiersen; jimblomli; Johannes Lundvoll; Jon.andreas.fyhn; Monza1103; Lea Kaino-
Hestnes; Marcus Alexander Solvoll; oliverlov; ramona.thomassen; Siril Jørgensen; Ådne Gamst Eriksen; Maja
Elvemo; tanjagamst@gmail.com
Kopi: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde
Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Post Kafjord; Post Storfjord; 'Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no)';
Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Sentralbord Kvænangen kommune; Berit Fjellberg; Gunbjørg Melkiorsen;
Anette Holst; Eirik Hasselberg; Karoline S Steinvik; Kjersti Hovland Rennestraum; Kåre Bjørnar Olsen; Marit
Boberg; Vegard Tvedt Pedersen

Emne: Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med regionrådet 26.5.2020 
Vedlegg: Protokoll RUST 26.5.2020.docx
Hei!
Vedlagt protokoll fra møte i Nord‐Troms ungdomsråd 26.5.2020
 
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 fellesmøte med 
Nord-Troms regionråd 26.5.2020 

 
Sted Spåkenes, Lyngen North 
Tid Kl. 9.00-15.30 

 
 
PROGRAM: 
Kl 0900       Notat Nordområdemeldingen – presentasjon og drøfting. Halti 

næringshage presenterer forslaget. (Fellesmøte RUST og regionrådet)  
Kl 1000       Parallelle møter avholdes i RUST og regionrådet (saksliste vedlagt) 
Kl 1130       Felles lunsj 
Kl 1215       Nord-Troms Strategier 2020-2023 – HANDLINGSPLAN. Det jobbes i 

grupper med utvalgte tiltak hvor de unge stemmene er særlig viktig. 
                   Underveis i denne sekvensen vil det gjøres filmopptak til filmer om 

RUST (om modellen og en om rekruttering til ungdomsråd). Det er 
inngått avtale om filmproduksjon med Benzin AS.  

Kl 1530       Avslutning  
 
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
 
NOTAT NORDOMRÅDEMELDINGEN v/ Halti næringshage 
 
Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-Troms» om 
samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle spesielt. 
Prioriterte tiltak basert på innspill i møtet tas med i notatet: 
 

38



2

 
 
 
 

Protokoll Nord-Troms ungdomsråd 
 

Tilstede    
Nord-Troms Ungdomsråd  Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta 

Reiersen 
Kåfjord: Forfall 
Nordreisa: Ramona Thomassen og Jon 
A Fyhn 
Lyngen: Johannes Lundvoll og Andreas 
Simonsen 
Storfjord: Ådne G Eriksen og Maja 
Elvemo 
Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og 
Maiken V. Jørgensen 
 
 

Nord-Troms regionråd - adm.  Lise Jakobsen, referent  
 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til sakslista: ingen 
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16/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
Siste nytt fra kommunale ungdomsråd 
Skjervøy:  

 Har hatt koronastopp i ungdomsråd 
 I kommunestyre ifm. med Pride-flagging. Mye oppmerksomhet i media. 

Avstemming 12-8 for flagging. 
 Deltar på arrangement med kunstner på Skjervøy - male et skap i 

pridefargene m.m 
 Avlyst ungdommens kommunestyremøte og den årlige konferansen 

Nordreisa: 
 Ett møte på Teams om prideflagg 
 Kommunestyremøter - tar tid på Teams så det har vært flere møter 
 Planlegger BUK på Teams i neste uke  
 Vært med å planlegge 17. mai 
 Har fått gjennom sak om brannøvelser for buss – tatt opp for 7 år siden 

 
Kvænangen 

 Quotes på veggen på den nye skolen 
 Prøver å få til ungdomskveld 
 Forespørsel om Pride-arr. 

 
Storfjord 

 Møte på Teams 
 Helt koronastopp i ungdomsrådet 
 Fikk ikke gjort noe med Pride-saken, men kommunen flagger likevel 
 Ny koordinator – Karoline Steinvik, ungdomskontakt 

 
Lyngen 

 Ett kommunestyremøte på Teams i 8 timer (!) 
 Lager discord server 

 
 
Appellen Nord-Troms Pride RUST 6. juni v/ leder Johannes 
Leder og nestleder har jobbet fram forslag til appell som skal holdes i forbindelse 
med Nord-Troms Pride 6. juni. Appellen skal spilles inn på forhånd og sendes i 
digitalt arrangement. Forslaget legges fram til drøfting og innspill i møtet: 
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Nord-Troms Pride Appell  
Likeverd, respekt, mangfold og frihet. Det e sånne verdia Pride står for, det er ikke bare en fest for 
skeive. Det er en viktig markering for å feire de her verdian som vi alle har nært og kjært i hjertan 
våres.  
Nord Troms, et hav av muligheta, men. Ikke for alle. Skeive opplever å ikke bli akseptert. De opplever 
stygge blikk. De blir fortalt at de har en “sykdom”, at de er sammfunsgift. (For å ta nåen eksempla fra 
kommentarfelte til FiN sin FB side) Dette er motbydelige holdninger vi må gi slipp på, nå. Derfor e det 
på tide å feire NTP. Grunnen til at RUST involverte seg i NTP e at vi vil være med å kjempe og legge 
til rette for at alle skal føle seg velkommen i Nord-Troms uansett kordan identitet dem har. Vi mene 
det e viktig å støtte arrangementet for å forme framtia i regionen. 
 Opp gjennom åran har det blidd kjempa for mye. Arbeiderrettigheter. Stemmerett for alle. Likestilling 
av kvinner og menn. I de seinere åran e det blidd kjempa for homofili, kjønns og 
seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og frihet til å velge egen identitet. Folk har fått opp øynan og 
det å være skeiv har blitt enklere med åran, men veien dit vi vil og burde være e enda lang. Hvis hatet 
og fordomman mot skeive fortsette blir veien enda lengre. Vi må møte andre menneska med åpent 
sinn og tenke over ka respekt og likeverd faktisk vil si. Pride har lenge vært et omstridt tema og er 
fortsatt det, men i dag skal vi feire homofili, kjønns og seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og 
frihet til å velge egen identitet med stolthet. Og vi kan med stolthet si at vi heise pride-flagget i alle 
Nord-Troms kommunan på Nord-Troms Pride 2020. 
 
Innspill i møtet 
 

 Tilleggsforslag og bakgrunn for saken: Pride har lenge vært et omstridt tema, men vær ikke 
redd, det kommer ingenting vondt ut av å vise respekt, toleranse og forståelse for andre 
medmennesker. Pride-flagget symbolisere homofili, kjønns og seksualitetsmangfold, åpenhet, 
toleranse og frihet til å velge egen identitet. (Verdier vi alle har nært og kjært i hjertet, men) 
Må ha med kor det starta med oss. Ka tenke vi om Pride? Koffor e Pride viktig? NT skal være 
et samfunn for ALLE folk Likeverd, respekt, mangfold. Det symbolisere homofili, kjønns og 
seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og frihet til å velge egen identitet. Dan Håvard 
Johansen fremmet sak om Nord-Troms Pride som arrangeres i Nordreisa 6.juni 2019 
Samfunnsutviklinga i Nord-Norge – flere eldre og færre ungdommer. 10 % av verdens 
befolkning er ikke heterofile. Inkludering og mangfold, raushet, åpenhet og respekt. Viktig å 
støtte arrangementet for å forme framtia i regionen Innspill i møtet: Må kommunestyrene 
godkjenne at kommunene skal henge opp Pride-flagg? Hvordan skal vi løfte denne saken? 
Debatten må opp i Nord-Troms! Viktig sak og markering av en inkluderende region – støttes 
av alle ordførere Sak til RUST – spille opp sak til Regionrådet. Nord-Troms ungdomsråd tar 
opp saken i eget møte.  

 Se på ordbruken – større fokus på verdiene likeverd, mangfold og respekt 
 Noen gjentakelser av begrepene - språkvaskes 

 
Vedtak: Leder og nestleder tar med innspill fra møtet og ferdigstiller appellen. Det 
avtales innspilling med Pride Nord-Troms-komiteen 
 
 
17/20 NORD-TROMS PRIDE STUNT 
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Arrangøren av Pride har oppfordret RUST til å lage en digital event/kampanje som 
f.eks. kan være å få ungdom til å tegne regnbuer, poste bilder som forbindes med 
Pride eller andre stunt digitalt.  
 
Det foreslås at ungdomsrådet kommer med ideer i møtet og velger en 
arbeidsgruppe som skal utforme stuntet/kampanjen (innhold, bilder, film, plakat, 
tidsrom for publisering, osv.). Kampanjen deles med kommunale ungdomsråd sine 
SoMe sammen med appellen fra RUST som sendes digitalt av Nord-Troms Pride 6. 
juni. 
 
Vedtak: Ungdomsrådet tar bilder ute med Pride-flaggene og legger de ut på egne 
sosiale medier 6. juni. Ungdomsrådene kan dele på egne sider. 
 
 
18/20 EVENTUELT 
 
 
26.5.2020 Lise Jakobsen (referent) 

 

 

PROTOKOLL FRA FELLESMØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD OG RUST 
 

DELTAKERE: 

Ordførere: 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1430) 

42



6

Sekretariat: 

Berit Fjellberg, daglig leder 

Fra RUST: (deltakere i fellesmøte) 

Lyngen: Johannes V. Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen 

Storfjord: Ådne Gamst-Eriksen og Maja Elvemo 

Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon Andreas Fyhn 

Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og Maiken Vestgård Jørgensen 

Kåfjord: forfall 

Regional ungdomskonsulent 

Lise Jakobsen 

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste: ingen  

 

 

Sak 22/20 Nord-Troms Strategier – handlingsplan 

Saksdokument: 

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte 28.04.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

Forslag til vedtak: 

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet i 
dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 
kompetanse og samfunnsutvikling 

3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling om 
oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 
(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms til en 
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prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. Halti 
næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september 

Forslag til endringer i pkt 5 fremmet i møte: 

Handlingsplanen inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett behandles på 
regionrådets møte i september 

Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag til punkt 5 ble enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni). 

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 
behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en 
slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 
eierkommunene til felles regional plan. 

Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i 
februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme 
program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 
Strategier. 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 
april. 

Vurderinger: 

Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke 
er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende 
handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i 
regionrådsmøtet i september. 

Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som 
inneholder: 
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Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som 
involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme 
for gjennomføring. 

Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen 
hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli 
arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-
Troms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut: 

• Satsingsområde Kompetanse: 

o Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie 
o Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal 

synliggjøre jobbmuligheter i regionen 
o Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena Nord-

Troms 

• Satsingsområde Samfunnsutvikling: 

o Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms 
Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra 
hver kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I 
følge vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og 
ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk 
næringsplanlegging. 
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Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og 
skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling 
er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet 
er det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å 
«bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for 
næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk 
næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å 
invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord. 
Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder 
for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for 
utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor 
man kan søke om eksterne midler. 

Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i Nord-
Troms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for 
valg av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 
2017-tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan 
dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil 
være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det 
anbefales å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet 
med Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. 

 

 

26.5.2020 Berit Fjellberg (referent)
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Fra: Altinn for ELLINOR ANJA EVENSEN (noreply@altinn.no)
Sendt: 26.05.2020 11:52:46
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Vedtak i sak 127078 om Stimuleringstilskudd, fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Vedlegg: Tilskuddsbrev_20200420154201690.pdf
Informasjon i vedlagte brev.
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 974792982 NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING

Mobilnummer E-post
977 84 927 may.halonen@nordreisa.kommune.no

 Kontonummer **** ** 03903

Vedtaksdato Vedtak fattet av Søknadsdato Vår ref.
20.04.2020 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 19.02.2020 2020/1884, Agros 127078

Tildeling av stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning 
for 2020

Vi viser til deres søknad om 550 000 kroner i stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning 
for 2020.

Vedtak
NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING tildeles 350 000 kroner i stimuleringstilskudd 
til veterinærdekning for Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen for 2020. Beløpet vil bli overført 
til kontonr. **** ** 03903 innen én uke.

Begrunnelse for vedtaket
Stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning gis med grunnlag i Prop. 1 S fra Landbruks- 
og matdepartementet.

Stimuleringstilskudd skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell 
i næringssvake områder på dagtid. Kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til 
veterinærtjenester og som legger planer for gode, lokale løsninger, skal prioriteres. Følgende 
momenter vektlegges spesielt ved prioritering av søknadene:

Dårlig næringsgrunnlag for veterinærer.
Lavt dyretall og krevende infrastruktur.
At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer.
At stimuleringstiltaket på hensiktsmessig vis kan bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på 
tjenester fra dyrehelsepersonell.

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte samt å opprette kommunale 
veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen hvor 
veterinærens kompetanse kommer til anvendelse. Også andre stimuleringstiltak kan være aktuelle.

Tilskuddet forutsettes brukt til driftstilskudd i veterinærordningen i distriktet.
 
Fylkesmannen forutsetter at midlene blir brukt på tiltak som direkte eller indirekte ivaretar 
veterinærtjenesten i hele distriktet.
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Kommunen kan ikke stille krav om vaktdeltakelse for at veterinærene skal kunne motta slike 
midler.  En styrking av veterinærbetjeningen på dagtid kan imidlertid bidra til at det blir mange nok 
til å delta i vaktordning.
 
Bruk av midlene rapporteres til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 28. februar 2021.

Vilkår
Stimuleringstilskuddet skal brukes i tråd med dette vedtaket. Fylkesmannen gjør spesielt 
oppmerksom på at tilskuddet ikke kan benyttes til finansiering av andre ordninger som mottar 
øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret. Det er for eksempel ikke anledning 
til å benytte tilskuddet til å dekke kostnader som påløper ved veterinære reiser eller å dekke 
kostnader til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

Krav til rapportering
Kommunen skal rapportere hvordan midlene er brukt og om det gjenstår ubrukte midler. Det skal 
fremgå av rapporten hvilke tiltak midlene er brukt til og hvor stort beløp som er brukt på hvert tiltak.

Dere skal rapportere i samme skjematjeneste som dere bruker for å søke om stimuleringstilskudd. 
Rapporten må sendes innen søknadsfristen fylkesmannen setter for neste søknadsomgang.

Kontroll
Fylkesmannen har adgang til å føre kontroll med at midlene benyttes i tråd med vilkårene for 
tildelingen, jf. bevilgningsreglementet § 10 andre ledd. Ved kontroll plikter tilskuddsmottaker å gi 
fylkesmannen nødvendige opplysninger og dokumenter.

Tilbakebetaling
Tilskuddsmidler som ikke blir brukt opp i kalenderåret de er tildelt for vil bli krevd tilbakebetalt. 
Hele eller deler av tilskuddet kan dessuten kreves tilbakebetalt dersom tilskuddsmottaker ikke 
bruker midlene i samsvar med vilkårene for å motta stimuleringstilskuddet.

Det er ikke mulig å klage på vedtaket
Vedtak om tildeling av tilskudd til kommuner er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. 
Kommunene har derfor ikke adgang til å klage på vedtak om stimuleringstilskudd. Dette er 
nærmere beskrevet i kap. 6 i veileder fra Finansdepartementet Om etablering og forvaltning av 

.tilskuddsordninger i staten

Med hilsen
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
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Fra: Øyvind Strømseth (oyvind.stromseth@tffk.no)
Sendt: 19.05.2020 10:17:39
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: 20/15402-1 - Oppgradering av fylkesveg 7950 - Storvikvegen - Nordreisa kommune
Vedlegg: 
Vi viser til e‐post.
 
Troms og Finnmark fylkeskommune har meldt inn behov for opprusting og vedlikehold av fylkesvegnettet. Det er
ikke pekt på enkeltstrekninger da dette vil være undergitt prioriteringer avhengig av hvilke midler som eventuelt
blir tilført fylkeskommunen. Troms og Finnmark fylkeskommune ser det ikke som hensiktsmessig per i dag å
gjennomføre vurderinger av kostnader knyttet til enkeltstrekninger.
 
Vi noterer oss imidlertid innspillet fra Nordreisa kommune og vil ta dette med i vårt videre arbeid.
 
Vennlig hilsen

Øyvind Strømseth
Avdelingsleder drift, vedlikehold og forvaltning
Samferdsel og miljøetaten
Troms og Finnmark fylkeskommune

Mobil: 99 29 99 22
Epost: oyvind.stromseth@tffk.no
www.tffk.no  
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Årsregnskap 2019 - Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Lov om bokføring (bokføringsloven) 

 
 
Vedlegg 

1 Årsregnskap 2019 - Kortversjon 
2 Revisjonsberetning Nordreisa 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Nordreisa kommunes regnskap 2019 godkjennes. 
o Nordreisa kommunes driftsregnskapet godkjennes i balanse.  
o Nordreisa kommunes investeringsregnskap godkjennes i balanse. 

 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune sitt driftsregnskap og investeringsregnskap for 2019 ble avlagt i balanse.  
I 2018 ble driftsregnskapet til Nordreisa kommune avlagt med et mindreforbruk på kr 5,21 mill, 
og investeringsregnskapet ble avlagt med et merforbruk på kr 0,43 mill.  
 
I 2019 ble netto driftsresultat negativt på -3,6 %, mot 2018 på 2,6 %. Kommunen har per 
årsskiftet kr 15,29 mill på disposisjonsfondet, kr 1,6 mill på utviklingsfond, kr 0,24 mill på 
miljøfond, og kr 6,1 mill på havbruksfondet. Samtlige av de overnevnte fondene anses for å 
være disposisjonsfond, og samlet utgjør det kr 23,3 mill. 
 
Regnskapsoversikt per sektor: 
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Sektor Regnskap 
2019

Reg.bud 
2019 Avvik

Sektor for administrasjon 25 047 036 24 790 041 -256 995
Sektor for oppvekst og kultur 146 130 420 143 645 621 -2 484 799
Sektor for helse og omsorg 152 775 566 149 074 994 -3 700 572
Selvkost 490 328 89 232 -401 096
Sektor for drift og utvikling 42 966 788 43 441 063 474 275
Skatter og rammetilskudd -357 393 466 -352 287 100 5 106 366
Renter,avdrag og avsetninger -10 099 248 -9 083 851 1 015 397
Prosjekter og interkommunale samarbeid 82 576 330 000 247 424

 
 
Viser til kapittel 6 i årsmeldingen for mer utdypende informasjon om regnskapet for 2019. 
 

Vurdering 
 
Nordreisa kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på –3,6 %. Kommunen har per årsskiftet 
kr 23,3 mill på disposisjonsfond, inkludert havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond.  
 
Det har de siste årene vært svært krevende for virksomhetene med innsparinger i form av 
vakanser, mindre bruk av vikarer, utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. Disse innsparingene 
har pågått i flere år, og det har vært vanskelig å finne rom for ytterligere nedskjæringer uten å 
berøre antall ansatte. Det var nødvendig å gjøre grep for å ta ned driften. Kommunen foretok i 
2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, og det samme gjorde man i 2019, med bakgrunn av den 
negative økonomiske trenden kommunen står ovenfor. Sett mot 2018 er netto driftsresultat 
likevel forverret seg med 31 mill. I 2019 er netto driftsresultat betraktelig svekket, 
driftsutgiftene er 14,5 mill høyere enn driftsinntektene. Disposisjonsfondet er svekket og det står 
kr 15,3 mill på ordinært disposisjonsfond og kr 8 mill i havbruksfond, utviklingsfond og 
miljøfond. På tross av nedbemanninger oppstår nye behov, som har gitt samme nivå på 
bemanningen.  
 
Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er de økonomiske utfordringene ikke 
over. I 2019 ble det reduksjon i inntektene som medføre at kommunen må gjøre ytterligere grep 
for å få balanse mellom inntekter og utgifter. Nye tiltak må finansieres innenfor eksisterende 
drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom hele driften for å finne effektive metoder å 
levere tjenester på. Spesielt innenfor de to største sektorene som er sektor for helse og omsorg 
og sektor for oppvekst og kultur. Helsesektoren er trolig den sektoren der presset vil være størst 
i årene fremover. Det økte presset på kommunale tjenester i den sektoren er allerede merkbart. 
Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, med dertil økte 
behov for kommunale tjenester. Mangelen på sykepleiere er allerede en utfordring, og det er 
startet en prosess for å se på hvordan den ressursen kan brukes på en mer effektiv måte.  
 
Innenfor sektor for helse- og omsorg har det vært spesielt krevende å omstille driften til 
reduserte budsjettrammer, og enkelte tiltak som er utarbeidet i forbindelse med 
budsjettprosessen er ikke blitt gjennomført. I tillegg har det vært etablert nye tjenester uten 
prosesser for budsjettdekning. I 2019 er den budsjetterte økonomiske rammen til sektor for 
helse- og omsorg økt med kr 16,7 mill og regnskapet viste et merforbruk på kr 3,7 mill. Det var 
med andre ord behov for en økning på kr 20,4 mill sett mot opprinnelig budsjett. Det er 
nødvendig å foreta omstilling av driften innenfor sektoren for å kunne håndtere reduserte 
økonomiske rammer fremover.  
 
Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det ble 
gitt opplæring i regnskapsanalyse og regnskapsrapportering for virksomhetslederne. Det ble i 
tillegg gitt beskjed at de som hadde behov for ytterligere opplæring skulle selv kontakte 
økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjorde. De månedlige rapporteringer fra 
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virksomhetsledere til sektorledere og fra sektorledere til kommunedirektøren fortsatte. I 
rapporteringen skal det blant annet komme frem om lederne har kontrollert lønnsutbetalingene 
innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt utvikling og 
oppfølgning av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og 
selv analysere hvorfor et avvik oppstår. 
 
I 2019 ble det flere skifte i sektorledelsen; både sektorleder for oppvekst og kultur, sektorleder 
for helse og omsorg, og DMS leder startet i jobben i løpet av 2019. I tillegg var det mange nye 
virksomhetsledere og avdelingsledere. Det er krevende for organisasjonen med mange nye 
ledere, da det er mange reglement, rutiner og retningslinjer å sette seg inn.
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap         

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap 

2018

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765

Ordinært rammetilskudd -198 172 575 -198 388 000 -197 256 000 -192 921 097

Eiendomsskatt verk og bruk -17 714 887 -17 700 000 -17 100 000 -17 522 770

Eiendomsskatt annen fast eiendom

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd -1 766 596 -2 552 000 -1 052 000 -18 527 480

Sum frie disponible inntekter -334 200 402 -331 684 000 -327 899 000 -340 890 112

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598

Tap finsansielle instrumenter (omløpsmidler)

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762

Netto finansinntekter/-utgifter 25 147 885 25 040 554 27 035 554 23 992 252

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577

Til bundne avsetninger 2 145 888 0 0 4 164 124

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628 0 -3 661 696

Bruk av ubundne avsetninger -19 427 824 -17 983 920 -800 000 -1 381 500

Bruk av bundne avsetninger -4 163 834 0 0 -3 594 475

Netto avsetninger -18 800 202 -15 683 920 5 500 000 7 024 030

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000

Til fordeling drift -327 052 719 -321 527 366 -294 563 446 -309 073 830

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -5 210 628
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap             

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap             

2018

Netto driftsutgifter pr Sektor

Sektor for administrasjon 24 863 071 24 809 586 29 033 893 23 079 551

Sektor for oppvekst og kultur 146 509 483 143 820 621 135 100 023 140 026 090

Sektor for helse og omsorg 152 680 413 149 074 994 132 352 259 134 417 462

Selvkost 1 370 439 89 232 0 1 481 545

Bygg og Eiendom 44 905 072 43 960 438 41 482 776 43 419 960

Skatter og rammetilskudd -23 670 926 -20 603 100 -20 781 100 -20 116 584

Renter,avdrag og avsetninger -20 827 317 -19 954 405 -22 954 405 -17 965 924

Prosjekter og interkommunale samarbeid 1 222 484 330 000 330 000 -478 898

Netto for sektor 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap         

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

Budsjett 2019

Regnskap           

2018

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 213

Utlån og forskutteringer 5 201 418 5 000 000 5 000 000 8 539 051

Kjøp av aksjer og andeler 1 518 918 1 800 000 1 800 000 1 965 465

Avdrag på lån 10 355 434 5 700 000 5 700 000 13 356 364

Inndekning av tidligere års udekket

Avsetninger 3 902 740 434 935 0 5 874 355

Årets finansieringsbehov 62 371 685 66 926 335 66 345 500 64 026 448

FINANSIERING

Bruk av lånemidler -37 137 746 -52 768 500 -54 220 500 -27 472 927

Inntekter fra salg av anleggsmidler -187 139 0 -1 000 000 -753 332

Tilskudd til investeringer -2 352 850 -1 900 000 -1 900 000 0

Kompensasjon merverdiavgift -4 256 729 0 0 -5 231 599

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -9 230 407 -5 900 000 -5 700 000 -14 285 932

Andre inntekter -577 0 -344

Sum ekstern finansiering -53 165 448 -60 568 500 -62 820 500 -47 744 134

Overført fra driftsregnskapet -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

Bruk av avsetninger -8 406 237 -5 557 835 -2 725 000 -15 047 380

Sum finansiering -62 371 685 -66 926 335 -66 345 500 -63 591 514

Udekket / Udisponert 0 0 0 434 934

6/49
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

905 Pasientvarslingssystem Sonjatun

908 Guleng 3

909 Velferdsteknologi 1 140 903 2 100 000 289 925

911 Halti II -14 060

917 VAR Hovedplan avløp 1 300 000 1 300 000 966 390

919 Ombygging Storslett skole

925 Kjøp av utstyr drift og utvikling 322 591 160 000 160 000 242 188

926 Kjøp av grunn 3 311 830

930 VAR prosjekter 626 828 5 150 000 5 150 000 651 500

931 Bruk av tunnellmasser

932 Uteområdet Storslett skole

937 EPC Energisparekontrakter samfunnshuset 336 067 137 900 172 999

938 IKT utstyr oppvekst 2 539 119 2 000 000 1 000 000 3 277 812

941 VAR Hovedplan vann 13 480 788 8 206 033 5 800 000 3 254 583

942 Låsesystem kommunale bygg 481 955

943 Kjøp av utstyr helse og sosial 1 360 000 140 018

944 Ombygging gamle kinosal 1 945 622 1 151 508 300 000 87 944

945 ombygging Sonjatun 490 000 10 374

952 Prosjektering ny svømmehall 10 553 318 000 823 715

953 Samfunnshuset 1 529 597 690 754 1 005 428

954 Point 300 000 0

955 Oksfjord Havn 4 889 446 4 179 524 3 875 000

956 Asfaltering 3 120 646 2 800 755 2 750 000 2 321 988

957 Utbygging Høgegga barnehage 2 352 145 5 525 116 23 100 000 908 380

958 Salg eiendom/driftsmidler 26 635

959 Digitaliseringsprosjekter 172 875 860 000 500 000 24 844

960 Ombygging kommunehuset 588 803 350 000 883 908

961 Takrenovasjon, Tørfoss kvengård 242 998 400 000 200 000 310 900

962 Gatelys 4 873 329 7 590 754 8 566 836

963 Oppbygging Leonard Isaksensveg 5 556 554

964 Ny vei Moan skole

965 Ombygging skole 250 000 250 000

966 Ombygging Oksfjord skole 1 761

967 Innsyn barnehager/skoler

968 Omsorgsbolig for eldre 99

969 Kritiske ombygginger Sonjatun 637 896

970 Kjøp av kjøretøy 3 220 865 3 671 056 3 100 000

971 Utbedringer idrettshall

973 Kirkegård 5 000 000 5 000 000 348 813

989 Finansiering av investeringsprosjekter 1 360 500

41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 213

Ansvar

Regnskap           

2019

Regulert budsjett 

2019

Regnskap            

2018

Opprinnelig 

budsjett 2019Ansvar(T)
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner

Regnskap         

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap           

2018

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -18 286 848 -17 761 486 -18 251 486 -17 833 201

Andre salgs- og leieinntekter -31 232 005 -29 703 732 -29 555 732 -30 688 469

Overføringer med krav til motytelse -88 447 511 -78 613 362 -52 249 889 -86 706 812

Rammetilskudd -195 215 032 -195 431 000 -195 541 000 -190 562 166

Andre statlige overføringer -26 633 991 -24 161 100 -22 231 100 -39 487 165

Andre overføringer -5 412 543 -4 407 000 -1 915 000 -4 149 931

Inntekts- og formuesskatt -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765

Eiendomsskatt verk og bruk -2 338 000 -2 338 000

Eiendomsskatt annen fast eiendom -17 714 887 -15 362 000 -14 762 000 -17 522 770

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -499 489 161 -480 821 680 -449 335 207 -498 869 279

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 294 883 280 287 697 555 259 742 224 281 014 853

Sosiale utgifter 38 681 368 40 316 667 35 734 961 35 569 836

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 75 488 928 65 291 883 58 055 970 69 684 807

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 52 645 162 47 482 984 44 120 984 45 012 983

Overføringer 32 846 914 31 168 520 19 638 077 31 019 082

Avskrivninger 21 537 717 20 000 000 20 000 000 19 291 258

Fordelte utgifter -2 143 422 -109 191 -109 191 -459 192

Sum driftsutgifter 513 939 947 491 848 418 437 183 025 481 133 627

Brutto driftsresultat 14 450 786 11 026 738 -12 152 182 -17 735 652

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)

Mottatte avdrag på lån -60 752

Sum eksterne finansinntekter -4 775 550 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598

Tap finansielle instrument (omløpsmidler)

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 29 862 683 29 090 554 29 085 554 28 424 360

Resultat eksterne finanstransaksjoner 25 087 133 25 040 554 27 035 554 23 992 252

Motpost avskrivninger -21 537 717 -20 000 000 -20 000 000 -19 291 258

Netto driftsresultat 18 000 202 16 067 292 -5 116 628 -13 034 658

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628 -3 661 696

Bruk av disposisjonsfond -19 427 825 -17 983 920 -800 000 -1 381 500

Bruk av bundne fond -4 163 833 -1 198 372 -1 198 372 -3 594 475

Sum bruk av avsetninger -28 802 286 -24 392 920 -1 998 372 -8 637 671

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577

Avsatt til bundne fond 2 145 888 15 000 15 000 4 164 124

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 10 802 084 8 325 628 7 115 000 16 461 701

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 -5 210 628
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner

Regnskap          

2019

Regulert 

budsjett 2019

Opprinnelig 

budsjett 2019

Regnskap            

2018

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom -187 139 0 -1 000 000 -753 332

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse -783 316 -3 305 012

Kompensasjon merverdiavgift -4 256 729 -200 000 -5 231 599

Statlige overføringer -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000

Andre overføringer -452 850

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -577 -344

Sum inntekter -7 580 611 -2 100 000 -2 900 000 -9 290 287

UTGIFTER

Lønnsutgifter 1 670 497 1 540 500 1 140 500 1 283 424

Sosiale utgifter 313 590 220 000 220 000 230 755

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.35 150 361 52 230 900 52 485 000 27 260 844

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.

Overføringer 4 256 729 5 515 649

Renteutgifter og omkostninger 1 998 542

Fordelte utgifter

Sum utgifter 41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 214

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 10 355 434 5 700 000 5 700 000 13 356 364

Utlån 5 201 418 5 000 000 5 000 000 8 539 051

Kjøp av aksjer og andeler 1 518 918 1 800 000 1 800 000 1 965 465

Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 434 935 434 935 339 895

Avsatt til ubundne investeringsfond

Avsatt til bundne fond 3 467 804 5 534 460

Sum finansieringstransaksjoner 20 978 509 12 934 935 12 500 000 29 735 235

Finansieringsbehov 54 791 073 64 826 335 63 445 500 54 736 162

FINANSIERING

Bruk av lån -37 137 746 -52 768 500 -54 220 500 -27 472 927

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk

Mottatte avdrag på utlån -8 447 090 -5 700 000 -5 700 000 -10 980 920

Overført fra driftsregnskapet -800 000 -800 000 -800 000 -800 000

Bruk av disposisjonsfond -2 509 812 -4 557 835 -2 725 000 -5 766 631

Bruk av bundne investeringsfond -5 340 281 -8 159 561

Bruk av ubundne investeringsfond -556 144 -1 000 000 -1 121 188

Bruk av bundne fond

Sum finansiering -54 791 073 -64 826 335 -63 445 500 -54 301 227

Udekket / Udisponert 0 0 0 434 935
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner Note Regnskap 2019 Regnskap 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 8 550 125 741 536 948 558

Utstyr, maskiner og transportmidler 8 70 045 617 63 539 793

Utlån 64 806 294 68 122 283

Aksjer og andeler 6 19 218 298 17 699 380

Pensjonsmidler 4 700 188 953 666 255 625

Sum anleggsmidler 1 404 384 903 1 352 565 639

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 3 53 764 857 36 342 897

Premieavvik 4 34 922 201 36 751 157

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 3 68 665 804 82 893 235

Sum omløpsmidler 157 352 862 155 987 289

Sum eiendeler 1 561 737 765 1 508 552 928

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 7 -23 294 599 -34 043 251

Bundne driftsfond 7 -14 107 914 -19 472 698

Ubundne investeringsfond 7 -2 915 638 -3 471 782

Bundne investeringsfond 7 -7 416 761 -9 275 190

Regnskapsmessig mindreforbruk 11 0 -5 210 628

Regnskapsmessig merforbruk 11 0 0

Udekket i investeringsregnskapet 12 0 434 935

Kapitalkonto 17 -125 086 844 -128 024 808

Endring rekneskapsprinsipp AK (drift) 2 054 933 2 054 933

Endring rekneskapsprinsipp AK ( investering) 2 131 305 2 131 305

Sum egenkapital -168 635 519 -194 877 184

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 4 -794 377 892 -746 730 137

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 10 -525 541 731 -493 809 503

Sum langsiktig gjeld -1 319 919 623 -1 240 539 640

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld 3 -69 083 210 -67 512 993

Premieavvik 4 -4 099 413 -5 623 111

Sum kortsiktig gjeld -73 182 623 -73 136 104

Sum egenkapital og gjeld -1 561 737 764 -1 508 552 928

Ubrukte lånemidler 40 621 564 15 998 810

Andre memoriakonti 232 932 615 232 932 615

Motkonto for memoriakontiene -273 554 179 -248 931 425

Sum memoriakonti 0 0
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Investeringsregnskap 
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

9 INVESTERINGSREGNSKAP

Ansvar

909 Velferdsteknologi 0,00 0,00 0,00

911 Halti II 0,00 0,00 -11 248,00

917 VAR Hovedplan avløp 0,00 0,00 0,00

925 Kjøp av utstyr drift og utvikling 0,00 0,00 0,00

926 Kjøp av grunn 0,00 0,00 0,00

927 Gaver kreftavdelingen Sonjatun 0,00 0,00 0,00

930 VAR prosjekter 0,00 0,00 0,00

937 EPC Energisparekontrakter Samfunnshuset 270 554,09 0,00 0,00

938 IKT utstyr oppvekst 0,00 0,00 0,00

940 Egenkapitalinnskudd KLP/Nybo 162 773,96 0,00 1 715 465,00

941 VAR Hovedplan vann 0,00 406 033,00 0,00

942 Låsesystem kommunale bygg 0,00 0,00 0,00

943 Kjøp av utstyr helse og sosial 0,00 0,00 0,00

944 Ombygging gamle kinosal 0,00 101 508,00 0,00

945 Ombygging Sonjatun 0,00 0,00 0,00

952 Prosjektering ny svømmehall 0,00 0,00 0,00

953 Samfunnshuset 0,00 50 754,00 0,00

954 Point 0,00 0,00 0,00

955 Prosjekt Oksfjord havn 0,00 304 524,00 0,00

956 Asfaltering 0,00 50 755,00 0,00

957 Utbygging Høgegga barnehage 0,00 325 116,00 0,00

958 Salg eiendom/driftsmidler -170 453,05 0,00 -753 332,00

959 Digitaliseringsprosjekter 139 125,00 0,00 0,00

960 Ombygging kommunehuset 0,00 0,00 0,00

961 Takrenovasjon 0,00 0,00 0,00

962 Gatelys 0,00 50 754,00 0,00

963 Oppbygging 15/10 Leonh. Isaksensveg 12 0,00 0,00 0,00

965 Ombygging skole 0,00 0,00 0,00

966 Ombygging Oksfjord skole 0,00 0,00 0,00

968 Omsorgsbolig for eldre 0,00 0,00 0,00

969 Kritiske ombygginger Sonjatun 0,00 0,00 0,00

970 Kjøp av kjøretøy 0,00 71 056,00 0,00

971 Utbedringer idrettshall -402 000,00 0,00 0,00

973 Kirkegård 0,00 0,00 284 050,40

989 Finansiering av investeringsprosjekter 0,00 -1 360 500,00 -800 000,00

992 Ekstraordinære avdrag på lån 0,00 0,00 0,00

993 Formidlingslån husbanken 0,00 0,00 0,00

994 Startlån 0,00 0,00 0,00

999 Regnskapsmessig resultat 0,00 0,00 -434 935,40

0,00 0,00 0,00

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

DRIFTSREGNSKAP

Sektor

1 Sektor for administrasjon 25 047 036 24 790 041 23 365 487

2 Sektor for oppvekst og kultur 146 130 420 143 645 621 139 748 504

3 Sektor for helse og omsorg 152 775 566 149 074 994 134 469 097

5 Selvkost 490 328 89 233 1 845 338

6 Bygg og eiendom 42 966 788 43 441 062 41 678 416

7 Skatter og rammetilskudd -357 393 466 -352 287 100 -352 108 120

8 Renter, avdrag og avsetninger -10 099 248 -9 083 851 10 734 567

0 Prosjekter 82 576 330 000 266 712

0 0 0

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

1 SEKTOR FOR ADMINISTRASJON

Ansvar

100 Rådmannskontoret 1 310 991,09 1 083 254,97 1 105 677,22

110 Personalavdelingen 2 170 166,47 2 182 868,68 1 824 158,18

120 Servicekontoret 2 186 271,24 2 395 514,54 2 392 433,03

130 Økonomiavdelingen 5 306 023,97 5 581 753,69 5 578 332,91

131 Husbanktilskudd 0,00 0,00 0,00

141 IT avdelingen 4 813 481,83 5 399 013,69 5 052 596,05

143 Interkommunale IKT prosjekter 77 866,50 86 742,30 0,00

144 Fellesutgifter kontordrift 1 759 993,43 1 542 337,00 1 905 428,79

145 Fellesutgifter personaltiltak 1 775 356,78 1 138 559,00 964 223,75

147 Beredskap 19 601,99 8 000,00 0,00

150 Hovedtillitsvalgte 1 082 379,00 918 805,09 682 377,59

170 Politisk utvalg 2 497 602,36 2 270 232,00 2 227 356,80

171 Støtte til politiske partier 0,00 20 360,00 27 909,00

172 Kommune- og stortingsvalg 309 640,63 310 000,00 1 500,00

173 Nord-troms regionråd 748 525,00 717 600,00 627 661,00

174 Kontrollutvalget 960 573,29 1 102 000,00 965 833,00

190 Udisponerte bevilgninger 28 562,00 33 000,00 10 000,00

25 047 035,58 24 790 040,96 23 365 487,32

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018
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2 SEKTOR FOR OPPVEKST OG KULTUR

Ansvar

200 Adm. forebyggende tjeneste 2 104 047,56 2 471 079,52 1 729 722,91

203 BUK (barne- og ungdomskommunestyret) 13 731,37 30 000,00 4 580,00

208 Kirkelig administrasjon 4 120 000,00 4 120 000,00 4 190 000,00

209 Andre kirkelige formål 0,00 90 360,00 133 806,15

210 Fellestiltak grunnskoler 9 857 852,73 10 293 617,90 8 326 254,50

211 Regional kompetanseutvikling 0,00 100 000,00 0,00

212 Moan skole 17 830 597,15 16 663 967,38 14 883 663,25

213 Storslett barne- og ungd.skole 26 393 952,39 26 974 667,36 26 464 252,31

214 Rotsundelv barneskole 4 168 366,25 4 531 680,14 4 192 877,37

215 Oksfjord barne- og ungd.skole 1 798 809,05 1 818 091,29 1 489 048,99

220 PP-Tjenesten 2 879 162,66 3 128 279,58 2 196 452,35

232 SFO Moan skole -7 642,73 0,00 1 398 776,91

233 SFO Rotsundelv skole 420 717,84 308 283,65 303 199,72

240 Fellestiltak barnehager 4 417 744,06 4 241 129,64 3 546 222,63

242 Storslett barnehage 4 460 299,44 4 419 357,66 3 802 070,83

243 Sørkjosen barnehage 3 415 928,42 3 429 687,99 2 908 585,35

244 Oksfjord barnehage 1 585 242,92 1 606 229,61 1 440 337,26

245 Sonjatun barnehage -60,00 0,00 1 667 531,72

246 Samisk barnehageavdeling -12 768,50 -5 000,00 -1 904,33

247 Høgegga barnehage 3 545 238,85 3 388 484,51 2 976 234,70

248 Leirbukt barnehage 4 927 928,54 4 765 153,56 3 844 279,90

250 Barnevernstjenesten 10 531 832,47 9 656 800,00 10 171 524,95

251 Interkommunal barnevernstjeneste 5 854 931,67 4 837 295,57 4 506 048,70

252 Interkommunal barnevernvakt 297 206,65 290 000,00 0,00

260 Helsestasjonen 3 031 300,03 2 634 471,56 2 432 717,86

262 Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger 5 357 567,28 4 821 529,68 7 439 383,68

263 Nordreisa voksenopplæring 3 153 686,96 435 028,90 228 918,91

266 Administrasjon flyktningekontoret 4 854 107,33 6 802 177,12 1 276 681,46

267 Introduksjonsstønad 0,00 0,00 6 211 814,58

270 Kulturvirksomheten 4 995 357,32 5 261 252,31 4 583 422,50

272 Halti kantine 12 945,77 22 319,47 -1 994,95

273 Halti servicepunkt 580,00 0,00 -47 773,30

274 Nordreisa bibliotek 371 248,28 353 146,00 345 958,60

275 Kino -264 449,40 -203 102,00 -238 634,79

276 Point (ungdommens hus) 8 389,90 65 310,00 11 329,47

277 Kulturskolen 26 070,32 -97 643,00 31 852,53

278 UKM og andre arr 0,00 0,00 324,99

279 Kulturhus -113 423,91 -130 000,00 -91 887,87

280 Kulturarbeid 146 360,45 151 975,00 148 922,80

281 17.mai arr. 0,00 0,00 0,00

284 Kulturvern, museum 520 849,65 548 837,00 534 362,53

287 Idretts- og friluftsaktivitet 637 000,00 643 904,00 1 794 264,00

288 Ungdomsrådet 29 768,60 177 250,00 46 813,34

291 Reisadalen Montessoribarnehage 2 729 964,00 2 510 000,00 2 658 934,00

292 Trollskogen barnehage 1 857 644,00 1 990 000,00 1 898 995,00

293 Tømmernes barnehage 1 815 516,00 2 050 000,00 1 936 752,00

295 Kirkebakken barnehage 8 356 819,00 8 450 000,00 8 373 780,14

146 130 420,37 143 645 621,39 139 748 503,65

Regnskap           

2019

Reg budsjett 

2019

Regnskap           

2018
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

3 SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Ansvar

300 Helse og sosialadministrasjon 3 590 624,29 3 761 973,60 3 724 586,91

305 Fellesutgifter H/S -6 923 230,89 -11 031 705,00 -6 017 994,77

310 Sonjatun sykehjem 13 633 655,17 13 519 458,76 11 074 571,44

311 Sonjatun omsorgssenter 8 569 992,25 8 749 177,46 9 258 976,81

312 Sonjatun bo- og kultursenter 11 767 481,14 11 398 546,47 9 565 014,82

314 Private omsorgstiltak 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00

317 Lillebo 6 333,00 0,00 87 030,04

318 Botiltak Moniovegen 983 823,30 900 000,00 0,00

319 Guleng 2 18 567 280,66 16 603 441,78 15 936 159,82

320 Hjemmesykepleie 16 263 070,14 16 032 265,82 15 177 381,77

321 Rus- og psykisk helse 2 637 185,73 2 966 159,64 2 394 476,30

322 Hjemmehjelpstjenesten 1 822 370,94 2 070 805,05 1 990 288,31

323 Fosseng Psykiatri 4 444 380,56 5 187 793,49 5 595 961,32

324 Høgegga hjemmetjeneste psykisk utviklingshemmede 11 099 932,57 10 186 250,91 11 958 621,51

325 Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funk.hemmede 2 187 509,07 1 927 052,57 1 771 960,97

326 Dagtilbud funsjonshemmede 2 316 525,00 2 740 000,00 2 523 833,00

327 Guleng bofellesskap 12 041 501,22 11 046 096,01 10 448 469,48

329 Kjøp av tjenester fra asvo 1 184 974,00 1 078 400,00 1 122 427,00

330 Kjøkken Sonjatun 4 270 543,04 4 103 626,38 3 920 294,68

331 Vaskeritjeneste Sonjatun 1 843 336,20 1 806 000,00 2 075 373,23

332 Kjøp av private tjenester 7 076 928,00 6 880 000,00 3 743 910,00

335 Solbakken botiltak 5 146 155,79 4 700 000,00 0,00

340 Legetjenesten 12 836 509,45 12 583 168,85 11 826 703,78

341 Fysioterapitjenesten 2 558 609,31 3 738 017,10 3 763 964,95

345 Miljørettet helsevern -51 030,83 -30 000,00 -16 706,20

350 Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms -4 096 807,09 445 322,76 -4 633 089,90

351 Sonjatun fødestue 474 967,06 650 341,65 847 890,93

352 Områdegeriatrisk team 6 148 971,58 3 485 853,64 3 724 486,43

353 Dialyse -75 646,83 57 438,67 114 394,43

360 Adm. sosiale tjenester 9 757 411,88 11 037 436,88 10 026 785,72

361 Økonomisk sosialhjelp 0,00 0,00 -28 935,00

362 Forebygging 60 289,60 -4 000,00 -47 624,50

390 Nordreisa frivillighetssentral 566 352,38 529 900,57 526 996,47

391 Aktivitetssentral 685 567,98 576 170,53 632 887,34

152 775 565,67 149 074 993,58 134 469 097,09
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5 SELVKOST

Ansvar

510 Felles tiltak vannverk -5 082 699,83 -5 416 122,00 -3 848 525,84

511 Kalkulatoriske utgifter vann 5 301 733,00 5 384 802,00 4 713 871,00

520 Fellestiltak avløp og rensing -3 312 702,10 -3 545 710,00 -2 688 358,04

521 Kalkulatoriske utgifter avløp 3 580 171,00 3 666 263,00 3 581 578,00

551 Feiing interkommunalt 3 825,68 0,00 86 772,68

490 327,75 89 233,00 1 845 337,80
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6 BYGG OG EIENDOM

Ansvar

600 Adm. drift og utvikling 1 133 641,46 1 729 570,00 1 415 683,91

601 Renhold 11 690 806,63 11 824 156,00 11 174 572,76

602 Utvikling 4 585 772,48 4 728 920,00 4 604 103,58

603 Tils. driftsm. næringstiltak 214 643,95 168 420,00 296 938,01

604 Miljøfond 0,00 0,00 0,00

605 Kommunalt utviklingsfond 0,00 0,00 0,00

606 Kommunalt næringsfond 0,00 0,00 0,00

607 Statlig næringsfond 0,00 0,00 0,00

608 Jordbruksfond 0,00 0,00 0,00

609 Fiskerifond 0,00 0,00 0,00

610 Byggesaksbehandling 292 525,76 154 300,00 24 464,33

611 Oppmåling -211 501,08 -420 843,00 -623 377,12

612 Kartsamarbeid 0,00 -59 891,00 0,00

613 Reguleringsplaner 134 092,60 240 045,00 244 984,00

616 Kommuneveterinær 414 973,58 375 913,00 425 820,35

617 Veterinærvakt 47 792,22 -21 882,00 -97 449,90

618 Viltfond 3 549,76 0,00 0,00

619 Jegerprøven -1 563,85 29,00 -3 600,00

620 Prosjekt merking scooterløyper 172 401,00 187 000,00 178 237,00

621 Skuddpremie mårhund 0,00 2 000,00 0,00

624 BUK (barne- og ungdomskommunestyret) 0,00 0,00 0,00

625 Turistinformasjon 108 159,00 94 010,00 99 863,00

627 Vannområdekoordinator 0,00 60 065,00 -783,10

629 Byggdrift 5 599 245,71 5 786 494,00 5 764 561,86

630 Skolebygg 24 028,00 34 600,00 44 593,62

632 Moan skole 569 706,89 518 736,00 405 227,11

633 Storslett barne og ungd.skole 1 168 652,00 1 036 383,00 903 972,29

634 Sørkjosen skole -323 440,27 -270 781,00 -157 931,51

635 Rotsundelv barne- og ungd.skole 506 874,74 362 467,00 355 277,69

636 Oksfjord barne og ungd.skole 248 155,97 282 061,00 214 661,60

640 Barnehagebygg 22 478,40 40 000,00 36 538,77

642 Storslett barnehage 103 874,66 74 490,00 102 915,95

643 Sørkjosen barnehage 123 346,31 75 544,00 100 661,80

644 Høgegga barnehage 115 705,63 104 884,00 126 988,85

645 Sonjatun barnehage 111 542,30 144 642,00 154 625,01

646 Leirbukt barnehage 164 797,61 137 745,00 141 473,65

647 Oksfjord barnehage 0,00 0,00 2 554,76

650 Helsesenteret Sonjatun 1 253 178,19 1 098 472,00 741 508,95

651 Sonjatun omsorgssenter 591 950,37 556 617,00 532 616,13

652 Sonjatun Bo-og kultursenter 645 169,51 438 898,00 445 248,45

653 Guleng III -490 709,65 -375 930,00 -465 188,88

654 Familisenteret 86 419,44 106 466,00 91 550,06

655 Treningsbolig afasi Sonjat.27 0,00 0,00 6 558,40

660 Kommunale boliger -63 909,00 -60 000,00 0,00

662 52/80 Høgegga 0,00 0,00 0,00

663 15/10 Leonh.isaksens vei 12 33 731,72 56 249,00 14 760,77

667 Høgegga 30 -29 960,65 17 027,00 22 859,40

668 Einevn 3 0,00 0,00 0,00

669 Drift Halti -2 345 250,50 -2 260 616,00 -1 772 076,41

670 Kommunehuset -100 952,68 161 698,00 -46 906,39

671 Idrettshallen 46 360,16 250 780,00 221 131,92

672 Samfunnshuset/svømmehallen 976 994,30 655 030,00 601 490,23

680 Point (ungdommens hus) 63 320,86 39 838,00 68 021,16

681 Voksenopplæringssenteret 8 268,00 68 100,00 5 491,20
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682 Venterom Rotsund fergekai 25 431,54 19 210,00 24 362,31

683 Tidl.meieriet -10 819,17 154 254,00 25 806,25

684 Fiskerimottak og felleskjøpet Sørkjosen -76 149,21 -51 180,00 -51 046,91

687 Omsetning konsesjonskraft 0,00 10 000,00 0,00

690 Havn -120 730,28 8 796,00 -475 497,50

691 Brannvern 4 305 816,47 4 543 001,00 4 672 183,89

692 Oljevern 0,00 42 756,00 39 664,00

693 Kommunale veier 9 757 201,69 9 330 106,00 9 631 413,40

694 Skredsikring Oksfjord 29 029,00 16 283,00 15 957,00

695 Parker og torg 388 340,24 425 094,00 482 968,55

696 Veilys 973 796,59 801 036,00 909 961,57

42 966 788,40 43 441 062,00 41 678 415,82
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7 SKATTER OG RAMMETILSKUDD

Ansvar

700 Skatt på inntekt og formue -116 546 344,00 -113 044 000,00 -111 918 764,84

710 Eiendomsskatt -17 707 764,37 -17 700 000,00 -17 522 332,27

740 Statlige rammetilskudd -198 172 575,00 -198 388 000,00 -192 738 305,00

745 Øvrige generelle statstilskudd -966 779,00 -752 000,00 -961 726,00

750 Integreringstilskudd -24 000 004,00 -22 403 100,00 -28 966 992,34

-357 393 466,37 -352 287 100,00 -352 108 120,45
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RENTER, AVDRAG OG AVSETNINGER

Renter 7 360 688,14 8 372 418,00 6 415 171,94

Avdrag lån 19 672 838,00 18 663 136,00 19 733 762,00

Intersalg renter og avdrag -10 811 861,00 -12 093 405,00 -11 753 495,00

Pensjon -10 015 456,34 -7 861 000,00 -6 212 428,53

Dekn./disp. av tidl.års.nto.dr -16 305 456,44 -16 165 000,00 -2 659 070,94

Avskrivning 0,00 0,00 0,00

Regnskapsmessig resultat 0,00 0,00 5 210 627,92

-10 099 247,64 -9 083 851,00 10 734 567,39
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0 PROSJEKTER

Ansvar

001 Prosjekter - administrasjonen 0,00 0,00 3 960,04

91007 Digital medarbeider 5 036,00 0,00 0,00

91010 Digihjelpen 2019 0,00 0,00 0,00

93250 Helseteknologi i Nord-Troms 0,00 0,00 0,00

91006 Lederutviklingsprogram 0,00 0,00 0,00

91002 Nettverk gjeld 0,00 0,00 2 432,05

91008 OU prosjekt Helse og omsorg 2018-2019 58 772,86 0,00 59 818,70

002 Prosjekter - Oppvekst og Kultur 100,00 0,00 949,67

92402 Barnehagefaglig grunnkompetanse 0,00 0,00 0,00

94794 Den kulturelle skolesekken 0,00 0,00 0,00

94795 Den kulturelle spaserstokken 0,00 0,00 0,00

92128 Den naturlige skolesekken 0,00 0,00 0,00

92407 Etablering barnevernsamarbeid 0,00 0,00 0,00

92007 Forebygging av abort og uønskede svangerskap 0,00 0,00 0,00

92405 Kompetanseheving barnehagemyndigheten 0,00 0,00 0,00

92003 Kompetanseheving foreldrestøttende arbeid 0,00 0,00 0,00

92401 Nettverk barnehage 0,00 0,00 0,00

92406 Prosjekt Inkluderende barnehage- og skolemiljø 0,00 0,00 0,00

92408 SAMISK NETTVERK 0,00 0,00 0,00

92009 Seksuell helse (Familiesenteret) 0,00 0,00 0,00

92008 Styrking og utvikling av helsestasjon- og SHT samt svangerskapsomsorg 0,00 0,00 0,00

92210 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING-PULJE 4 0,00 0,00 0,00

92123 Veiledning nyutdannede nytilsatte lærere 0,00 0,00 0,00

003 Prosjekter - Helse -5 595,62 0,00 71 853,35

93252 BPA 0,00 0,00 0,00

93160 Dagsenter for eldre 0,00 0,00 0,00

93170 Dagtilbud demente 0,00 0,00 0,00

93102 Gave fødestue - innkjøp av utstyr 0,00 0,00 0,00

93250 Helseteknologi i Nord-Troms 0,00 0,00 -3 075,00

93161 Kompetanseløftet 0,00 0,00 0,00

93173 Prosjekt forebyggende hjemmebesøk til brukere på 75 år (Fysikalsk) 0,00 0,00 0,00

93104 Prosjekt Kvalitetsheving av legevakttjenesten i Nordreisa kommune (legekontoret)0,00 0,00 0,00

93152 Prosjekt lindrende behanling 0,00 0,00 0,00

93251 Prosjekt Opplæring visningsleilighet (en del av Helseteknologi prosjektet)0,00 0,00 0,00

93171 Prosjekt Styrking av habilitering og rehabilitering i kommuner (fysikalsk.avd)0,00 0,00 -932,10

93167 Styrking  av rustjenesten, ruskonsulent 0,00 0,00 -770,80

006 Prosjekter utviklingsavdelingen 0,00 0,00 776,88

94111 Forprosjekt villakssenter 0,00 0,00 0,00

94506 Grunneiertillatelse til rovviltjakt 0,00 0,00 0,00

94211 Nasjonalparklandsby 0,00 0,00 0,00

94126 Prosjekt fysak 19 222,50 30 000,00 20 977,50

94610 Prosjekt Hjellnes Havn 0,00 300 000,00 0,00

94570 Prosjekt villmink 0,00 0,00 0,00

94500 Skogkultur 5 040,50 0,00 -8 767,00

94571 Skuddpremie rev 0,00 0,00 0,00

94611 Torg SNPL 0,00 0,00 0,00

94612 Verdiskapningsmidler SNPL 0,00 0,00 -0,20

006 Prosjekter bygg, eiendom og anlegg 0,00 0,00 22 000,00

96103 Brann Galsomelen juli 2018 0,00 0,00 77 488,79

Regnskap           

2019

Reg budsjett     

2019

Regnskap           

2018

23/49

76



Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

006 Den kulturelle skolesekken 0,00 0,00 0,00

94111 Forprosjekt villakssenter 0,00 0,00 0,00

96106 Prosjekt innovasjonssenter Nord, Halti III (utviklingsavd.) 0,00 0,00 0,00

96101 Prosjekt miljøtiltak og ryddeaksjoner 0,00 0,00 20 000,00

96107 SNPL Lokale tiltak 2019 0,00 0,00 0,00

93161 Kompetanseløftet 0,00 0,00 0,00

93171 Prosjekt Styrking av habilitering og rehabilitering i kommuner (fysikalsk.avd)0,00 0,00 0,00

82 576,24 330 000,00 266 711,88
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Balanse
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Balanseregnskap

Kontonr

EIENDELER

210000000 KOMMUNEKASSA 0 5 000

210000005 KASSE HALTI 1 934 13 614

210000009 KASSE FLYKTNINGETJ. KANTINA SONJATUN 0 -204

210000101 KASSA SONJATUN 7 433 10 168

210070001 SKATTETREKKSKONTO 9 973 737 9 432 246

210070008 4740 1303312 DEPOSITUM ENGVEIEN 11 937 11 752

210070009 4740 1303304 DEPOSITUM ENGVEIEN 11 937 11 752

210070010 4740 1364117 DEPOSITUM SOS.KTR 13 137 12 907

210200001 FORBRUKERSAMVIRKE NORD 3 999 3 863

210320001 4740 0503954 DRIFTSKONTO 54 901 215 61 516 576

210320002 4740 2600000 OCR, AGRESSO FAKT. 552 379 907 615

210320003 7878 0650493 DNB 51 128 51 222

210320005 4740 1164789 LEGEKONTORET 715 812 2 491 849

210320007 4740 1187347 VIK.2 LEGEKTR 458 690 1 314 398

210320009 4750 2567442 SYKELØNNSREFUSJON 1 135 224 1 008 032

210320100 4740 6424371 UTBEDRINGS TILSKUDD 194 144 227 781

210320101 4740 6419769 STARTLÅN 552 449 5 847 442

210320512 4740 1282757 FOND KREFTAVDELING 80 649 27 222

210359999 UIDENTIFISERTE INNBETALINGER 0 0

210 KASSE, POSTGIRO OG BANKINNSKUDD 3 68 665 804 82 893 235

213610001 REFUSJONER FRA NAV 1 527 383 1 783 363

213610002 REFUSJON FERIEPENGER NAV 893 713 885 966

213610007 FORDRING STATEN 13 703 562 14 451 286

213640001 INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT 604 857 717 278

213640002 MOMSKOMPENSASJON 3 041 024 3 607 661

213640003 FORDRING SKATTEAVDELINGA 947 735 1 123 640

213650001 FORDRING KOMMUNEr 237 147 0

213650002 PERIODISERING 7 005 689 1 997 734

213890001 AGRESSO FAKTURERING 25 740 071 11 760 673

213890002 ØREAVRUNDING FAKTURERING 0 -700

213890003 FORSKUDDSKONTO 4 000 33 874

213890008 KORRIGERING LØNN -6 741 -25 902

213890100 DIVERSE INNBETALINGER 66 416 8 024

213 KORTSIKTIGE FORDRINGER 3 53 764 856 36 342 897

219550003 PREMIEAVVIK KLP 2004 0 98 381

219550004 PREMIEAVVIK KLP 2006 357 097 535 645

219550005 PREMIEAVVIK KLP 2007 614 651 819 533

219550006 PREMIEAVVIK KLP 2008 2 013 572 2 516 964

219550007 PREMIEAVVIK KLP 2009 1 188 128 1 425 753

219550008 PREMIEAVVIK KLP 2010 1 804 058 2 104 734

219550009 PREMIEAVVIK KLP 2012 3 759 083 5 012 112

219550010 PREMIEAVVIK KLP 2013 579 686 724 608

219550011 PREMIEAVVIK KLP 2014 4 108 502 6 162 752

219550012 PREMIEAVVIK KLP 2016 2 226 055 2 782 569

219550013 PREMIEAVVIK KLP 2017 3 622 349 4 346 818

219550014 PREMIEAVVIK KLP 2018 7 481 365 8 728 259

219550015 PREMIEAVVIK KLP 2019 5 471 775 0

219550101 PREMIEAVVIK SPK 2004 0 34 118

219550102 PREMIEAVVIK SPK 2005 56 447 112 903

219550103 PREMIEAVVIK SPK 2006 30 250 45 378

Regnskap            
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

219550104 PREMIEAVVIK SPK 2012 372 383 496 512

219550105 PREMIEAVVIK SPK 2015 303 577 404 752

219550106 PREMIEAVVIK SPK 2016 319 493

219550107 PREMIEAVVIK SPK 2019 613 730 399 366

219 PREMIEAVVIK 3,4 34 922 201 36 751 157

21 SUM OMLØPSMIDLER 157 352 860 155 987 289

220550001 PENSJONSMIDLER 4 700 188 953 666 255 625

220 PENSJONSMIDLER 700 188 953 666 255 625

221110000 ANDELER I BIBLIOTEKSENTR 4 STK 1 200 1 200

221151001 EGENKAPITALINNSK. KOMREV IKS 93 735 93 735

221151002 EGENKAPITALINNSK. K-SEKRETARIATET 18 221 18 221

221151003 AKSJER I HALTI NASJONALPARKSENTER AS 156 000 156 000

221152010 AKSJER I AVFALLSSERVICE AS 50 000 50 000

221152011 AKSJER I NORDTRO AS 280 000 280 000

221152012 AKSJER I ASVO 10 STK 100 000 100 000

221152013 AKSJER I YMBER AS 60 000 60 000

221152014 AKSJER I BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS 16 000 16 000

221152015 AKSJER I TROMSPRODUKT 7 STK 9 000 9 000

221200020 AKSJER I NYBO 200 000 200 000

221200023 ASKJER I N-N HESTESENTER 3 STK 1 500 1 500

221200025 AKSJER I SKALANDTUNNELLEN 5 STK 500 500

221200026 AKSJER I VISIT LYNGENFJORD 250 000 250 000

221550000 EK INNSKUDD KLP 17 982 142 16 463 224

221 AKSJER OG ANDELER 6 19 218 298 17 699 380

222890001 FORMIDLINGSLÅN 64 806 294 68 051 967

222890002 SOSIALLÅN 0 70 316

222 UTLÅN 64 806 294 68 122 283
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

224080001 Aktivering anlegg 5 år 6 009 130 4 159 854

224080002 Aktivering anlegg 10 år 23 243 405 14 967 791

224080003 Aktivering anlegg 20 år 40 793 082 44 412 148

224 UTSTYR, MASKINER OG TRANSP.MIDL 8 70 045 617 63 539 793

227080001 Aktivering anlegg 40 år 287 448 431 273 889 353

227080002 Aktivering anlegg 50 år 225 496 472 225 707 913

227080003 Aktivering anlegg tomter 37 180 839 37 351 292

227 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 8 550 125 741 536 948 558

22 SUM ANLEGGSMIDLER 1 404 384 903 1 352 565 638

SUM EIENDELER 1 561 737 764 1 508 552 927

GJELD OG EGENKAPITAL

232080008 PERIODISERINGER -10 725 812 -5 311 019

232200001 LEVERANDØRGJELD -14 814 659 -21 904 543

232200005 DIV SALG HALTI - ANDRE -676 -71 123

232200005 GAVEKORT - KINO/KULTUR -39 181 -22 831

232320001 PÅLØPTE/IKKE BETALTE RENTER -2 449 086 -1 923 571

232640002 UTGÅENDE MERVERDIAVGIFT -218 646 -167 506

232640003 SKATTETREKK -9 908 246 -9 349 059

232640005 UTLEGGSTREKK SKATT -31 894 -56 005

232890001 NETTOLØNN -41 200 -7 524

232890002 TREKKEIERE 1-MNDLIG - Fagforeninger -56 -652

232890003 PÅLØPTE FERIEPENGER -30 587 934 -28 434 355

232890050 BEVILGET IKKE UTET.TILSK NÆRING -228 810 -228 810

232890500 DEPOSITUM ENGV/SOS -37 011 -35 996

232 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 3 -69 083 210 -67 512 994

239550002 PREMIEAVVIK SPK 2007 -93 572 -124 762

239550003 PREMIEAVVIK SPK 2008 -162 265 -202 831

239550004 PREMIEAVVIK SPK 2009 -136 389 -163 665

239550005 PREMIEAVVIK SPK 2010 -28 059 -32 735

239550006 PREMIEAVVIK SPK 2011 -191 065 -286 596

239550007 PREMIEAVVIK SPK 2013 -434 278 -542 847

239550008 PREMIEAVVIK SPK 2014 -741 058 -1 111 587

239550008 PREMIEAVVIK SPK 2017 -130 972 -157 166

239550010 PREMIEAVVIK SPK 2018 -116 784 -136 248

239550020 PREMIEAVVIK KLP 2005 -132 395 -264 802

239550021 PREMIEAVVIK KLP 2011 -138 648 -207 970

239550022 PREMIEAVVIK KLP 2015 -1 793 928 -2 391 902

239 PREMIEAVVIK 3,4 -4 099 413 -5 623 111

23 SUM KORTSIKTIG GJELD -73 182 623 -73 136 105

240550001 PENSJONSFORPLIKTELSE 4 -794 377 892 -746 730 137

240 PENSJONSFORPLIKTELSE -794 377 892 -746 730 137
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

245355100 KB 1998 0283 LUNDEJORDET -7 354 060 -7 741 120

245355101 KB 2001 0386 DIV.INVEST -4 761 510 -5 211 670

245355102 KB 2002 0213 MOAN SKOLE -1 836 760 -2 040 840

245355103 KB 2002 0812 OMS.SENTER -16 870 110 -17 603 590

245355104 KB 2003 0197 RENOV AV BYGG 0 -103 010

245355105 KB 2004 0818 DIV INVEST -10 386 920 -11 540 960

245355106 KB 2002 0087 DIV INVEST -2 996 250 -3 348 750

245355107 KB 2003 0921 DIV INVEST 0 -2 030 000

245355108 KB 2003 1030 DIV INVEST -3 450 070 -4 216 730

245355109 KB 2004 0549 VAR INVEST. -744 000 -818 400

245355110 KB 2005 0206 DIV INVEST -1 175 900 -1 400 900

245355111 KB 2007 0490 DIV INVEST -24 357 960 -25 327 820

245355112 KB 2008 0120 DIV INVEST -19 930 200 -20 926 710

245355113 KB 2008 0579 DIV INVEST 0 -6 425 400

245355114 KB 2009 0209 DIV INVEST -38 025 000 -39 292 500

245355115 KB 2009 0631 DIV INVEST -26 483 600 -27 542 940

245355116 KB 2010 0908 DIV INVEST 0 -8 409 040

245355117 KB 2011 0372 VAR INVEST -1 614 560 -1 670 240

245355118 KB 2011 0371 STORSLETT SKOLE -16 000 000 -16 500 000

245355120 KB 2012 0488 -13 894 700 -15 052 600

245355121 KB 2012 0674 0 -8 032 500

245355122 KB 20130367 Storslett skole -24 923 420 -26 266 280

245355123 KB 20130673 Halti II -2 172 370 -2 261 030

245355124 KB 2014 0435 -2 600 000 -2 860 000

245355125 KB 2014 0434 -19 458 300 -20 236 640

245355126 KB 2016070 GULENG III -17 200 000 -18 000 000

245355127 KB 20160722 LÅN TIL INVESTERING -6 792 000 -7 358 000

245355128 KB 20170757 -9 463 870 -10 191 850

243555129 KB 20180660 -22 213 340 -23 520 000

243555130 KB 20190544 - DIV INVEST -56 760 500

243555131 KB 20190614 DIV INV -24 253 320

245395001 HB 167133123 - 2003 -3 -56 416

245395004 HB 167147024 - 2006 0 -2 670 868

245395005 HB 167150721 - 2007 0 -1 513 699

245395006 HB 167153642/10 - 2008 -3 728 686 -5 800 000

245395007 HB 167153642/40 - 2008 -2 800 000 -3 000 000

245395008 HB 167156595/10 - 2009 -5 900 000 -6 300 000

245395009 HB 167156595/40 - 2009 -2 969 661 -3 167 641

245395010 HB 167159391/10 - 2010 -6 200 000 -6 600 000

245395011 HB 167159391/40 - 2010 -3 200 000 -3 400 000

245395012 HB 167161827 - 2010 -7 039 095 -7 465 707

245395013 167163864 Startlån 2012 -6 818 164 -7 272 712

245395014 HB 16716563/1  -2013 -7 400 000 -7 800 000

245395015 HB 167167766 -6 240 000 -6 560 000

245395016 HB 16717062/2/1-2015 -7 224 000 -7 568 000

245395017 HB 16717262 STARTLÅN 2016 -8 800 000 -9 200 000

245395018 HB 1671747131 Startlån 2017 -4 500 000 -4 700 000

245395018 HB 167177872 Startlån 2019 -4 900 000

245550200 KLP BANKEN 10629, 2006 -2 239 000 -2 561 000

245550201 KLP 030411571 - 2008 VAR/DIV -34 261 596 -35 416 482

245550202 KLP 030422541 -2010 DIV INV -8 257 806 -8 626 458

245550203 KLP Lån 8317.53.71136 - 2015 -21 700 000 -22 320 000

245550204 Lån Klp 2015, 8317.54.19236 -5 645 000 -5 881 000

245 ANDRE LÅN 10 -525 541 731 -493 809 503

24 SUM LANGSIKTIG GJELD -1 319 919 623 -1 240 539 640
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Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

251080000 JORDBRUKSFOND 0 -55 252

251080001 NÆRINGSFOND (FYLKESKOMM.MIDLER) -1 230 036 0

251080003 NÆRINGSFOND STATLIG 0 -355 830

251080005 MILJØFOND 0 -271 488

251080006 NÆRINGSFOND KOMMUNALT 0 -2 159 253

251080007 NPS lokale tiltak 2019 -116 735

251080008 FISKERIFOND 0 -490 967

251080009 KOMMUNALT UTV.FOND 0 -1 553 859

251080010 Villakssenter -268 429 0

251080105 DIGITAL MEDARBEIDER -99 485 -99 485

251080106 LEDERUTVIKLINGSPROGRAM -174 340 -174 340

251080107 Digihjelpen (service) -200 000 0

251080200 BIR - BARN I RUSFAMILIER -60 144 -60 144

251080211 VEKSLINGSLÆRLINGETILSKUDD -100 000 -100 000

251080213 ARB.LIVSFAG STORSLETT SKOLE -7 438 -7 438

251080214 Barnekonvensjon (Barnehagekonsulent) -5 000 0

251080218 BARNEHAGEFAGLIG GRUNNKOMPETANSE -54 105 -54 105

251080230 KOMPETANSEMIDLER RUS -19 114 -19 114

251080231 SAMISK BANEHAGEAVDELING -35 039 -35 039

251080232 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING, NETTVERK 6 0 -113 528

251080233 BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING, NETTVERK 4 -98 610 -155 480

251080234 BARNEHAGEMYNDIGHET, NETTVERK 6 -59 715 -158 929

251080236 Inkluderende barnehage- og skolemiljø (bhgkonsulent) -494 259 0

251080237 Samisk nettverk (bhg.kons) -20 000 0

251080246 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN -168 252 -134 314

251080247 Veiledning nyutdannende nytilsatte lærere -112 304 0

251080248 PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID I BARNEHAGEN -14 000 -14 000

251080249 PROSJEKT GJELDSRÅDGIVER -22 719 -22 719

251080256 DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN -123 295 -83 295

251080258 COMENIUS SØRKJOSEN SKOLE -20 504 -20 504

251080262 RDA PROSJ. STORSLETT SKOLE -10 990 -12 408

251080263 FOND PPT 0 -212 748

251080267 Den naturlige skolesekken - Oksfjord skole -6 812 -6 812

251080269 SVØMMEOPPLÆRING MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER MOAN SKOLE -37 000 -37 000

251080271 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING -25 668 -25 668

251080272 FOREBYGGING AV ABORT OG UØNSKEDE SVANGERSKAP -6 376 -6 376

251080273 SVØMMEOPPLÆRING LEIRBUKT OG OKSFJORD BARNEHAGE -36 430 -27 000

251080274 STYRKING HELSESTASJON OG SHT OG SVANGERSKAPSOMSORG 0 -680 344

251080275 TILSKUDD KVENSKE MIDLER (KULTURVIRKSOMHET) -40 000 -40 000

251080276 FINSKE STEDSNAVN OG KVENSKE PERSONNAVN (KULTURVIRKSOMHET) -7 200 -7 200

251080277 VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE (FELLES SKOLE) -55 000 -55 000

251080278 Kompetanseheving foreldrestøttende arb. (forbygg.tj) -76 629 0

251080279 Seksuell helse (familiesent) -61 069 0

251080313 FRISKLIVSSENTRALEN -13 003 -13 003

251080315 NATTERAVNENE NORDREISA -26 360 -26 360

251080320 GAVER SONJATUN -66 967 -84 226

251080323 Leselyst -10 000 0

251080324 PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING -53 649 -87 828

251080336 DAGSENTER FOR ELDRE -22 193 -411 801

251080340 PROSJEKT STYRKING AV RUSTJENESTEN -86 840 -197 888

251080341 PROSJEKT UNGDOMSKONTAKT -82 063 -82 063

251080342 PROSJEKT FRIE MIDLER SONJATUN OMSORGSSENTER -21 712 -21 712

251080343 PSYKOLOGSTILLING I RUS OG PSYKISK HELSETJENESTER -360 962 -360 962

251080344 KOMPETANSELØFTET HELSE OG OMSORG -371 658 -339 628

251080346 GAVE FØDESTUE -29 883 -29 883
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Regnskap            

2018Note

251080347 FOREBYGGING UØNSKEDE SVANGERSKAP/ABORT (FØDESTUA) -16 360 -16 360

251080349 KVALITETSHEVING AV LEGEVAKTSTJENESTEN 0 -90 819

251080350 STYRKING AV HABILITERING OG REHABILITERING (FYSIKALSK) -558 017 -356 599

251080348 HELSETEKNOLOGI 0 -826 671

251080352 OPPLÆRING VISNINGSLEILIGHET (HELSETEKNOLOGI) 0 -149 000

251080353 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK BRUKERE 75 ÅR 0 -157 529

251080354 BPA -40 019 0

251080403 KOMMUNALT VILTFOND -60 805 -53 782

251080404 HJELLNES HAVN -83 309 -83 309

251080405 TORG SNPL 0 0

251080407 JAKT OG FISKEKART -37 224 -37 224

251080408 VERDISKAPNINGSMIDLER SNPL -51 079 -51 079

251080435 UNGDOMSRÅDET ARRANGEMENT -10 307 -10 307

251080436 LANDBRUKSKAFE -5 839 -5 839

251080456 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN -21 789 -51 789

251080463 Markeringstiltak nasjonalpark landsby -11 215 -11 215

251080470 Biblioteksamarbeid Nord troms -1 732 -21 824

251080476 Tiltak Goppa - Kvænnes -22 311 -22 311

251080477 Skrivelyst -9 579 -9 579

251080479 VANNOMRÅDEKOORDINATOR -418 575 -189 397

251080506 BYGDEBOKFOND, ØREM.MIDLER -106 847 -106 497

251080508 KULTURMINNEÅRET -3 500 -3 500

251080602 OVERSKUDD VANNVERK -3 314 699 -3 366 119

251080604 OVERSKUDD AVLØP -3 366 802 -4 167 999

251080605 OVERSKUDD FEIING -260 096 -288 271

251080610 PROSJEKT NÆRINGSPRIS 2017 RUST (UTVIKLINGSAVD.) 0 0

251080700 HUSBANKMIDLER TILSKUDD -94 319 -122 472

251080700 HUSBANKMIDLER ETABLERING -601 504 -368 215

251 BUNDNE DRIFTSFOND 7 -14 107 914 -19 472 698

253080000 UBUNDET INVESTERINGSFOND -2 878 190 -3 434 334

253080002 BRANNSIKRINGSANLEGG KOMM -37 447 -37 447

253 UBUNDNE INVESTERINGSFOND 7 -2 915 638 -3 471 782

255080001 FORSIKRINGSOPPGJ UNGD.HUS -30 000 -30 000

255080002 AVSETN. FREMTIDIG TAP -299 792 -299 792

255080003 MOTT.EKSTRAORD. AVDR HUSBANKEN -6 986 438 -8 894 782

255080004 FOND KREFTAVD. SONJATUN -77 137 -27 222

255080008 FORSIKRINGSOPPGJØR LEONARD ISAKSENSFVEI -23 394 -23 394

255 BUNDNE INVESTERINGSFOND 7 -7 416 761 -9 275 190

256080000 DISPOSISJONSFOND -15 287 019 -26 327 468

256080001 UTVIKLINGSFOND (UTBYTTE,KONSESJON OSV) -1 644 898 0

256080002 MILJØFOND -243 988 0

256080010 HAVBRUKSFOND -6 118 695 -7 715 783

256 DISPOSISJONSFOND 7 -23 294 599 -34 043 251

258000001 ENDRING REGNSK PRINSIPP INVESTERING 2 054 933 2 054 933

258100001 ENDRING I REGNSK PRINSIPP DRIFT 2 131 305 2 131 305

258 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP 4 186 238 4 186 238

259500000 UDISPONERT MINDREFORBRUK 11 0 -5 210 628

259 50 UDISPONERT MINDREFORBRUK 0 -5 210 628

31/49

84



Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Kontonr
Regnskap            

2019

Regnskap            

2018Note

259700006 MERFORBRUK INVESTERING 0 434 935

259 70 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK INVESTERING 12 0 434 935

259900001 Kapitalkonto kommunekassa -128 024 808 -74 332 910

259900002 AVDRAG EKSTERNE LÅN -30 028 272 -33 090 127

259900003 Bruk av eksterne lån 37 137 746 27 472 927

259900004 Utlån -5 201 418 -8 539 051

259900005 Mottatte avdrag utlån 60 752 0

259900006 Avskrivning på utlån 9 564 62 500

259900007 Kjøp av aksjer og andeler -1 518 918 -1 965 465

259900010 Kapitalkonto Anlegg 5-10 år -10 124 889 -14 540 509

259900011 Kapitalkonto Anlegg 20-50 år -9 728 571 4 110 118

259900012 Kapitalkonto Anlegg uten avskr 170 453 -3 505 006

259900018 Mottatt avdrag Lindorff 8 447 090 10 980 920

259900020 Pensjonsforpliktelse 47 647 755 7 175 414

259900021 Pensjonsmidler -33 933 328 -41 853 620

259 90 KAPITALKONTO 17 -125 086 844 -128 024 808

25 SUM EGENKAPITAL -168 635 518 -194 877 183

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -1 561 737 764 -1 508 552 927

291000001 Ubrukte lånemidler, Startlån 4 247 697 4 449 115

291000002 LÅN KB INVESTERINGER 2016 855 838 855 838

291000004 LÅN KB INVESTERINGER 2017 3 311 357 3 311 357

291000017 Lån KB 2014 0435 35 504 35 504

291000019 Lån KLP 2015 0 0

291000020 Lån Klp 2015, 8317.54.19236 0 0

291000021 KB 20160070 GULENG III 5 410 043 7 346 996

291000023 Lån KB Div.inv 2019 26 761 124 0

291 00 MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER 40 621 564 15 998 810

292000001 Brutto oppg.pl.lønn 232 932 615 232 932 615

292 00 ANDRE MEMORIAKONTO 232 932 615 232 932 615

299990001 Motkonto ubrukte lånemidler -40 621 564 -15 998 810

299990002 Oppg.pl. ikke avg.pl lønn -9 403 844 -9 403 844

299990003 oppg.pl og avg.pl. lønn -223 528 771 -223 528 771

299 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTOENE -273 554 178 -248 931 425

0 0
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NOTE  1

Regnskapsprinsipper

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 pkt 1 samt god kommunal 
regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 1.

Regnskapsprinsipper
Nordreisa kommune fører regnskapet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven, gjeldende 
forsrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 
bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Likviditetsreserven er endret og gjort opp i 2008, 
med en liten rest i 2009. Den opphørte som egenkapitalkonto i kommunenes balanseregnskap 
f.o.m, 01.01.2010.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht 
regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert, 
men at refusjonen bokføres som inntekt. Dette gjøres for å at alle aktiviteter i kommunen skal 
fremkomme i regnskapet med korrekt beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all tilgang 
og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den 
delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av 
lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

Driftsregnskapet viser avskrivningene, som er et mål for verdireduksjon på kommunens 
aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet 
ut slik at netto driftsresultat er upåvirket. Netto driftsresultat er derimot belastet med årets 
avdrag, hvilket er en faktisk utgift relatert til forbruket av aktiverte driftsmidler som skal påvirke 
kommunens driftsresultat. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen tjenesteproduksjon er 
omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige 
hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er 
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers 
er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld.

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §7 pkt 1 samt god kommunal 
regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt 3.2.2 pkt 1.

Regnskapsprinsipper
Nordreisa kommune fører regnskapet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven, gjeldende 
forsrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler 
bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. Likviditetsreserven er endret og gjort opp i 2008, 
med en liten rest i 2009. Den opphørte som egenkapitalkonto i kommunenes balanseregnskap 
f.o.m, 01.01.2010.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht 
regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert, 
men at refusjonen bokføres som inntekt. Dette gjøres for å at alle aktiviteter i kommunen skal 
fremkomme i regnskapet med korrekt beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all tilgang 
og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den 
delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av 
lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. 

Driftsregnskapet viser avskrivningene, som er et mål for verdireduksjon på kommunens 
aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet 
ut slik at netto driftsresultat er upåvirket. Netto driftsresultat er derimot belastet med årets 
avdrag, hvilket er en faktisk utgift relatert til forbruket av aktiverte driftsmidler som skal påvirke 
kommunens driftsresultat. 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 
kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen tjenesteproduksjon er 
omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige 
hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er 
omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers 
er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 
investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og 
påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets 
kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og 
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av 
likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig 
gjeld.
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Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående 
fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kommunal sektor bruker lineære avskrivinger, og 
anleggsmidler som har begrenset levetid blir avskrevet hvert år. Avskrivingene starter året etter 
at anleggsmiddelet er tatt i bruk. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om 
årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv) samt over- og underkurs er finansutgifter og -
inntekter. 

Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal-
og regionaldepartementet i dokument H-3/14, januar 2014. I Nordreisa kommune beregnes 
selvkost innenfor områdene vann, kloakk og feiing. Avfallsservice AS beregner selvkost på 
renovasjon og slam.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mva-kompensasjon fra 
investering inntektsføres i investeringsregnskapet

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utestående 
fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kommunal sektor bruker lineære avskrivinger, og 
anleggsmidler som har begrenset levetid blir avskrevet hvert år. Avskrivingene starter året etter 
at anleggsmiddelet er tatt i bruk. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om 
årsregnskap og årsberetning.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost 
utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. 
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv) samt over- og underkurs er finansutgifter og -
inntekter. 

Selvkostberegninger 
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan 
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal-
og regionaldepartementet i dokument H-3/14, januar 2014. I Nordreisa kommune beregnes 
selvkost innenfor områdene vann, kloakk og feiing. Avfallsservice AS beregner selvkost på 
renovasjon og slam.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For 
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mva-kompensasjon fra 
investering inntektsføres i investeringsregnskapet
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NOTE  2

Organisering av kommunens virksomhet

Nordreisa kommune har siden 2007 hatt en flat organisasjonsstruktur med rådmannen som 
øverste administrative leder. Fra 2012 har det pågått en omorganiseringsprosess tilbake til en 
tre-nivå modell. I løpet av 2016 er alle tjenester organisert innenfor sektormodellen med 
sektorleder med ansvar for egen sektor:
- Sektor for Helse og omsorg med en helse- og omsorgsleder og 8 virksomheter, Sonjatun Bo-
og kultur, Sonjatun omsorgssenter, Sonjatun sykehjem, Guleng bofellesskap, Høgegga 
boliger, Hjemmetjenester, Rus og psykisk helsetjenester og Helsetjenester. Hver virksomhet 
ledes av en virksomhetsleder.
- NAV, hvor deler av virksomheten er kommunal og øvrig statlig, ligger også i
driftsorganisasjonen under rådmannen.
- Sektor for Oppvekst med 12 virksomheter, Virksomhet for Kultur, Familiesenter, Oksfjord 
Oppvekstsenter, Rotsundelv skole, Moan skole, Storslett skole, Nordreisa Voksenopplæring-
og flyktningetjeneste, Sørkjosen barnehage, Leirbukt barnehage, Storslett barnehage, 
Sonjatun barnehage, Høgegga barnehage. Hver virksomhet eldes av en virksomhetsleder. 
- Distriktsmedisinsk Senter Nord-Troms (DMS) er organisasjonsmessig lagt under rådmannen 
og ledes av DMS-leder. Tjenestene er spesialisthelsetjenester gjennom UNN HF og drives på 
avtaler. 
- Sektor for Drift og utvikling, med 4 fire virksomheter; Anleggsdrift, Bygningsdrift, Utvikling og 
Renhold med hver sin virksomhetsleder. 

Fra og med 2019 ledet rådmannen 6 sektorledere: Service og personalsjef med ansvar for 
stab/støtte, økonomisjef, DMS leder, Helse- og omsorgsleder, Oppvekstleder, Sektorleder for 
drift og utvikling. NAV leder er ikke lengre i ledergruppen.

Kommunen hadde pr 31.12.19 ingen kommunale foretak. Kommunen inngår i flere 
interkommunale samarbeidstiltak, deriblant:
- Felles IKT senter i Olderdalen i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner, med mange ulike 
fagsystemer. Lyngen kommune gikk ut av samarbeidet pr 31.12.2015. 
- Felles sak/arkivsystem, internett, intranett og epostsystem, sammen med 6 Nord-Troms 
kommuner
- Felles ikt pleie- og omsorgssystem og ikt barnevernssystem sammen med 6 Nord-Troms 
kommuner 
- Felles skogbrukssjef med Lyngen kommune.
- Veterinærsamarbeidet i Nord-Troms, med veterinærkontor lokalisert i Sørkjosen, 
sammen med Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord.
-.Felles barnevernstjeneste for Nordreisa og Kvænangen kommune. Utgår fra og med 2020.
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i samarbeid med Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord og 
Troms fylkeskommune. Skjervøy kommune kjøper tjenester.
- Digitale kart/turkart på nett (GIS-line), i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Nord-Troms Studiesenter, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Regionskontor skole, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Godkjenning av barnehager, et samarbeid mellom Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og 
Kåfjord kommuner.
- Energi og klimaplan, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner.
- Biblioteksamarbeid mellom Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord kommuner.
- Interkommunal innkjøpssjef, i samarbeid med 6 Nord-Troms kommuner
- Interkommunal arbeidsgiverkontroll i samarbeid med Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Lyngen og 
Storfjord
- Interkommunal brannvernskamarbeid mellom Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord 
kommune fra 2015. 

Interkommunale selskap:
- Nord-Troms Regionråd IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Studiesenter (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Distriktsmedisinsk senter (Nordreisa sammen med UNN HF, samt kommunene 

Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen) 
- Kvenkultursenter IKS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Avfallsservice AS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
- Nord-Troms Museum AS (Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord, Kvænangen)
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Note 3
Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

Balanseregnskapet : 31.12.2019 31.12.2018 Endring

2.1   Omløpsmidler  kr    157 352 860  kr           155 987 289 

2.3   Kortsiktig gjeld  kr      73 182 623  kr             73 136 105 

Arbeidskapital  kr     84 170 238  kr             82 851 184  kr               1 319 053 

Drifts- og investeringsregnskapet : 2019 2018

Anskaffelse av midler :

              -499 489 162               -498 869 279 

                  -7 580 034                   -9 289 943 

                -50 360 964                 -42 886 299 

              -557 430 160               -551 045 520 

Anvendelse av midler :

               492 402 232                461 842 368 

                 41 391 178                  34 290 671 

                 46 940 451                  52 285 782 

               580 733 861                548 418 822 

Anskaffelse - anvendelse av midler 23 303 701                 -2 626 698                  

                -24 622 754                    3 952 928 

                  -1 319 053                    1 326 229 

                   1 319 053                   -1 326 229 

                                 0                                  0 

    Inntekter driftsregnskap

    Inntekter investeringsregnskap

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

Endring arbeidskapital i balansen 

Differanse 

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anvendelse av midler

Sum anskaffelse av midler

    Utgifter investeringsregnskap

    Utgifter driftsregnskap
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Note 4  

Pensjon (FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Regnskapsføring av pensjon

Økonomiske forutsetninger (§13-5): KLP SPK

Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,00 %

Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering  2,97 % 2,97 %

KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE (KLP)

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 28 746 873 26 766 925

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 28 142 133 26 316 856

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -27 328 040 -26 170 959

Administrasjonskostnader 1 506 074 2 102 501

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 31 067 040 29 015 323

Betalt premie i året 36 538 815 37 743 583

Årets premieavvik -5 471 775 -8 728 260

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

2019 2018

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 720 146 201 673 236 389

Pensjonsmidler pr. 31.12. 640 584 959 614 566 488

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 79 561 242 58 669 901

Årets premieavvik 5 471 775 8 728 260

Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 32 374 593 29 184 477

Sum amortisert premieavvik dette året 6 703 882 5 538 144

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 0 31 142 486 32 374 593

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 

pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og 

sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. 

Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 

beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og 

skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres over 15 år til og med 

år 2010, 10 år fra 2011 og 7 år fra 2014.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og 

estimatavvik (tall i hele tusen)

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 

balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
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Estimatavvik og planendringer 2019 2018

Pensjonsforpliktelser 720 146 201 673 236 389

Pensjonsmidler 640 584 959 614 566 488

Estimatavvik 31.12. dette år 79 561 242 58 669 901

Innestående på premiefondet per 31.12.2019

Fellesordningen 51 584        

Sykepleierordningen 7 628          

Folkevalgteordningen 13 977        

Samlet 73 189        

Bruk av premiefond: kr 5 179 018

STATENS PENSJONSKASSE     (SPK)

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 4 158 625 4 317 203

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 2 695 118 2 660 636

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -2 190 990 -1 985 573

 - Avregning fra tidligere år 0 0

Administrasjonskostnader 150 189 149 667

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 4 812 942 5 141 933

Betalt premie i året 5 426 672 5 005 685

Årets premieavvik -613 730 136 248

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

2019 2018

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 74 231 691 73 493 748

Pensjonsmidler pr. 31.12. -59 603 994 -51 689 137

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 14 627 697 21 804 611

Årets premieavvik 613 730 -136 248

Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -1 264 141 -1 379 028

Sum amortisert premieavvik dette året 313 119 251 135

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 -337 292 -1 264 141

Estimatavvik og planendringer 2019 2018

Pensjonsforpliktelser 74 231 691 73 493 748

Pensjonsmidler -59 603 994 -51 689 137

Estimatavvik 31.12. dette år 14 627 697 21 804 611

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og 

estimatavvik  (tall i hele tusen)
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Note 5   

Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL §51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier

av 2.februar 2001. Kommunen gir i hovedsak garantier som simpel kausjon. Garantien til Stiftelsen Nybo

på kr 60 mill som er gitt som selvskyldner kausjon. I tillegg er lånene til Nordreisa kirkelige fellesråd gitt som 

selvskyldner kausjon. 

Kommunen hadde følgende garantier ved årsskiftet:

Opprinnelig 

garantibeløp
2019 2018

Nordreisa IL

Sparebank1 Nord-Norge 4740.81.96708

Nordreisa IL

Sparebank1 Nord-Norge 4740.82.29142

Nordreisa Arbeidssamvirke AS

Kommunalbanken 20080074

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20050367

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20090153

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20140649

Nordreisa Kirkelige Fellesråd

Kommunalbanken 20160316

Rotsundelv idrettslag

Sparebank1 Nord-Norge 4740.80.07336

Avfallsservice AS

KLP 83175102860

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16702808

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16702672

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16702878

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16711972

Stiftelsen Nybo 

Husbanken 16713186

Stiftelsen Nybo 

KLP 8317.51.88455

Stiftelsen Nybo 

KLP 8317.52.94255

Sum garantiansvar 68 506 348kr    71 286 942kr    

Gitt overfor - navn Utløper dato

2 000 000kr     520 000kr          600 000kr         01.03.2026

60 000 000kr   53 504 384kr     55 450 000kr    15.04.2047

2 497 000kr     1 083 075kr       1 205 047kr      01.01.2028

1 450 000kr     1 160 020kr       1 256 680kr      22.07.2031

6 270 000kr     2 790 710kr       3 077 415kr      01.08.2028

2 080 000kr     774 935kr          891 711kr         26.02.2026

1 330 000kr     524 436kr          592 976kr         01.07.2026

1 505 000kr     525 828kr          608 013kr         23.02.2026

11 562 500kr   1 012 500kr       1 162 500kr      17.09.2026

900 000kr        -kr                     45 000kr           15.03.2019

500 000kr        250 000kr          300 000kr         02.12.2024

01.06.2038

2 200 000kr     73 430kr            220 090kr         15.06.2020

2 500 000kr     2 140 000kr       -kr                    15.09.2039

Beløp pr. 31.12.

5 000 000kr     2 747 030kr       2 895 510kr      01.04.2038

1 600 000kr     1 400 000kr       1 400 000kr      09.11.2032

6 790 000kr     -kr                     1 582 000kr      
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Note 6  

Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5)

Kommunens aksjer og andeler ved årsskiftet besto av følgende:

Eierandel i

Balanseført 

verdi

Balanseført 

verdi

selskapet 31.12.2019 31.12.2018

KLP - EK innskudd  Under 1 % kr 17 982 142 kr 16 463 224

Stiftelsen Nybo 200 000kr        200 000kr          

Avfallsservice 17 % 50 000kr          50 000kr            

Bibl sentralen 1 andel av 440 1 200kr            1 200kr             

Nordtro 280 000kr        280 000kr          

Nordreisa Arbeidssamvirke 10 aksjer 100 000kr        100 000kr          

Ymber AS 10 aksjer 60 000kr          60 000kr            

Bredbåndsfylket Troms AS 16 000 aksjer 16 000kr          16 000kr            

KomRevNord IKS - EK innskudd 93 735kr          93 735kr            

Halti II 156 000kr        156 000kr          

K-Sekretariatet - EK innskudd 18 221kr          18 221kr            

Nord Norsk Hestesenter 3 aksjer 1 500kr            1 500kr             

Tromsprodukt 18 aksjer 9 000kr            9 000kr             

Skalandtunnellen 5 aksjer 500kr               500kr                

Aksjer i Visit Lyngenfjord 250 000kr        250 000kr          

Sum 19 218 298kr   17 699 380kr    

Selskapets navn
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Note 7 

Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2019 2018

Beholdning per 01.01 66 262 919kr     65 090 113kr    

Avsetning til fond 13 469 887kr     22 177 667kr    

Bruk av fond 31 997 895kr     21 004 861kr    

Netto avsetninger 47 734 911kr     66 262 919kr    

Disposisjonsfond

Beholdning 01.01 34 043 251kr     31 708 682kr    

Flytting mellom fondene 251* og 256* 3 332 789kr       

Bruk av fondet i driftsregnskapet 19 427 825kr     1 381 500kr      

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 2 509 812kr       5 766 631kr      

Avsetninger til fondet 7 856 196kr       9 482 700kr      

Beholdning 31.12 23 294 599kr     34 043 251kr    

Bundne driftsfond

Beholdning 01.01 19 472 698kr     17 138 172kr    

Flytting mellom fondene 251* og 256* 3 332 790kr       

Bruk av fondene i driftsregnskapet 4 160 322kr       4 825 981kr      

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 17 560kr            -kr                    

Avsetninger til fondene 2 145 888kr       7 160 507kr      

Beholdning 31.12 14 107 914kr     19 472 698kr    

Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01 3 471 781kr       3 471 781kr      

Avsetninger til fondene -kr                     -kr                    

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 556 144kr          -kr                    

Beholdning 31.12 2 915 637kr       3 471 781kr      

Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01 9 275 190kr       12 771 478kr    

Avsetninger til fondene 3 467 804kr       5 534 460kr      

Bruk av fondene i driftsregnskapet -kr                     -kr                    

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 5 326 233kr       9 030 749kr      

Beholdning 31.12 7 416 761kr       9 275 190kr      

I 2019 ble utviklingsfond, miljøfond og havbruksfond flyttet fra bundne driftsfond til disposisjonsfond.  

Dette som følge av at disse fondene anses for frie midler og det er ikke knyttet føringer til bruken

av fond fra eksterne givere. Midlene som er på utviklingsfondet  og miljøfondet er i hovedsak inntekter

fra utbytte. Midlene fra Havbruksfondet er utbetalinger fra fiskeridirektoratet uten føringer for hvordan 

midlene skal benyttes. Endringen gir differanse på regnskapsskjema 1A og regnskapsskjema

økonomisk oversikt drift på bruk og avsetning av ubundne fond der bruk av fond er høyere enn budsjettert bruk. 

Budsjettert bruk er det kun kommunestyret som kan vedtak, mens på utvilingsfond, miljøfond og

havbruksfond er det næringsutvalget som har bevilget bruk. I 2020 vil det bli avklart hvordan

bruk av disse fondene skal være. 
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Note 8

Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht regnskapsforskriftens §8.

Oversikt over kommunen anlegg per årsskiftet:

Anlegg 5             

år Anlegg 10 år Anlegg 20 år Anlegg 40 år Anlegg 50 år
Tomter Sum

Anskaffelsesverdi    18 512 781    34 303 185    72 042 309  302 097 687  146 688 159    38 788 274 612 432 395

IB 2019 4 159 854      14 967 791   44 412 148   273 889 353 225 707 913 37 351 292   600 488 351

Årets tilgang 2 711 994 10 594 929 242 998 22 363 009 5 478 249 41 391 178

Årets avgang 170 453 170 453

Årets avskrivninger 862 719 2 319 315 3 862 063 8 803 931 5 689 690 21 537 717

UB 2019 6 009 129 23 243 405 40 793 083 287 448 430 225 496 472 37 180 839 620 171 358

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år  

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.
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Note 9

Vesentlige poster i regnskapet og hendelser etter balansedag

Nordreisa kommune vurderer risiko ved bokføring av vesentlige fordringer og periodiserer usikre fordringer

ned slik at anslått beløp er forsiktig vurdert. Dette gjøres i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 

§7 og 5.ledd.

I 2012 startet kommunen å betale tilbake til husbanken ekstraordinære innbetalinger foretatt av innbyggerne

med startlån. Det blir foretatt to innbetalinger i året. Når det gjelder opparbeidet ekstraordinære innbetalinger

som er foretatt tidligere år, vil nedbetalingen bli foretatt når likviditeten til kommunen har bedret seg. Per 31.12.19

gjenstår det kr 6,98 mill av denne nedbetalingen. 

Nordreisa kommune utbedret i 2019 Oksfjord Havn og mottok kr 914.568,- i momskompensasjon for denne 

utbedringen. Det er imidlertid usikkerhet rundt om kommunen må betale tilbake deler av momskompensasjonen.

Skattetaten har vurdert at kommunen ikke har krav på den utbedringen som er knytter seg til leieavtalen

kommunen har med Oksfjord Båtforening. Kommunen er ikke enig i vurderingen og vil klage på den. 

Note 10  

2019 2018 2017

525 541 731kr     493 809 503kr    503 379 630kr     

375 718 720kr     335 929 520kr    328 820 782kr     

77 719 609kr       83 075 043kr      96 431 408kr       

72 103 402kr       74 804 940kr      78 127 440kr       

-kr                       -kr                      -kr                       

Langsiktig gjeld og gjeldsforpliktelser

Kommunens samlede lånegjeld

Kommunalbanken

Fordelt på følgende kreditorer:

Husbanken (videreformidlingslån)

DNB

KLP Kommunekreditt
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Informasjon om lånemassen

Nordreisa kommune har 37 % av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor

 vårt finansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og

 videreformidlingslån ca 39 %. 

Gjeld til kommunale foretak etter Kommunelovens kapittel 11 og gjeld til interkommunalt samarbeid

etter kommuneloven §27 er lik 0,-.

2019 2018

19 672 838kr       19 733 762kr      

15 708 933kr       14 203 815kr      

3 963 905kr         5 529 947kr        

Note 11  

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Drift

2019 2018

-                       -                     

-                       -                     

-                       -                     
-                       -                     

2019 2018

5 210 628            3 661 695           

-                       5 210 628           

5 210 628            3 661 695           
-                       5 210 628           

Note 12

Regnskapsmessig merforbruk Investering

2019 2018

434 935               339 895              

-                       434 935              

434 935               339 895              

-                       434 935              

Tidligere opparbeidet merforbruk

Nytt merforbruk i regnskapsåret

Totalt merforbruk til inndekking

Inndekking i regnskapsåret

Tidligere opparbeidet merforbruk

Nytt merforbruk i regnskapsåret

Inndekking i regnskapsåret

Totalt merforbruk til inndekking

Kommunen ble i 2018 utmeldt fra ROBEK listen for betinget kontroll og godkjenning. Det samlede merforbruket

Regnskapsmessig mindreforbruk drift

Tidligere opparbeidet mindreforbruk

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret

Disponert i regnskapsåret

Totalt merforbruk til inndekking

Regnskapsmessig merforbruk Investering

ble innbetalt i 2017.

Betalte avdrag

Beregnet minste lovlige avdrag

Differanse

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag

Regnskapsmessig merforbruk drift

Avdrag
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Note 13

Selvkostområder

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt

3.2.2 pkt 12. Kalkulasjonsrente i 2019 er 2,30 % mot 2,37 % året før. 

Regnskap 2019 Regnskap 2018

10 229 638 9 268 022

5 889 514 5 595 838

0 0

4 551 587 4 003 315

-211 463 -331 131

98,00 % 96,60 %

0 0

85 054 0

77 421 124 319

51 420 -124 094

3 314 699 3 366 119

Regnskap 2019 Regnskap 2018

8 886 794 8 714 876

6 982 780 5 688 270

2 810 825 2 870 625

-906 811 155 981

91 % 102 %

20 179 97 775

95 864 90 620

801 197 344 376

3 366 802 4 167 999

Selvkostandel

Inndekning tidligere års underdekning

For lite avsatt tidligere år

Brukerbetaling/salgsinntekt

Direkte kostnader

Netto kapitalkostnader

Overskudd/Underskudd

Brukerbetaling/salgsinntekt

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond 251.080.602

Renter av fond og årsresultat

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond 251.080.604

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

For lite/mye avsatt tidligere år

Renter av fond og årsresultat

Indirekte kostnader

Selvkostområde AVLØP

Indirekte kostnader

Netto kapitalkostnader

Direkte kostnader

Selvkostområde VANN
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Regnskap 2019 Regnskap 2018

942 128 981 004

972 641 921 843

-30 513 59 161

96,9 % 106,4 %

27 209 45 152

For lite/mye avsatt tidligere år 0 81 500

-260 096 -288 271

Regnskap 2019 Regnskap 2018

7 419 000 7 113 000

6 575 000 6 511 000

-459 000 -579 000

1 213 000 1 300 000

90 000 119 000

100,0 % 100,0 %

90 000 119 000

Saldo på fond 49 000 -41 000

Regnskap 2019 Regnskap 2018

1 193 000 1 167 000

923 000 1 121 000

209 000 173 000

61 000 -128 000

100,0 % 100,0 %

61 000 128 000

-33 000 -91 000

Nordreisa kommunes andel etter en fordelingsnøkkel som eierkommunene er enige om.

Selvkostområde FEIING

Brukerbetaling/salgsinntekt

Direkte kostnader

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond 251.080.605

Selvkostområde RENOVASJON

Brukerbetaling/salgsinntekt

Netto kapitalkostnader

Opparbeidet underskudd

Indirekte kostnader

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

Selvkostområde SLAM

Direkte og indirekte kostnader

Brukerbetaling/salgsinntekt

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Netto kapitalkostnader

Direkte og indirekte kostnader

Netto kapitalkostnader

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

Andre inntekter

Overskudd/Underskudd

Selvkostandel

Disponering til/fra bundet selvkostfond

Saldo på fond

For selvkostområdet renovasjon og slam er beregningene gjort av Avfallsservice AS og viser 
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Note 14

Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk 2019 2018

Antall årsverk 459 458

Ytelser til ledende personer 2019 2018 2017

Administrasjonssjef 1 085 015kr     1 027 085kr         1 010 870kr        

Ordfører 1 151 784kr     852 960kr            829 450kr          

Godtgjørelse til revisor

Note 15

Investeringsprosjekter

Større pågående prosjekter 2019 2018

VAR hovedplan vann 13 480 787kr   3 254 583kr         

Oksfjord havn 4 889 445kr     -kr                       

Gatelys 4 873 329kr     8 566 836kr         

Kjøp av kjøretøy 3 220 773kr     -kr                       

Asfaltering 3 120 646kr     2 321 988kr         

IKT utstyr oppvekst 2 539 119kr     3 277 812kr         

Høgegga barnehage 2 352 144kr     -kr                       

Ungdomsklubben 1 945 622kr     -kr                       

Samfunnshuset 1 529 165kr     1 005 428kr         

Velferdsteknologi 1 140 903kr     

Leonhard Isaksens vei 5 556 554kr         

Kjøp av grunn 3 311 830kr         

Kommentarer til Regnskapsskjema 2B

2018: Kjøp av grunn gjelder kjøpet av Lundejordet på Storslett. Kjøpet var budsjettert i 2017, men ble ikke 

gjennomført. Dette som følge av at det ikke var samsvar mellom hjemmelshavere og grunnboken, 

som følge av arveoppgjør.

Kirkegård inkluderte kjøp av grunn som ikke ble utført som planlagt. 

Gjenoppbygging av Leonhard Isaksensvei og ombygging kommunehuset ble forskyvet i forhold til 

tidsplan, og det var kalkulert med flere fakturaer i 2017 som kom i 2018.

Note 16

Interkommunale samarbeid

PP-     

tjenesten

Jordmor-

tjenesten

Barneverns-

tjenesten

2 879 163kr   502 317kr        6 120 916kr         

1 118 010kr   612 662kr        157 582kr            

-kr                 473 885kr        1 674 281kr         

-kr                 739 811kr        190 284kr            

-kr                 1 890 070kr         

3 997 172kr   2 328 675kr     10 033 133kr       

251 175kr      58 009kr          -kr                       

4 248 347kr   2 386 684kr     10 033 133kr       

-kr                 -kr                    -kr                       

-kr                 -kr                    -kr                       

-kr                 -kr                    -kr                       

-kr                 -kr                    -kr                       

Overføring fra Nordreisa kommune (kontorkommunen)

Overføring fra Kåfjord kommune 

Overført til neste driftsår

Udekket underskudd

Overføring fra Kvænangen kommune 

Overføring fra Skjervøy kommune 

Overføring fra andre

Resultat av overføringer

Samarbeidets egne inntekter

Samarbeidets driftsutgifter

Resultat av virksomheten

Disponering av resultatet:

Tilbakeført deltaker kommunene

Interkommunalt tiltak jf. 

koml § 27

Kommunens revisor er KomRevNord IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 838.000. Av dette gjelder kr 

838.000,- revisjon og kr 0,- rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

diverse attestasjonsoppdrag. 
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Regnskap 2019 - Nordreisa kommune

Note 17

DEBET KREDIT

0 128 024 808

170 453 41 391 178

21 537 717

0

Salg aksjer/andeler 0 0

Nedskrivning aksjer/andeler 0 0

Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0 1 518 918

Avdrag på utlån - sosiale utlån 0 0

Avdrag på utlån - andre utlån 8 447 090 5 201 418

Avskrivning på utlån - sosiale utlån 60 752 30 028 272

Avskrivning på utlån - andre utlån 9 564 0

Bruk  av lånemidler 37 137 746

Endring pensjonsforpliktelser 47 647 755 33 933 328

Urealisert kurstap utenlandslån 0 0

Balanse 31.12 (kapital) 125 086 844

240 097 921 240 097 922

Storslett, 20.05.2020

Rita Toresen

Økonomisjef

Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Saldo 01.01 (underskudd i kapital)

Debetposter i året:

Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, 

maskiner og transportmidler

Kommunedirektør

Jan-Hugo Sørensen

Kapitalkonto

Urealisert kursgevinst utenlandske lån

Balanse 31.12 (underskudd i kapital)

Utlån - andre utlån

Avdrag på eksterne lån

Kjøp av aksjer/andeler

Endring pensjonsmidler

Differanse mot Lindorff

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

Saldo 01.01 (kapital)

Kreditposter i året:

Oppskrivning fast eiendom/anlegg

Oppskrivning av aksjer/andeler

Utlån - sosiale utlån
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KomRev NORD

Til kommunestyret i Nordreisa kommune Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nordreisa kommunes årsregnskap som viser kr 327 0527L9 til fordeling drift og et

regnskapsmessig resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019,

driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nordreisa kommune per 31. desember

2OL9, ogav resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med loy forskrift

og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlog for konklusjone n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Reyrsors oppgaver og plikter ved revisjon ov årsregnskapet. Vi er uavhengige

av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar

med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for
denne revisjonsberetningen omfatter kommunens lovpålagte årsberetning, men inkluderer ikke

årsregnska pet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke 6vrig informasjon, og vi attesterer ikke den

Øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom Øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi hadde konkludert med at årsberetningen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet
«Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Besøks-/nostadresse Avdelinsskontor: Telefon: Orqanisasjonsnummer:

Sjøgt 3
9405 HARSTAD
www.komrevnord.no

Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik,
Sortland, Sjøvegan, Svolvær, Tromsø
oost@komrevnord.no

77 04 t4 00 986 574 689
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Kom m u nedi rektøre ns o nsvor for å rsreg nska pet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nØdvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgover og plikter ved revisjonen ov årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www. nkrf. no/revisionsberetni nge r

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetni ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentosjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Andre forhold

Balansekonto 255080003 mottotte ekstroordinære avdrag Husbanken viser pr. 31.L2.2OL9 kr 5 986 438.
I henhold til Kommuneloven § 50 pkt. 7 b skal mottatte avdrag på utlån av gitte forskutteringer etter § 6
uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av kommunens innlån. Nordreisa kommunes manglende
innbetalinger av ekstraordinære avdrag på utlån er i strid med kommunelovens bestemmelser. Vi viser
til revisjonsbrev nr. 5/20LO. Administrasjonen har omtalt forholdet i årsregnskapsdokumentet 2019,
note 9 Vesentlige poster i regnskopet og hendelser etter balansedog.

TromsØ,20. mai2020.

Qrnt §r2»yw7,-
Doris Gressmyr
Oppdragsa nsva rlig revisor
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Årsmelding 2019 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Årsmelding 2019 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Årsmelding 2019 Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, skal 
kommunedirektøren utarbeide årsmelding som skal behandles i tilknytning til årsregnskapet. 
Årsmeldingen er kommunedirektørens melding til politikerne om virksomheten. 
 
Årsmelding for 2019 er samlet for hele den kommunale virksomheten og består av 
kommunedirektørens kommentarer til drift og organisasjon, om økonomiske resultat, om 
Nordreisa samfunnet og beskrivelser fra sektorer. Kommunedirektøren har bestrebet få en 
helhetlig tråd i årsmeldingen jfr organisasjonsmodell. 
 
I tillegg til de utvalgene årsmeldingen behandles i, skal årsmeldingen også behandles i 
Nordreisa kontrollutvalg og ungdomsrådet. Kommunedirektørens årsmelding behandles ikke i 
sektorutvalgene, som har fått egne årsmeldinger med detaljerte opplysninger fra hver sektor. 
 
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter 
regnskapsårets slutt og skal foreligge samtidig til politisk behandling. 

Vurdering 
Kommunedirektøren foreslår at årsmelding for 2019 slik den foreligger, vedtas 
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Nordreisa kommune vil i årene fremover måtte løse mange nye velferdsutfordringer, samtidig som kommunens  økonomiske   
situasjon er anstrengt. Fremtidens velferdsutfordringer og en stram kommuneøkonomi krever nytenkning og innovasjon. Fokus 
på forebyggende arbeid og tidlig innsats er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av ressursene, noe som vil komme brukerne 
til gode gjennom økt kvalitet i tjenestene.  

Nordreisa kommune har for flere år siden startet arbeidet med å gjøre kommunen mer digital. Dette er et satsningsområde 
kommende år og kommunestyret har satt av ressurser til investeringer innenfor digitalisering og teknologi. Blant annet ble det 
investert i lesebrett til alle elevene i skolen i 2019.  Mange av tjenestene til våre innbyggere skal etter hvert bli heldigital. Innen-
for helse og omsorgssektoren ble arbeidet med anskaffelse av nye velferdsteknologiske hjelpemidler startet i 2019 og vil imple-
menteres fortløpende. Nordreisa har nasjonalt fått omdømme som en innovativ og fremoverlent kommune gjennom digitalise-
ringsprosjektet «Forhåndsutfylt søknadsskjema barnehage». Kommunen ble bl.a. nominert til Innovasjonsprisen 2019 av Digita-
liseringsdirektoratet.   

Høsten 2019 startet man en prosess med omstilling av hele organisasjonen. Økonomiplan for 2020-2023 innehar et kapittel om 
omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør for hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette 
kapittelet anses for å være starten på omstillingen av kommunen. Det foreligger sluttrapporter for helse og omsorg fra KS kon-
sulent, og på skoleområdet og kommunen som helhet fra Telemarksforskning. Alle rapporter viser at kommunen bør vri   res-
surser mot helse og omsorg. Nordreisa kommune er nødt til å lykkes med omstillingsarbeidet, dersom vi skal få til en bærekraf-
tig økonomisk drift i årene som kommer.  

Det er de to store tjenesteområdene helse og omsorg og oppvekst og kultur som har en drift som er for høy i forhold til de øko-
nomiske rammene. Helse og omsorg hadde et merforbruk på 3 mill kr. Oppvekst og kultur hadde et merforbruk på 2,4 mill kr. 
Utfordringen fremover blir å få kontroll på økonomien og tilpasse driften i forhold til de samlede budsjettrammene. I dag er ikke 
driften bærekraftig i et lengere perspektiv. 

Ved utgangen av 2019 er disposisjonsfondet 15,3 mill kr. I tillegg kommer utviklingsfond på 1,6 mill kr, miljøfond 0,246 kr og 
havbruksfond på 6,1 mill kr. Samlet utgjør dette 23,3 mill kr dvs 4,6 %. Handlingsregelen for disposisjonsfondene er 5 % av   
brutto driftsinntekter. 

Nordreisa kommune har de to siste årene opplevd befolkningsnedgang. Dette er bekymringsverdig, også med tanke på at    
omkringliggende kommuner også har nedgang i folketall. Nordreisa kommune budsjetterer med en befolkningsvekst. Dersom 
nedgang i folketallet fortsetter i årene som kommer, vil det ha betydning for dimensjonering av tjenesteproduksjon, bl.a antall 
barnehageplasser og elevplasser i grunnskolen. Tilrettelegging for bl.a. næringsliv er derfor viktig for å stimulere til økt vekst.  

Det er svært gledelig å vise at Nordreisa kommune i 2019 hadde et historisk lavt sykefravær på 7,11%, sammenlignet med 
samtlige målinger vi har utført. Jobben videre blir å holde fokus på nærværsarbeidet i hele organisasjonen. Til dette er lederne 
og tillitsvalgte en svært viktig brikke. Kommunedirektøren vil fortsatt ha stort fokus på dette arbeidet. 

Kommunens årsmelding beskriver utviklingstrekk og viktige hendelser for       
Nordreisa kommune gjennom året 2019.  

Den samlede rapporteringen består av årsmelding og årsregnskap med vurde-
ringer. I tillegg rapporteres det på oppnådde resultat i forhold til tjenesteproduk-
sjonen. Resultatmessig forholder årsmeldingen seg til kommuneplanens sam-
funnsdel «Sammen for trygghet og trivsel”,  årsbudsjett 2019, og gjennomgåen-
de kostratall (sammenligninger med andre kommuner). 

Nordreisa kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv 
og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansva-
ret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra kommunestyret, via 
kommunedirektøren til sektorledere og videre til virksomhetslederne. Nordreisa 
kommune hadde i 2019 5 sektorer, 20 virksomheter og 14 underliggende tjenes-
teområder.  

1. Kommunedirektørens innledning  
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            Kommunedirektørens innledning 

Året 2019 har vært preget av mange lederbytter innenfor sektorene oppvekst og kultur og helse og omsorg. Total ble det rekrut-
tert inn 13 nye ledere. Årsaken til lederbytter er naturlig avgang og oppsigelser. En slik omfattende utskifting av ledere gir store 
utfordringer med hensyn til stabil drift, herunder internkontroll, økonomi og administrasjon.  

Nordreisa kommune har foretatt endringer i strukturer de siste 5 årene. Det er fortsatt behov for å ha en organisasjon som kan    
tilpasse seg samfunnet, som stadig digitaliseres. Det er foretatt nedtrekk i stillinger innenfor alle sektorene og det vil fortsatt 
være behov for å gjøre strukturendringer. Skolestrukturen ble fastsatt i  kommunestyret i desember og sektoren vil jobbe med å 
tilpasse seg ny struktur. I investeringsbudsjettet for gjeldende økonomiplanperiode er det tatt høyde  betydelig investeringer, 
bl.a. gjennom skolebygg og barnehage.  

Det har gjennom 2019 vært jobbet med planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Ny overordnet ROS for kommunen 
som samfunn ble vedtatt i kommunestyret i desember. Det er fortsatt behov for forbedringer i beredskapsplanverk og lovkrav om 
oppfølging på området. Den kommunale beredskapsplikten pålegger kommunen å vurdere og planlegge samfunnssikkerhet og 
beredskap i et helhetlig perspektiv. 

Som regionsenter har Nordreisa kommune en viktig rolle i samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Vi vil fortsatt samarbeide tett med 
de øvrige kommunen i regionen, slik at vi framstår som attraktiv for innbyggere, nyetablerere og næringslivet.  

 

 

 

Nordreisa 30. april 2020 

 

Jan-Hugo Sørensen 

kommunedirektør 
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Politisk struktur  
 
Nordreisa kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell I kommuneloven og 
innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholds vise representasjon 
ikommunestyret. 

Kommunestyret (21 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. 
Kommunestyret gjør vedak på vegne av kommunen så langt ikke annet føl-
ger av lov eller delegeringsvedtak.  

Hilde Anita Nyvoll (A) er kommunens ordfører. 

 

Formannskapet (7 medlemmer) avgir innstilling i økonomiske saker, de øvri-
ge hovedutvalg har også avgjørelsesmyndighet på saker innenfor sitt områ-
det og innstiller til kommunestyret, samt fatter  vedtak ide saker hvor kom-
munestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten. Administrasjonsutvalget er 
eget utvalg med formannskapets medlemmer med 3 ansatte representanter.  

Delegasjon til formannskap, utvalg, råd og nemd er gitt i kommunens dele-
gasjonsreglement.  

Totalt ble det gjennomført 79 politiske møter som behandlet 479 saker i 
2019.  

Ordfører med sekretariat gjennomførte 3 vigsler i 2019.  

 

2. Organisering   
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                 Organisering   

Barn – og unges kommunestyre 

Barn og unges kommunestyre skal tale de 
unges sak overfor kommunale myndigheter 
og skaffe unge innsyn og dermed muligheter 
for medinnflytelse. Møteinnkalling og sakspa-
pirer sendes som til folkevalgte representan-
ter. Barn og unges kommunestyre kan benyt-
te ungdomsrådets representanter til å videre-
formidle saker til andre politiske råd og ut-
valg. 
 
Organisering 2019:  

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

Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  

Møtesekretær: Sektorleder oppvekst og kutl-
tur 

BUK ble arrangert 7 februar og 1 oktober 
med tema «Ung medvirkning» og «Ung i poli-
tikken».  

 

Ungdomsrådet  

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe ungdom innsyn og dermed muligheter 
for medinnflytelse. Ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom. Ungdomsråd er et råd som representerer ungdoms interesser uavhengig av partipolitikk 
og organisasjonstilhørighet. Ungdomsråd er et organ for å fremme saker overfor politikerne og beslutningstakere, og et lokalt 
hørings- og innflytelsesorgan. Ungdomsråd er ikke en arrangørkomite for aktivitet og fest for andre ungdommer, men kan være 
initiativtakere til arrangement som fremmer ungdomsmedvirkning og ungdommers synlighet og interesser i kommunene.  
 

Målsetning for Nordreisa ungdomsråd:  

- 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 

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.  

 

En hovedsak som ble jobbet med store deler av 2019 i Nordreisa ungdomsråd er den nye ungdomsklubben. Her har ungdoms-
rådet vært en høringspart med gode innspill for både utseende og innhold.  

 

Antall møter: 7 planlagte møter.  

Antall saker: 38 saker.  

Bildet fra  

Rust-konferansen 

2019. 
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                 Organisering   

Administrativ struktur  

Nordreisa kommune er administrativt organisert i trenivåmodell med tre beslutningsnivåer: Kommunedirektør, sektorledere og 
virksomhetsledere. På noen områder er det opprettet avdelingsledere med redusert ansvar.   

Kommunedirektør er kommunens øverste administrative leder. Kommunedirektøren leder arbeidet med å forberede saker for 
folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Kommunedirektøren har videre ansvar for å gjennomføre 
og iverksette politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er gitt i kommunens delegasjonsreglement vedtatt av 
kommunestyret. 

Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 sektorledere, service– og personalsjef (rådmannens stedfortreder) økonomisjef og 
DMSleder. Sektorlederne har kommunedirektørens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommu-
nedirektørens administrative delegasjon. 

Beredskap er tillagt service– og personalsjef i en koordinerende funksjon.  

Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 sektorledere, DMS-leder og 2 stabsledere. Disse har Kommunedirektørens fullmakt 
innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommunedirektørens administrative delegasjon. 

Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innen rammen av de fullmakter som er delegert fra 
sektorleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; både 
når det gjelder personell, økonomi og fag. Der hvor det er opprettet avdelingsledere, er disse delegert personell og fag. Dette er 
beskrevet i deres stillingsbeskrivelser.  

 

Eierskap 

Nordreisa kommune har opprettet egne selskap og er interessent i selskapene sammen med andre instanser, privatpersoner og 
organisasjoner. Selskapene er opprettet for å  utføre tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne 
innbyggere og næringsliv. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret. Eierskapsmeldingen viser forskjellen 
mellom de ulike selskapsformene, hvilken eierstrategi det enkelte selskap har og størrelsen på Nordreisa kommunes eierskap i 
selskapet.  

Interkommunale selskaper (IKS) og DA: 

• KomRev Nord IKS 

• Halti Kvenkultursenter IKS 

• K-Sekretariatet IKS 

• Interkommunalt arkiv Troms IKS (IKAT) 

• Nord-Troms Regionråd DA 

 

For detaljert oversikt vises det til eierskapsmeldingen.  

Kommunedirektørnivå 

Virksomhetsnivå 
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3.1   Kommuneplanens samfunnsdel – Mot et åpent kunnskapssamfunn  
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. De viktigste målene for Nordreisa-
samfunnet e r å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet. En viktig del av 
strategien for å nå målet, er å endre fokus til forebyggende fremfor behandlende helsearbeid, der ny folkehelselov og samhand-
lingsreformen er grunnlaget. Nordreisa kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn. 
Jobben med å realisere flere av samfunnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp 
handlingsdelen, har fortsatt i år.  
Ny planstrategi skal utarbeides og vedtas av kommunestyret høsten 2020. Denne vil ta stilling til om denne planen skal rulleres i 
inneværende kommunestyreperiode. 
 
I planen er det 5 hovedtema. Sammen for trygghet og trivsel: 
 
Inkluderende lokalsamfunn—det åpne sted 

• Innbyggernes medbestemmelse 

• Åpen stedsidentitiet   

• Ta i bruk innflytternes Kompetanse  

 
Folkehelse—påvirkning foran behandling  

• Økt arbeidsdeltakelse 

• Flere med fullført utdanning 

• Bolig til alle  

• Sosial tilhørighet 

• Tilrettelegging for positiv helseatferd  

 
 Natur, miljø og klima 

• Klima i endring vil gi utfordringer for kommunale 

 tjenester   

• Overordnet risiko– og sårbarhetsanalyser  

Den store attraktivitetskonkurransen  

• Konkurransedyktige arbeidsplasser 

• Muligheter for bolig 

• Livskraftig sted 

• Godt bomiljø 

• Utdanning og oppvekst  

• Markedsføring og omdømme  

 
 
Økonomisk handlefrihet  

• Positiv netto driftsresultat  

• Stram økonomistyring og ledelse  

• Effektiv tjenesteproduksjon  

• Økt arbeidsnærvær  

Kommuneplanens Arealdel 2014 - 2026 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealdisponeringsplan. Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument, 
og er I likhet med samfunnsdelen en langsiktig plan. Kommuneplanens arealdel 2014 – 2026 ble vedtatt 20.03.14i kommunesty-
ret. Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 ble vedtatt i mars 2014. Oppfølging av planen gjennom bl.a. 
utarbeidelse av kommunale reguleringsplaner har fortsatt i år. 

Ny planstrategi skal utarbeides og vedtas av kommunestyret høsten 2020. Denne vil ta stilling til om denne planen skal rulleres i 
inneværende kommunestyreperiode 

 

Kommuneplanens handlingsdel 

Kommuneplanens handlingsdel definerer hva kommunens organisasjon skal fokusere på de nærmeste fire årene. 

Handlingsdelen rulleres hvert år og vedtas samtidig med økonomiplanen, slik at det blir sammenheng mellom overordnede, poli-
tiske føringer (samfunnsdel/arealdel) og konkret ressursdisponering (budsjett/økonomiplan).  

Handlingsdelens fokusområder danner grunnlag for arbeidet med de årlige virksomhetsplanene – og til sist den enkelte avdeling 
og medarbeiders arbeidsplan. 

3. Kommunens styringsredskap 
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Sammenhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan illustreres som følger: 

3.2 Internkontroll 

I henhold til Kommunelovens kap 25 er det kommunedirektøren som har ansvar for sikre at lover og forskrifter følges gjennom 
betryggende interkontroll. Kommunedirektøren framlegger for politiske organ alle overordnede styrende dokumenter. Reglement 
og rutiner blir kommunisert ut i organisasjonen både via referat fra kommunedirektørens utvidede ledermøter, via kommunens 
kvalitetssystem samt møter med fagforeningene.  

Nordreisa kommune  har tatt i bruk KF kvalitetssystem for dokumenter legges inn fortløpende. Her er også elektronisk meldings-
system for avvik. Det kan også nevnes at kommunen har eget personvernombud som fører kontroll innenfor personvernloven.   

Av overordnede styrende dokumenter kan bl.a. nevnes: delegasjonsreglement, personalpolitiske retningslinjer, økonomiregle-
ment, finansreglement, innkjøpsreglement, etiske retningslinjer og nettvettsregler, overordnet HMSplan som inkluderer varslings-
reglement. Med utgangspunkt ide overordnede retningslinjene er det utarbeid flere detaljerte rutinebeskrivelser innenfor de ulike 
områder. Bl.a. kan nevnes attestasjons- og anvisningsreglement, rutiner vedrørende fakturabehandling, rutiner vedrørende all 
pengebehandling både via bank og kontanter og detaljert beskrivelse av varslingsrutiner osv.  

                                                                                                                                                                      Kommunens styringsredskap 

KF kvalitetsstyring er et elektronisk verktøy for kvalitetsstyring, avvikssystem og internkontroll. Alle ansatte har tilgang til å 
melde avvik her. Alle ledere har tilgang til sin rapport og statistikkfunksjon i avvikssystemet. Det gir et godt grunnlag for analyse 
og status og iverksettelse av tiltak. Det digitale avvikssystemet gir oversikt og kontroll over avvik som ansatte melder inn og vil 
også sikre at alle avvik blir dokumentert og fulgt opp. I 2019 ble det lagt mye ressurser opplæring og oppfølging av kvalitetssys-
temet i hele organisasjonen.  

 

I 2019 ble det meldt inn 422 avvik gjennom avvikssystemet:  

• Gjennomsnittlig behandlingstid var 20 dager.  

• Gradert etter alvorlighetsgrad på avvik som ansatte har meldt inn er:  

− 52 lite alvorlig (akseptabel risiko, unødvendig iverksette tiltak, vurdering av forbedringstiltak).  

− 190 alvorlig (normal akseptabel risiko for hendelse hvis tiltak iverksettes).  

− 168 meget alvorlig (ikke akseptable risiko for hendelse, tiltak må iverksettes umiddelbart. Stans av aktivitet må 
vurderes).   

− 6 avvik fikk økt alvorlighetsgrad og 118 fikk senket alvorlighetsgrad av leder.  
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                                                                                                                                                                       Kommunens styringsredskap 
3.3   Tilsyn og forvaltningsrevisjon 
 

Tilsyn Brann og beredskap: 

• Moan skole 

• Halti, kulturhus 

• Rotsundelv kapell, Oksfjord kapell  

• Nordreisa kirke  

• Sonjatun omsorgssenter 

• Nordreisahallen 

• Sørkjosen barnehage 

• Sonjatun barnehage 

• Høgegga barnehage 
 
 
Tilsyn fra Ymber  

• Doktorgården/Kafe Nordlys 

• Solvoll, tidligere ungdomsklubb  

• Høgegga barnehage 

• Sørkjosen barnehage  

• Storslett barnehage  
 
 
Forvaltningskontroll KomRev Nord:   
• Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 
• Økonomistyring og økonomisk internkontroll 
• Kvalitet i sykehjemstjenestene  

Tilsyn Nordreisa kommune 
(forurensningsmyndighet): 

Avløpsanlegg 

 

Tilsyn Arbeidstilsynet: 

Hjemmetjenesten:  Vold trussel om vold, rutiner og opp-
følgning, Psykososialt arbeidsmiljø 

Helsestasjonstjenesten: Vold, trussel om vold, uheldige 
belastninger, arbeidsplasser og arbeidslokaler.   

 

Tilsyn Mattilsynet: 

Rotsund vannverk   

 

Tilsyn Fylkesmannen: 

• Kommuneoverlege: Miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler, landsomfattende tilsyn initiert av Statens hel-
setilsyn.  

3.4 Årlige målinger 
 
Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier. Nordreisa kommune bruker føl-
gende målesystemer: 
 

• Kvartalsrapportering økonomi 

• Kvartalsrapportering på sykefravær  

• Månedsrapportering på økonomi og nærvær 

• Virksomhetsplan – halvårlig og årlig resultatoppfølging 

• Årsrapportering på HMS og IA planer 

• Medarbeiderundersøkelse 10-faktor, hvert annet år. 

 
Målinger og resultat skal gjenspeile hva som er oppnådd i forhold til visjon, mål og strategier. 
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4. Nordreisa som samfunn  

4.1  Befolkningsutvikling 
 
Per 1. januar 2020 teller Nordreisa befolkning 4 861  
innbyggere. Netto tilvekst i løpet av året var -48  
innbyggere. For andre år på rad har kommunen en  
reduksjon I folketallet. I 2018 var det en reduksjon på  
–9 personer.  
 
Nordreisa kommune ønsker å tilrettelegge for vekst, og 
har gjennom Flere år hatt vekst. Prognosene fra SSB  
tilsier også en økt vekst, noe som har vist seg ikke stemme.   
 
Kommunen har stadig et fødselsunderskudd, og har også  
hatt negativ tilflytting. Framskrivningen viser at Nordreisa 
kommune vil ha et økt folketall frem Mot 2040, men det  
kan vise seg at SSB framskrivninga er for optimistisk For  
hovedalternativet (MMM) men også for LLM alternativet  
(lav nasjoanl vekst). Framskrivingen viser en økning I  
Folketallet I gruppene med behov for kommunale tjenester 
Og mindre endringer I gruppen yrkesaktiv alder. Antall elder 
Fordobles og kommunen merker stadig økende press mot  
Helse– og omsorgstjenester. Det vil også bli økt krav innenfor 
Gruppene barn i barnehager og grunnskole.    
 
Nordreisa kommune vil I framtiden være avhenging av å  
Rekruttere av arbeidstakere utenfor kommunen.  
 
 
 
 
 
 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2033 

0-5 år 294 295 295 310 317 368 

6-15 år 639 648 638 624 623 629 

16-66 år 3162 3177 3206 3228 3230 3333 

67 år eller 
eldre 

879 928 952 969 1002 1214 

Sum 4974 5048 5091 5131 5172 5544 

Prognose for befolkningsframskriving (mmm alternativet):  

År 2019-
2020 

2020-
2021 

2021 - 
2022 

2022 - 
2023 

2019 - 
2023 

2019-
2033 

0-5 år 1 0 15 7 23 74 

6-15 år  9 -10 -14 -1 -16 -10 

16-66 år 15 29 22 2 68 171 

67 år eller 
eldre 

49 24 17 33 123 335 

Sum 74 43 40 41 198 570 

Endringer i befolkningsstruktur (mmm alternativet):  

Tabellene er benyttet i økonomiplan. Siste år har det imidlertid vist seg at mmm alternativet er for optimistisk i forhold til befolkningsstatus 

året slutt.   
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4.2  Kommunens folkehelseprofil  
 
Folkehelsearbeidet er Nordreisa kommunes totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme helse i befolkningen. Det er fast-
satt strategier for folkehelsearbeidet i Nordreisa kommune i kommuneplanens samfunnsdel. Nordreisa kommune har ingen egen 
koordinator for dette arbeidet.  

 

 

 

Ut i NORD 

I Nordreisa organiserer Nord-Troms Friluftsråd turkassetrimmen Ut i NORD og tilby 115 turer fordelt på de fire medlemskommu-
nene. Totalt var det 1 702 unike brukere som til sammen gjennomførte 26 083 turer. Fra hjemmesiden til Nord-Troms Friluftsråd 
kan en finne kart og informasjon om turene. 

 

JuleSPREK, hadde som i fjor, 48 turer som ble sluppet som adventskalender med tre turer i uka per medlemskommune i desem-
ber. Nytt av året var at JuleSPREK-sesongen varte ut februar. I år var det 231 brukere som gjennomførte 2 705 turer.  

 

Læring i friluft, som er et nettverk der lærere kurses i ulike friluftsaktiviteter og bringer dette hjem til sine skoler. Et tilsvarende 
nettverk er videreført for medlemskommunenes barnehager. Flere av våre skoler og barnehager har i løpet av året fått truger og 
annet friluftslivsutstyr.  

 

I forbindelse med sommer- og høstferie har det vært arrangert friluftsskoler for både 
barn og unge.  

 

På tur med ordføreren ble gjennomført i alle medlemskommunene. I Nordreisa gikk 
årets tur til Pilterigammen den 30. juni, i samarbeid med Reinrosa 4H. Friluftsrådet har 
også videreført arbeidet med skilting av turløyper. Utstyrsbasen fylles stadig på med nytt 
utstyr, og samarbeidet med Nordreisa Røde Kors på dette feltet er videreført. Friluftsrå-
det er også med på satsningen  

 

www.utogplukk.no, der Friluftsrådene i Nord-Norge samarbeider for å få flere ut på 
bærtur, og det er også lagt til en egen modul for strandrydding. Friluftsrådet fikk også 
tilskudd til gjennomføring av strandrydding, og samarbeidet med Naturvernforbundet og 
Avfallservice er videreført.  

  

Skiløypekjøring 

Mange idrettslag og grendelag kjører opp skiløyper. Dette gjelder både lysløyper, nærområdeløyper og lengere løyper på fjellet. 

 

Kommunens folkehelseprofil   
• I aldersgruppen 45 a r og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet.  

• Andel 5. klassinger som er pa  laveste mestringsniva  i lesing er høyere enn landet for øvrig.  

• Frafall i viderega ende skole er ikke signifikant forskjellig fra landsniva .  

• Andelen barn 0-17 a r som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landsgjennomsnittet.  

• Andel med overvekt inkludert fedme er høyere enn landet som helhet vurdert for gutter og jenter 17 

a r. 

• Andel ungdommer som er med i fritidsorganisasjon er lik landet.  

• Andel i aldersgruppe 15-29 med psykiske symptomer er lik landet.  

• Antibioktikabruk i kommunen er lavere enn landet som helhet, ma lt etter antall utleveringer pr 1000 

•  Innbyggere. 

• Konsentrasjon av svevestøv er lavere enn i landet.  

• Drikkevannsforsyning er bedre enn i Troms og landet pa  leveringsstabilitet og kvalitet. 

                         Nordreisa som samfunn  
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                         Nordreisa som samfunn  
4.3 Boligkontor og aktivitet  

 

 

 

 

Søkere 
startlån 

Innvil-
get 

Av-
slått 

Ikke benyttet/ 

forhåndsgod-
kjenning 

 

24 5 8 11 2016 

11 3 6 2 2017 

2018 24 9 14 1 

2019 14 5 6 3 

Bostøtte 
søknader 

Innvilget/
status 
pr.12/2016 

Avslått/flyttet/
for høy inntekt 
osv. 

 

242 84 158 2016 

2017 295 75 220 

2018 138 63 75 

2019 155 71 84 

Tilskudd til til-
pasning/
etablering 

Innvilget Avslått  

3 søknader 2 1 2016 

2017 6 søknader 3 3 

2018 4  søknader 2 2 

2019 9 søknader 4 5 

I 2019 ble det utbetalt kr 5,2 mill kroner i startlån, i2018 8,5 
mill kroner og 3,2 mill kroner i2017.  
Det var en nedgang i antall søknader og antall utbetalinger av 
startlån.  
I tillegg behandler boligkontoret søknader om prioritetsfravikel-
ser, avdragsfrihet og saldoforespørsel i inkassosaker. 
 
Bostøttesøknader har gått opp, og flere har fått innvilget støtte. 
De som får avslag er på grunn av  for høy inntekt.  

4.4    Bosetting av flyktninger 
 
Det ble bosatt 3 familier i 2019 på til sammen 14 stk. Alle var kvoteflyktninger, derav 5 fra Sudan, 6 fra Kongo og 3 fra Syria. 

Flykningetjenesten har et godt samarbeid med Røde Kors, det Røde Kors som står for leksehjelp hver tirsdag på Halti etter strik-
kekafé og svømmeopplæring for damer. Svømmeopplæring for menn gjennom flykningetjenesten.  

Mange familier deltok på prosjektet «Ferie for alle» arrangerer Røde Kors. Gjennom denne ordningen fikk alle påmeldte familier, 
dra på ferie også  fritidsaktiviteter og utstyr for barn under 18 år gjennom hele 2019. I tillegg er der et tiltak med Reisa Interna-
sjonale fotball organisasjon, som arranger fotballtreninger for menn to ganger pr uke. Tjenesten har også samarbeid med Nord-
reisa sanitetsforening og Husflidslaget. Ellers kan det nevnes oppdrag fra Nordreisa kommune med blant annet bæring og tilrig-
ging i forbindelse med teateroppsetninger, private oppdrag som snømåking, bevertning på Nord Troms VG skole. Der er også 
avtale med drift av kantina på Halti, 5 dager pr uke med mange deltagere. Der har vært en sosial tilstelning på Skjervøy hvor 
det ble knyttet bånd mellom flyktninger i Nordreisa og Skjervøy.  

Flykningetjenesten har tett kontakt med NAV og bruker mye ressurser på dette. Introduksjonsstønaden er så liten at det er 
vanskelig for en familie å klare seg økonomisk gjennom en hel måned.  

Behovet for bistand fra politiet er stort i forbindelse med bosetning. Utenlandsavdelingen ligger i Tromsø og en del ressurser går 
til å reise der.  

Deltagere i intro-programmet skal ha et helårlig tilbud. Der er utfordringer med å fylle året med konstruktive aktiviteter. Dette 
gjelder spesielt i forbindelse med sommerferien, som for deltagerne er på 4 uker. Det betyr at flykningetjenesten må fylle de 
andre 4 ukene som faller utenfor skoleruta.  

Når det gjelder språkpraksisplasser til våre deltagere, så har det private næringslivet vært positive og imøtekommende når det 
gjelder å ta imot våre deltagere. Deltakerne konkurrer med NAV om de arbeidsplassene som er tilgjengelig, og dessverre stiller 
våre deltagere svakt i denne konkurransen. Kontakt med videregående foregår gjennom hele skoleåret. Unge deltagere hospite-
rer på skolen par dager uken.  

Vo og flykningetjenesten er lokalisert under samme tak i Sørkjosen, og dette medfører tette samarbeidsmøter og daglige dialo-
ger mellom tjenestene. Det fungerer veldig bra.   

Boligsosiale utfordringer 

Boligsosialt arbeid omfatter kommunens tiltak, virkemidler og tjenester som skal bidra til at vanskeligstilte personer og husstan-
der med behov for bistand kan bosette seg i egen bolig og bli boende. Nordreisa kommune hadde i perioden 2012 – 2015 et 
samarbeidsprosjekt sammen med Husbanken der boligsosiale utfordringer var I fokus. Det ble derfor I 2014 utarbeidet og ved-
tatt en boligpolitisk strategi med følgende hovedmål:  

Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en 
attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig. Hovedutfordringene ble beskrevet å skaffe egnet og 
tilstrekkelig botilbud til vanskeligstilte grupper som har behov for dette. Nordreisa kommune definerer målgruppen for denne 
planen å omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Etter denne planen har Husbanken 
endret forutsetningene for å få startlån, der unge i etableringsfasen ikke omfattes som vanskeligstilt. I planen sies det at Stiftel-
sen Nybo, sitat: NYBO har mandat for å handtere boligsosiale forhold for Nordreisa kommune. Per i dag har ikke NYBO nok 
egnede boliger å tilby i forhold til etterspørsel. Nordreisa kommune skal i samarbeid med Stiftelsen NYBO drive aktiv sosial bo-
ligpolitikk.  
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4.5     Bærekraftig samfunnsutvikling  
 

Kommuneplanens samfunnsdel for Nordreisa kommune 2012-2025 ble vedtatt i mars 2013. De viktigste målene for Nordreisa-
samfunnet er å øke sin attraktivitet, få bedre folkehelse og en bedre kommuneøkonomi som gir oss handlefrihet.  Nordreisa 
kommune skal vise sin kultur og identitet, og være et åpent og inkluderende samfunn. Jobben med å realisere flere av sam-
funnsdelens mål ved bl.a. å sette av tiltak som krever arealer i arealdelen, samt å følge opp handlingsdelen, har fortsatt i år.  

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. Kommuner som lykkes med å utvikle attrak-
tive og levende tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere som tar langsiktige grep på arbeidet. Det er et 
langsiktig mål at Storslett sentrum skal utvikles til en levende landsbykjerne med fokus på handel og aktiviteter som bygger 
opp om reiseliv og bolyst i henhold til stedsutviklingsplanen.  

Reguleringsplan for Høgegga barnehager ble vedtatt av kommunestyret I 2019. Statens vegvesens reguleringsplan for Stors-
lett bru ble også vedtatt. De kommunale detaljreguleringsplanene for Rovdas gravlund og Sørkjosen er i sluttfasen og forven-
tes godkjent av kommunestyret 2020. Detaljreguleringsplanen for Storslett sentrum lå i bero til reguleringsplan for Storslett  
bru var vedtatt. Arbeidet med denne planen vil bli gjenopptatt i 2020.  

 

 

4.6 Næringsutvikling 
 
Hovedsatsingene I 2019 var knyttet til Storslett som nasjonalparklandsby og Nordreisa som nasjonalparkkommune. I tillegg ble 
det gjennomført en rekke mindre prosjekter og tiltak, herunder fotturbrosjyre, skilting langs E6 og i sentrumsområdene, samt en 
oppgradering med belysning av Elveparken og Gammelbrua. Majoriteten av disse tilta-
kene er finansiert av Miljødirektoratet gjennom statusen som nasjonalparklandsby. 
Noen av prosjektene er ferdigstilt, andre fortsetter inn i 2020.  
 
Gjennom året er det jobbet med flere større og mindre tiltak, herunder fotturbrosjyre, 
skilting langs E6 og i sentrumsområdene, samt en oppgradering med belysning av Elv-
eparken og Gammelbrua. Majoriteten av disse tiltakene er finansiert av Miljødirektora-
tet gjennom statusen som nasjonalparklandsby. De årlige Landsbymøtene er Nordreisa 
kommunes viktigste utviklings- og innovasjonsarena.  
 
Et viktig prosjekt som det ble jobbet mye med er forprosjektet for Reisa Villaksenter. 
Forprosjektrapporten skal legges frem for kommunestyret i 2020.  Andre prosjekter, er 
felles havneprosjekt mellom Nord-Troms-kommunene. Infrastrukturprosjektet for reise-
livet og friluftslivet har kommet et skritt videre, i det vi nå etablerer et forum for bære-
kraftig besøksforvaltning i Nordreisa.  
 
Nordreisa kommune ble i vår tildelt midler fra EU gjennom deres ordning WiFi4EU, der 
kommunen skal etablere gratis WiFi i sentrumsområdene av Storslett og Sørkjosen, 
inkl. idrettshallen og Ymber stadion. Tilbudet skal være klart til bruk sommeren 
2020.  
 
 
Når det gjelder jordbruk har kommunen et stabilt antall foretak, i 2019 var det 
51 foretak. Det åpent et nytt og toppmoderne geitefjøs etter brann i 2017.  
Det har vært generasjonsskifte på ett bruk innen produksjon av kumelk, en 
nedleggelse og fire nyoppstartede driftsenheter på  sau der det er yngre bøn-
der som satser. Det ble av 21 driftsenheter med sau ble det sluppet ut 2289 
sauer og 3637 lam på beite, 10 av disse søkte erstatning for rovvilttap.   
 
 
Sentrale samarbeidspartnere er Halti næringshage, NUNT, Innovasjon Norge, 
Sametinget, Nordreisa næringsforening og Tornedalsrådet. Nordreisa har kom-
muneavtale med Halti næringshage, og noen av hovedleveransene i avtalen er 
bedriftsrådgivning, utleie av prosjektkontor til gründere, arbeidslivsdagen, samt frokostmøter som retter seg mot næringslivet.   
 
Nordreisa kommune mottok for 2019 kr 100 000 fra Troms fylkeskommune til kommunalt næringsfond. I tillegg har kommunen 
et Utviklingsfond som tilføres midler fra aksjeutbytte. Det ble i løpet av året behandlet både bedriftsrettede tilskudd og tilskudd til 
kommunale utviklingsprosjekter. Det ble det gitt 19 tilsagn på tilsammen kr 528.000 fra kommunalt næringsfond og ni tilsagn på 
tilsammen kr 732.000 fra kommunalt utviklingsfond, i tillegg til direkte bevilgninger gjort i politiske organer.  

Reiselivsanlegg Spåkenes  

                         Nordreisa som samfunn  
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Fylkesmannen hadde en informasjonskampanje i 2019 om befolkningens egenberedskap. Denne ble 
ogsa  gjengitt pa  Nordreisa kommune sin nettside.   

4.8 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskaps-
forberedelser på ulike områder.  Den kommunale beredskapsplikten pålegger         
kommunen  en sektorovergripene kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til           
at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig 
perspektiv. 

Kommunestyret vedtok overordnet risiko– og sårbarhetsanalyse desember 2019.     
Beredskapsplanen skal revideres I løpet av 2020, jfr tilsyn fylkesmannen høsten 
2018. Alle virksomhetene skal arbeide med virksomhetsROS forankret i overordnet 
ROS.  Overordnet ROS har vært utarbeidet I samarbeid med eksterne beredskaps-
aktører som politiet, Norsk Folkehjelp, Nord-Troms brannvesen, Ymber,            
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Toms Sivilforsvarsdistrikt, arealplanlegger/
naturforvalter, kommuneoverlege Nordreisa, Statens vegvesen, Samhandlings-
enheten UNN HF, Avinor.  

Det er også faste møtepunkt mellom kommunens ledelse og politiet, hvor bered-
skap er et sentralt tema. Nordreisa kommune har samarbeidsavtale med politiet.  

Ved kriser så varsler kommunen og kommuniserer ut på hjemmesiden og i sosiale medier. Nødvendig befolkningsvarsling kan skje 
via sms, eller lokalisjonsvarsling anskaffet spesielt for formålet. Nordreisa kommune har spesielt ett området som er snøskredut-
satt. Politiet foretok en evakuering, I desember I dette området. Det har ikke vært noen store hendelser i løpet av 2019.  

Kommunens skal øves hver annet år. Det har det ikke vært kapasitet til. I forbindelse med akutte hendelser har beredskapspla-
nen vært endret og korrigert etter evalueringer. Deltakere I kriseledelse har vært representert eller ved andre eksterne øvelser, 
med fokus på samvirke og samordning, I 2019 hos Mattilsynet. Det skal trenes på varling, mobilisering, håndtering og normalise-
ring ved ulike hendelser, herunder også roller og ansvars I en krisesituasjon. Kommunen har ikke hatt en uønskede hendelse I 
2019 som har medført at det er nedsatt kriseledelse.  

Kommunen skal I sitt beredskapsarbeid være en aktiv pådriver overfor andre aktører, eksempel ved svikt i samfunnskritiske tje-
nester.   

Det har og vært gjennomgang av sikkerhet ved det nye store arrangementet Gorosofestival I samarbeid med brann og politi.   

I en krise er organiseringen av situasjonen lik organiseringen I hverdagen. Dette sikrer prinsippene i det nasjonale beredskapsar-
beidet gjennom ansvarsforståelse, nærhetshåndtering, likhetsbehandling og samvirke i situasjonen. Denne forståelsen har preget 
arbeidet som er gjort på beredskap internt I organisasjonen, og skal følges opp videre. De som har ansvaret i hverdagen har 
nærhet og oversikt over interne risikoområder og tilgjengelige ressurser og bistår kriseledelsen med løsninger I en kritisk situa-
sjon for/ i kommunen. 

Mål for samfunnssikkerhet og beredskap: 

Nordreisa skal ha en risiko- og sikkerhetspolitikk 

som gir oversikt over risiko og farer og tiltak som 

forebygger uønskede hendelser.  

Nordreisa kommune skal gjennom risiko- og sik-

kerhetsvurderinger på alle plannivå opprettholde 

tilfredsstillende sikkerhet og beredskap.  

Nordreisa kommune skal ha økt fokus på helse, 

miljø og sikkerhet for ansatte i egen organisasjon 

og for arbeidslivet generelt.  

                         Nordreisa som samfunn  
4.7 Miljø 
 
Energi- og klimaplanen for Nord-Troms er fra juni 2010. Det ble gjort et arbeid for å 
starte opp med revisjon av planen, men arbeidet ble utsatt til 2020. Kommunen har 
fortløpende overvåkning av scooterløyene i forhold til sikkerhet. Løypa gjennom 
Porten i Røyelen ble stengt tre ganger grunnet skredfare i løpet av vinteren. 
  
Kommunestyret vedtok i 2017 opprettelsen av et Miljøfond.  Miljø, plan og utvik-
lingsutvalget vedtok retningslinjer samme høst. Det var en søknadsrunde i år, og 
det ble behandlet tre søknader.  Fondet er kr 250.000,- pr 31.12.19. 
  
Høst 2019 ble det søkt om midler til utføring av forprosjekt angående biotoprestau-
rering i 4 forskjellige vannforekomster; Jernelva, Kildalselva, Nedre Moskoelv og 
Slettset. Målet med forprosjektene er å kartlegge vannforekomstenes nåtilstand 
samt utrede restaureringstiltak med hensikt om å tilbakeføre gyte-, oppvekst og 
beitemuligheter.   
 
Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftsområder ble utarbeidet og sendt inn til 
godkjenning hos fylkesmannen. Tiltakene har inkludert flytting av sti vekk fra sands-
valekoloni på Kvennes med hensikt om å begrense et forhøyet nivå av erosjon for å 
ivareta hekkemulighetene som i dag eksisterer. Flyttingen av stien/opparbeidelsen 
av ny sti er planlagt utført ved hjelp av lyngshester fremfor maskiner. Tilsvarende 
tiltak er lagt til Saga, hvor stien kun representeres i ny infoplakaten på sommerstid 
for å ivareta et viktig vinterbeiteområde for elg.   
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Hovedmålet for medarbeidere og organisasjon er en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til godt arbeidsmiljø, effektiv 
tjenesteyting og rekruttering av riktige fagfolk og kompetanse.  

Som en del av overordnet plan for HMS, skal kommunen gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor hvert annet år. Første 
undersøkelse var i 2017. i 2019 ble ny medarbeiderundersøkelse gjennomført i juni. Svarprosenten var på 63%, mot 48% I 2017. 
Når man sammenlikner resultatet fra 2017, har Nordreisa kommune gjort forbedringer på 6 faktorer, og har samme nivå som i 
2017 på 4 faktorer. Faktorer vi skårer høyt på i 2019 er mestringstro, fleksibilitetsvilje og prososial motivasjon.  

Andre større aktiviteter i løpet av 2019:  

Vi-dagen i januar, KLP-dager i januar (pensjon), Nyansattedag i november, Ny overordnet plan for HMS vedtatt i AMU, Kartleg-
ging av uønsket deltid helse og omsorg, ferdig i 2020, videreføring av NEDsatsing med workshops i organisasjonen, HR nettverk 
Nord-Troms, seminar om Internkontroll, KS lederutvikling, seminar om Styringsrett KS lederutvikling, arrangør av HMS opplæring 
for ledere, verneombud og AMU medlemmer Nord-Troms. 

Sykefravær 

Sykefraværet for 2019 sett under ett, endte på 7,11 %. Det er gjort en svært god jobb på 
mange virksomheter, god og stabil ledelse er viktig for et godt arbeidsmiljø, noe som har positiv 
virkning på jobbnærværet.  Fraværet er redusert på mange avdelinger, til tross for nedbeman-
ningsprosessen våren 2019. Økt jobbnærvær er med på å skape bedre tjenester for innbyggerne      
i kommunen.    

 

 

 

 

 

 

 

Nærværsdag 2018 2017 2019 

Administrasjon 25 21 24 

Oppvekst og kultur 121 91 74 

Helse og omsorg 63 82 78 

Drift og utvikling  84 66 78 

Totalt  293 260 254 

Nærværsdagen utgjør ca 1 årsverk i 2019 
(233 dager).  

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2005 10,6 10,2 

2006 13,6 13,8 

2007 11,3 11,1 

2008 10,7 10,6 

2009 10,9 11,9 

2010 11,1 11,9 

2011 11,1 9,3 

2012 10,7 10,8 

Årstall Gj snitt 4. kvartal 

2013 9,8 9,9 

2014 10,56 12,41 

2015 9,62 7,94 

2016 7,94 7,88 

2017 8,48 9,18 

2018 8,36 8,75 

2019 7,11 7,56 

Som et tiltak for å få ned sykefraværet har 
Nordreisa kommune innført nærværsdagen. 
Denne gir ansatte uten sykefravær i et tertial 
1 fridag per tertial. Uttak fordeler seg slik:  

 

Bedriftshelsetjeneste  

Nordreisa kommune kjøper tjenester, sammen med Nord-Tromskommunene bedriftshelsetjeneste gjennom Inveni Bedriftshelse-
tjeneste. Det ble gjennomført kurs med våre ledere, tillitsvalgte og verneombud i juni der tema var avvik og risikovurderinger. I 
oktober var Nordreisa kommune arrangør av obligatorisk HMS-opplæring for ledere, verneombud og AMU-medlemmer for kom-
munene i Nord-Troms. Bedriftshelsetjenesten deltar i AMU møter og gir råd og veiledning i hele organisasjonen.  

IA-arbeid 

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv ble gjeldende fra 1.1.19-31.12.2022. På nasjonalt nivå er det to mål: syke-
fraværet skal ned med 10% og frafall fra arbeidslivet skal reduseres. På bakgrunn av dette ble kommunens IA-mål og tiltak i ja-
nuar-19 gjennomgått av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.   

Nordreisa kommune har som mål å: ha et jobbnærvær på minst 92%, og forhindre frafall fra arbeidslivet.  

5. Medarbeidere og organisasjon 

Fravær 2019 % 

Sentral administrasjon  5,38 

Oppvekst og kultur  6,94 

Helse- og omsorg 7,90 

Drift og utvikling  7,51 

Sykefraværet for 

hele organisasjon 

ble historisk lavt  

med 7,11%  
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                      Medarbeidere og organisasjon  
Samarbeid og medbestemmelse 
 
Grunnlaget for samarbeid, samhandling og medbestemmelse mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, ligger i Ho-
vedavtalens bestemmelser i kapittel 3. Disse bestemmelsene har partene inngått sentralt. Nordreisa kommune har inngått avtaler 
om frikjøpsordning for hovedtillitsvalgte. Følgende fagforeninger har praktisert fast uttak av frikjøp i 2018: 
 
• Fagforbundet: 0,80 årsverk 

• Utdanningsforbundet: 0,40 årsverk 

• Norsk Sykepleierforbund: 0,20 årsverk 

• Delta: 0,10 årsverk 
 
I tillegg er Utdanningsforbundet frikjøpt fra Utdanningsforbundet Troms i 0,40% årsverk. Nordreisa kommune har lagt til rette for 
et godt samarbeid, gjennom involvering, drøfting, forhandling og medbestemmelse med fagforeningene.  
 
Forhandlinger 
 

Lokale lønnsforhandlinger, mellomoppgjøret 2019, ble gjennomført for ansatte tilhørende kap 3 og 5.  Forhandlingene foregikk 
28.10.19.  Alle tillegg ble gitt med virkning fra 1.5.19.  Forhandlingene ble gjennomført uten brudd. 
 

 
 
Nedbemanning 
På bakgrunn av politiske vedtak ble det gjennomført en nedbemanningsprosess, 30 stillinger, våren 2019.  Prosessen ble gjen-
nomført ved omplasseringer og naturlig avgang. Ingen oppsigelser ble nødvendig, men noen ansatte måtte gå ned i stillingspro-
sent.    
 
 
Rekruttering 
 
Nordreisa kommune har i 2019 vært representert på utdanningsmessen i Nord-Troms, Arbeidslivsdag UiT sammen med Nord-
Troms Regionråd, med mål om å komme i kontakt med studenter, og skape et godt omdømme, samt å vise hvilke arbeidsmulig-
heter kommunen kan tilby. Det er forholdsvis god interesse for ledige stillinger i Nordreisa kommune, men utfordrende å få be-
satt lederstillinger. Det er også utfordrende å rekruttere enkelte fagarbeidere, men basert på egen innsats for å utdanne helse-
fagarbeider og barne- og ungdomsarbeidere, har vi tro på at situasjonen vil bedre seg.  
Nordreisa kommune gjennomførte 124 utlysninger i 2019, enkelte annonser med flere stillinger som det kom inn 857 søknader 
på.  
 
Det har vært stor turnover i ledelse siste årene. I 2019 ble det rekruttert inn kommunedirektør, 2 sektorledere, DMSleder, 5 virk-
somhetsledere og 4 avdelingsledere innenfor sektorene helse– og omsorg og oppvekst– og kultur. Dette skaper utfordringer på 
ledelsesområder som internkontroll, sykefraværsoppfølging, økonomi og administrasjon.      
 
 
Webcruiter 
 
I september startet prosessen med å ta i bruk Webcruiter rekrutteringssystem som gir hele rekrutteringsprosessen til virksom-
hetslederne. Rekrutteringsprosessen i programmet har verktøy som behovsanalyse/jobbanalyse, utarbeidelse av stillingsannonse, 
tidsplan for fremdrift, publisering av annonsen og behandling av søkere som søker på stillinger.  
 
Lærlinger  
 
Å legge til rette for læringer, både «ordinære» og vekslingselever, er et viktig samfunnsrettet og organisatorisk tiltak for å rekrut-
tere fagarbeidere. Per 31.12. 2019 har kommunen 18 lærlinger, 7 lærlinger i barne- og ungdomsfaget (6 vekslingselever, 1 ordi-
nær) og 11 lærlinger i helsefag, herav 10 vekslingselever, 1 ordinær.  
 
 
Utdanningsmessen   
 
24.januar deltok kommunen på yrkes- og utdanningsmessa for Nord-Troms. Målet med deltakelsen var å vise bredden av yrker vi 
har i Nordreisa kommune, samt øke omdømmet for fremtidig rekruttering av arbeidstakere. Det er utarbeidet informasjonsmate-
riell om Nordreisa kommune, som arbeidsgiver, som deles ut på disse dagene. 

I tillegg foreligger det enighetsprotokoller fra følgende forhandlinger: 

4 protokoller i henhold til HTA 4.2.3 – rekruttere/beholde 

1 protokoll i henhold til HTA 4.2.2 – særskilte forhandlinger 

1 protokoll i henhold til HTA 3.4.1 – leder avlønning, toppleder 

1 protokoll i henhold til HTA 3.4.3 – lederavlønning, leder 

1 protokoll i henhold til HTA 3.4.4, jfr 3.4.2 – lederavlønning, virksomhetsleder 

1 protokoll i henhold til AML § 17-3 – rett til å kreve forhandlinger 

1 protokoll i henhold til AML § 10-12.8 – medleverturnus 
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Kompetansemidler 

Nordreisa kommune gjennomfører årlig en rekke kompetansehevende tiltak på overordnet nivå og ute i tjenestene. Det å ha 
kvalifisert arbeidskraft, kompetente medarbeider, drive utvikling og nytenkning, omstille seg, ha økonomi til å drifte tjenester og 
drive kompetanseheving samtidig som man skal sende ansatte på kurs og opplæring, er en stor utfordring. Derfor startet Nord-
reisa kommune i desember en prosess med å ta i bruk KS-læring, en e-læringsportal hvor man kan gjennomføre kurs og under-
visningsopplegg. Oppstart er påtenkt første halvdel av 2020.  
 

Gjennom kompetansemidler og midler fra kompetanseløftet innen helse og omsorg er det gitt: 

− Utdanningspermisjon med lønn til sykepleier som studerer til jordmor, ferdig sommeren 2020. 

− Stipend til 30 ansatte for å ta velferdsteknologiens-ABC. 

− Stipend til 8 ansatte som tar fagbrev i helsefag. 

− Stipend til 14 ansatte som tar bachelor i sykepleie, vernepleie, fysioterapi  og sosialt arbeid. 

− Stipend til 4 ansatte som tar videreutdanning i sårsykepleie, dermatologisk sykepleie, helsesykepleie og krisehåndtering 
og traumebehandling. 

− Stipend til 4 ansatte som tar mastergrad i aldring og geriatrisk helsearbeid, erfaringsbasert strategisk ledelse og økonomi, 
psykisk helsearbeid og nevrologisk fysioterapi.  

− Det er gitt opplæring til ordninga med brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

 

Gjennom kompetansemidler for kvalitet i skole og barnehager, fra Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen: 

− 10 lærere videreutdanning i matematikk, engelsk, norsk.  

− 1 lærer har tatt rektorskolen.  

− 1 lærer tar spesialistutdanning i lese og skriveopplæring.  

− 4 nyutdannede lærere tar veiledning innen klasseledelse.  

− 3 barnehagestyrere tar styrerutdanning.  

− 4 ansatte i barnehager har deltatt i nettverk for samiske barnehager.  

− 10 barnehageansatte deltar i prosjekter for inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
 

Barnehagene har også interkommunalt samarbeid med nabokommunene; bla digital kompetanse og samisk innhold i barnehage-
ne. 

Likestilling 
 
Nordreisa kommune har i personalpolitiske retningslinjer og 
lønnspolitiske plan mål om kjønnsbalanse i alle typer stilling-
er.  Det skal være lik lønn for likt utført arbeid, når erfaring 
og kompetanse er tilsvarende. Ved avvik fra prinsippene om 
likelønn og kjønnsbalanse må det foreligge saklig begrunnel-
se. Våre ledere skal i sin utøvelse av ledelse tilstrebe likestil-
ling 

Ugleprisen 2019 

 
Bakgrunnen for ugleprisen er, at Nordreisa kommune  

i 1989 ble kåret til årets opplæringskommune av  

Kommunal Opplæring, etter landsomfattende nominasjon. 
Prisen, ugle i krystall. Ugleprisen tildeles ansatte som  

gjennom sitt arbeid, deltakelse og positive støtte har  

bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det  
gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap  

kan også gis til personer som har satt kommunen i  

et spesielt positivet medielys.   
 

Ugleprisen for 2019 gikk til sak– og arkivleder Ellinor Evensen.  

Årets ugle Ellinor 

Evensen  

Ordfører Hilde 

Nyvoll og 

fungerende 

rådmann Christin 

Andersen   

 

                      Medarbeidere og organisasjon  
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6. Økonomisk resultat 

Forskriftsbestemt innhold i årsmeldingen  
Årsmeldingen skal etter forskriften om årsregnskap og årsberetning inneholde vesentlige og sentraløkonomisk informasjon, slik 
at den gir et dekkende bilde av kommunens utvikling, resultat og stilling. 
  
Regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk  
Nordreisa kommune fører og avslutter sine regnskaper etter bestemmelsene i kommuneloven og den kommunale regnskapsfor-
skriften. Dette innebærer at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet.  
 
Alle inntekter og utgifter i året regnskapsførers brutto. Det vil si at det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgif-
tene, og inntektene skal da heller ikke fremstå med fradrag for eventuelle utgifter. Alle kjente inntekter og utgifter skal tas med 
i regnskapet for gjeldende år, enten de er betalt eller ikke ved årets slutt. 
 
Internkontroll på økonomiområdet 
Kommunen benytter KF kvalitetsstyringssystem, noe som har bidratt til økt fokus på interkontroll. Innenfor økonomiområdet er 
det kontinuerlig vurdering på å kartlegge mulige risikoområder, og revisor bidrar til å ha fokus på områder der kommunen bør 
sette inn tiltak på internkontrollområdet. Det kreves blant annet to elektroniske godkjenninger ved utbetaling fra nettbank. Det 
er blitt utarbeidet noen rutiner i løpet av 2018 og 2019. 
 
Driftsresultat  
Nordreisa kommunes sitt driftsregnskap for 2019 ble avlagt 
i balanse. I 2018 gikk driftsregnskapet med et mindrefor-
bruk på kr 5,2 mill.  

Netto driftsresultat: Netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntektene er netto resultatgrad. Netto driftsresultat 
skal brukes til å delfinansiere investeringer. Det som ikke 
kan finansieres med egenfinansiering (hentet fra netto 
driftsresultat) må lånes. Grunnen til at vi må ha et netto 
driftsresultat på en viss størrelse er for å kunne oppretthol-
de et høyt investeringsnivå over tid. Dersom vi ikke makter 
å ha en høy egenfinansieringsandel vil vi enten bli "spist 
opp" av renter og avdrag eller vi må redusere investerings-
nivået drastisk. 

Utviklingen av netto driftsresultat i prosent av driftsinntek-
tene har en svært negativ utvikling og endte i 2019 på -3,6 
%. Negativt netto driftsresultat medfører at driftsutgiftene 
er høyere enn driftsinntektene, og viser en svært alvorlig 
økonomisk situasjon for Nordreisa kommune. I 2016 redu-
serte kommunen driftsnivået noe som bidro til at netto 
driftsresultat ble styrket. De senere årene har imidlertid 
driftsnivået økt betraktelig, og hatt en negativ utvikling. I 
2019 økte utgiftene med kr 32 mill, mens inntektene kun 
økte med kr 1 mill. Dette er ikke bærekraftig og det er 
nødvendig med omstilling av kommunen. 

Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 1 forteller noe om for-
holdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre 
ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsfor-
pliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 
bør være større enn 2. Formelen for Likviditetsgrad 1 er 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld.  

Når det gjelder likviditetsgrad 1 ble gikk den omtrent 
uendret fra 2018 til 2019, men er fortsatt på et aksepta-
belt nivå. I den korrigerte likviditetsgraden er premieavvi-
ket holdt utenfor på grunn at den er med å «blåse opp» 
omløpsmidlene. Den korrigerte viser at likviditetsgrad 1 
også akseptabel, og gir signaler om at kommunen har 
evne til å dekke sine betalingsforpliktelser. Dette gjenspei-
les i at kommunen i 2019 ikke har brukt kassakreditt. I 
2015 og årene før det år ble kassakreditten benyttet hver 
måned.  
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                         Økonomisk resultat 
 
Likviditet  
 
I løpet av 2019 har arbeidskapitalen styrket seg. Sammenlig-
net med 2019 er omløpsmidlene økt med kr 1,36 mill, mens 
kortsiktig gjeld har økt med 0,05 mill. Til sammen er arbeids-
kapitalen styrket seg med kr 1,31 mill.  
 
Omløpsmidlene består av postene kasse/bankinnskudd, kort-
siktige fordringer og «fordringssiden» på premieavviket. Kas-
se/bankbeholdning svekket seg sett mot 2018 med kr 14,23 
mill. Kommunen benyttet ikke kassakreditt i 2019. Kortsiktige 
fordringer ble stryket med kr 17,42 mill. Premieavviket ble 
redusert med kr 1,83 mill sett mot 2018. Fordringen på pre-
mieavviket er kun regnskapsteknisk og det følger ingen inn-
betaling av likvider, og blåser dermed opp omløpsmidlene.  
 
Kortsiktig gjeld består av postene annen kortsiktig gjeld og 
premieavvik. Sammenlignet med fjoråret økte kortsiktig gjeld 
med kr 0,05 mill. Av dette utgjør økning av annen kortsiktig 
gjeld kr 1,57 mill, mens «gjeldssiden» på premieavviket ble 
redusert med kr 1,52 mill.  
 
Pensjon  
 
Nordreisa kommunes hovedleverandør for pensjon er KLP, mens pedagogisk personell benytter Statens Pensjonskasse. Det er 
balanseført 794 mill kr i pensjonsforpliktelser og 700 mill kr i pensjonsmidler. Årets premieavvik på pensjon ga en «inntekt» på 
kr 6,08 mill. Samlet akkumulert premieavvik er på kr 30,8 mill, noe som er en reduksjon på kr 0,3 mill sett mot 2018. Premieav-
viket skal utgiftsføres i løpet av en 7/10/15 årsperiode. 
 
Fond  
 
Den samlede fondsbeholdningen er på 47,7 mill kr.  
Fordelt mellom følgende fondstyper:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VAR hovedplan vann 13,48 mill 

Oksfjord havn 4,89 mill  

Gatelys 4,87 mill  

Kjøp av kjøretøy 3,22 mill 

Asfaltering 3,12 mill  

Høgegga barnehage 2,35 mill 

Ungdomsklubben 1,95 mill 

Samfunnshuset 1,53 mill 

Velferdssteknologi 1.14 mill 

Investeringer  
 
Summen av brutto investeringsutgifter i anleggsmidler er  
på kr 41,39 mill, mot kr 34,29 mill i 2018. Investerings- 
regnskapet for 2019 ble avlagt i balanse. De største inves-
teringsprosjekter i 2019 var:  
 
 
 

Avdrag RS 2019 RS 2018 RS 2017 

Betalt avdrag 19 672 838 19 733 
762 

19 005 
780 

Beregnet 
minste lovlig 
avdrag 

15 708 933 14 203 15 13 943 
413 

Differanse 3 963 905 5 529 947 5 062 
367 

De tre VAR prosjektene (ansvar 917, 930 og 941) må sees i 
sammenheng, og gir et avvik på kr 0,5 mill fra budsjett. De 
største avvikene fra budsjett er prosjekt kirkegård med et 
avvik på kr 5 mill, som skyldes at utbyggingen ikke ble star-
tet i 2019 som forutsatt. Det er avvikt på kr 3,1 mill på ut-
bygging av Høgegga barnehage og kr 2,7 mill på prosjekt 
gatelys. Begge avvikene skyldes forskyvninger av prosjekte-
ne mellom 2019 og 2020. Kjøp av utstyr til helse og omsorg 
gir et avvik på kr 1,3 mill, og skyldes at innkjøpet av utstyret 
ble mer omfattende, både kostnadsmessig og bygningsmes-
sig enn først beregnet.   

Gjeld, renter og avdrag  
 
Den samlede lånegjelda er i 2019 på kr 525,5 mill i 
nkl videreformidlingslån, og er økt med kr 31,73 mill fra 2018.  
 
Nordreisa kommune har 37 % av lånemassen på fastrente 
med bindingstid over 3 måneder. Dette er innenfor vårt fi-
nansreglement som tilsier minimum 30 % fastrente. Av total 
lånegjeld utgjør lån til VAR investeringer og videreformidlings-

lån ca 39 % 
 
Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht 
Kommunelovens § 50. Betaling av avdrag til Husbanken er 
holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre ut-
lån.  

Avdrag RS 2016 RS 2015 
Betalt avdrag 16 108 

828 
17 387 

354 
Beregnet 
minste lovlig 
avdrag 

13 477 
038 

12 855 
430 

Differanse 2 631 790 4 531 924 
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Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat for 2019 ble på kr -3,6 %, mot 2018 da netto driftsresultat ble på 2,6 %. Nedenfor gis kommentarer til 
driftsinntektene og driftsutgiftene ut fra regnskapsskjema økonomisk oversikt drift. 

 

Driftsinntektene ble kr 18,67 mill mer enn budsjettert.  

De største avvikene er:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsutgiftene ble 22,09 mill mer enn  

budsjettert. De største avvikene er: 

Poster som krever ytterligere forklaring: 

• Ressurskrevende tjenester ble 3,6 mill mind-
re enn budsjettert 

• Internsalg ble 1,29 mill mindre enn budsjet-
tert men går i 0,- totalt sett mot utgiften 

• Refusjon sykepenger ble 4,8 mill mer enn 
budsjettert. Lønnsutgiften ble på 5,5 mill 
mer enn budsjettert og gir en netto på 0,75 
mill.  

• Refusjon fra kommuner, fylket og staten 
knytter seg i hovedsak til prosjekter som 
ikke er tilstrekkelig budsjettert.  

• Fordelte inntekter gir merinntekt på kr 1,6 
mill og knytter seg til utgifter, og påvirker 
ikke totalregnskapet.  

 

Poster som krever ytterligere forklaring: 
 
Internkjøp gir mindre utgift på kr 1,7 mill men påvirker ikke total 
regnskapet. 
Lønnsutgiften ble på 5,5 mill mer enn budsjettert. Refusjon  
sykepenger ble 4,8 mill mer enn budsjettert, og gir en netto på 
0,75 mill 
Konsulenttjenester har en merutgift på kr 3,3 mill og er i hoved-  
sak kjøp av vikartjenester. 
  
Tjenestekjøp fra private har merforbruk på kr 2,9 mill:  

− Samarbeidsavtale med Nord-Troms videregående skole på 
ekstra skoleår flykninger, kr 0,51 mill 

− Legehonorar og driftsavtale leger ble kr 0,19 mill mer enn 
budsjettert 

− Utbetalinger fra næringsfond og utviklingsfond er på kr 
0,97 mill mer enn budsjettert men blir finansiert av fonds-
midler 

− Tjenestekjøp fra Stendi ble kr 0,196 mill mer enn budsjet-
tert 

− Tjenestefrikjøp politikere ble kr 0,135 mil mer enn bud-
sjettert 

− Tjenester kjøp via ekstern finansierte prosjekter ble kr 
0,25 mill mer enn budsjettert.  

 
Tjenestekjøp fra kommune: 

− Barnevernstjenesten har tjenestekjøp fra kommune på kr 
1,2 mill mer enn budsjettert. 

− Interkommunalt feiing og brannvern har tjenestekjøp fra 
kommune på kr 0,63 mill  

− Det er gjort utbetaling fra kompetanseløftet på kr 0,74 mill 
mer enn budsjettert, men prosjektet er ekstern finansiert 
og påvirker ikke totalregnskapet.  

 

                         Økonomisk resultat 
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Regnskapsoversikt per sektor: 

 

Nordreisa kommune hadde i 2019 et netto driftsresultat på –3,6 %. Kommunen har per årsskiftet kr 23,3 mill på disposisjons-
fond inkludert havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond. 

Det har de siste årene vært svært krevende for virksomhetene med innsparinger i form av vakanser, mindre bruk av vikarer, 
utsatte innkjøp og mindre vedlikehold. Disse innsparingene har pågått i flere år, og det har vært vanskelig å finne rom for 
ytterligere nedskjæringer uten å berøre antall ansatte. Det var nødvendig å gjøre grep for å ta ned driften. Kommunen fore-
tok i 2016 nedbemanning på ca 30 årsverk, og det samme gjorde man i 2019, med bakgrunn av den negative økonomiske 
trenden kommunen står ovenfor. Sett mot 2018 er netto driftsresultat likevel forverret seg med 31 mill. I 2019 er netto drifts-
resultat betraktelig svekket, driftsutgiftene er 14,5 mill høyere enn driftsinntektene. Disposisjonsfondet er svekket og det står 
kr 15,3 mill på ordinært disposisjonsfond og kr 8 mill i havbruksfond, utviklingsfond og miljøfond. På tross av nedbemanninger 
oppstår nye behov, som har gitt samme nivå på bemanningen.  

Selv om kommunen har gjort tiltak for å ta ned driften er de økonomiske utfordringene ikke over. I 2019 ble det reduksjon i 
inntektene som medføre at kommunen må gjøre ytterligere grep for å få balanse mellom inntekter og utgifter. Nye tiltak må 
finansieres innenfor eksisterende drift. Det er da viktig at kommunen går gjennom hele driften for å finne effektive metoder å 
levere tjenester på. Spesielt innenfor de to største sektorene som er sektor for helse og omsorg og sektor for oppvekst og 
kultur. Helsesektoren er trolig den sektoren der presset vil være størst i årene fremover. Det økte presset på kommunale tje-
nester i den sektoren er allerede merkbart. Dette vil tilta ytterligere på grunn av at andelen av den eldre befolkning vil øke, 
med dertil økte behov for kommunale tjenester. Mangelen på sykepleiere er allerede en utfordring, og det er startet en pro-
sess for å se på hvordan den ressursen kan brukes på en mer effektiv måte.  

Innenfor sektor for helse- og omsorg har det vært spesielt krevende å omstille driften til reduserte budsjettrammer, og enkel-
te tiltak som er utarbeidet i forbindelse med budsjettprosessen er ikke blitt gjennomført. I tillegg har det vært etablert nye 
tjenester uten prosesser for budsjettdekning. I 2019 er den budsjetterte økonomiske rammen til sektor for helse- og omsorg 
økt med kr 16,7 mill og regnskapet viste et merforbruk på kr 3,7 mill. Det var med andre ord behov for en økning på kr 20,4 
mill sett mot opprinnelig budsjett. Det er nødvendig å foreta omstilling av driften innenfor sektoren for å kunne håndtere re-
duserte økonomiske rammer fremover.  

Internt i organisasjonen ble det gjort mange grep for å få bedre kontroll på økonomien. Det ble gitt opplæring i regnskaps-
analyse og regnskapsrapportering for virksomhetslederne. Det ble i tillegg gitt beskjed at de som hadde behov for ytterligere 
opplæring skulle selv kontakte økonomiavdelingen, noe mange ledere også gjorde. De månedlige rapporteringer fra virksom-
hetsledere til sektorledere og fra sektorledere til Rådmannen fortsatte. I rapporteringen skal det blant annet komme frem om 
lederne har kontrollert lønnsutbetalingene innenfor sitt ansvarsområde, økonomiske status med forklaring på avvik, samt ut-
vikling og oppfølgning av sykefravær. Dette bidrar til at lederne må sette seg inn i regnskap og budsjett, og selv analysere 
hvorfor et avvik oppstår.  

Sektor 7 – Skatter og rammetilskudd:   
 
Merinntekt på skatter og rammetilskudd på 5,11 mill og skyldes: 

− Skatt og rammetilskudd ga en merinntekt på kr 3,29 mill 

− Inntekter på eiendomsskatt ble som budsjettert 

− Statstilskudd (rentekompensasjon) ga en mindreinntekt 
på kr 0,21 mill sett mot budsjett. 

− Inntekter fra integreringstilskuddet ble kr 1,59 mill sett 
mot budsjett.  

 

Sektor 8 – Renter, avdrag og avsetninger:   
 
Mindreforbruk på rente, avdrag og avsetninger er på 2,02 mill: 

− Renteutgifter, renteinntekter og avdrag på lån ble som 
budsjettert 

− Pensjon ga en merinntekt 2,154 mill på sektor 8 sett mot 
budsjett, mens pensjon gir totalt sett en mindreutgift på 
kr 1,64 mill.   

− Internsalg/internkjøp ga en mindreinntekt på kr 1,28 mill 
på sektor 8 men går i 0,- i totalregnskapet.  

− Merforbruket i 2019 på kr 0,13 mill er bokført som mind-
re avsetning til disposisjonsfond.  

 

                         Økonomisk resultat 

Tall i kroner 
Regnskap             

2019 
Reg budsjett 

2019 Avvik 

Sektor for administrasjon 25 047 036 24 790 041 -256 995 

Sektor for oppvekst og kultur 146 130 420 143 645 621 -2 484 799 

Sektor for helse og omsorg 152 775 566 149 074 994 -3 700 572 

Selvkost 490 328 89 232 -401 096 

Sektor for drift og utvikling 42 966 788 43 441 063 474 275 

Skatter og rammetilskudd -357 393 466 -352 287 100 5 106 366 

Renter,avdrag og avsetninger -10 099 248 -9 083 851 1 015 397 

Prosjekter og interkommunale 
samarbeid 82 576 330 000 247 424 

  0 0 0 
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                 Økonomisk resultat 

 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet  
Tall i 1 kroner Regnskap         2019 Regulert budsjett 2019 Opprinnelig Budsjett 2019 Regnskap           2018 

FINANSIERINGSBEHOV     

Investeringer i anleggsmidler 41 393 175 53 991 400 53 845 500 34 291 213 

Utlån og forskutteringer 5 201 418 5 000 000 5 000 000 8 539 051 

Kjøp av aksjer og andeler 1 518 918 1 800 000 1 800 000 1 965 465 

Avdrag på lån 10 355 434 5 700 000 5 700 000 13 356 364 

Inndekning av tidligere års 
udekket     
Avsetninger 3 902 740 434 935 0 5 874 355 

Årets finansieringsbehov 62 371 685 66 926 335 66 345 500 64 026 448 

FINANSIERING     
Bruk av lånemidler -37 137 746 -52 768 500 -54 220 500 -27 472 927 

Inntekter fra salg av anleggs-
midler -187 139 0 -1 000 000 -753 332 

Tilskudd til investeringer -2 352 850 -1 900 000 -1 900 000 0 

Kompensasjon merverdiavgift -4 256 729 0 0 -5 231 599 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner -9 230 407 -5 900 000 -5 700 000 -14 285 932 

Andre inntekter -577  0 -344 

Sum ekstern finansiering -53 165 448 -60 568 500 -62 820 500 -47 744 134 

Overført fra driftsregnskapet -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 

Bruk av avsetninger -8 406 237 -5 557 835 -2 725 000 -15 047 380 

Sum finansiering -62 371 685 -66 926 335 -66 345 500 -63 591 514 

     

Udekket / Udisponert 0 0 0 434 934 

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet  

Tall i 1 kroner 
Regnskap         

2019 
Regulert budsjett 

2019 
Opprinnelig budsjett 

2019 Regnskap 2018 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER     

Skatt på inntekt og formue -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765 

Ordinært rammetilskudd -198 172 575 -198 388 000 -197 256 000 -192 921 097 

Eiendomsskatt verk og bruk -17 714 887 -17 700 000 -17 100 000 -17 522 770 

Eiendomsskatt annen fast eiendom     

Andre direkte eller indirekte skatter     

Andre generelle statstilskudd -1 766 596 -2 552 000 -1 052 000 -18 527 480 

Sum frie disponible inntekter -334 200 402 -331 684 000 -327 899 000 -340 890 112 

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER        

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108 

Gevinst finansielle instrument 
(omløpsmidler)     

Renteutgifter, provisjoner og andre finans-
utgifter 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598 

Tap finsansielle instrumenter 
(omløpsmidler)     

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762 

Netto finansinntekter/-utgifter 25 147 885 25 040 554 27 035 554 23 992 252 

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSET-
NINGER        

Til dekning av tidligere års regnskapsmessi-
ge merforbruk     

Til ubundne avsetninger 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577 

Til bundne avsetninger 2 145 888 0 0 4 164 124 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628 0 -3 661 696 

Bruk av ubundne avsetninger -19 427 824 -17 983 920 -800 000 -1 381 500 

Bruk av bundne avsetninger -4 163 834 0 0 -3 594 475 

Netto avsetninger -18 800 202 -15 683 920 5 500 000 7 024 030 

FORDELING        

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000 

Til fordeling drift -327 052 719 -321 527 366 -294 563 446 -309 073 830 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202 
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                Økonomisk resultat 

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet   

Tall i 1 kroner 
Regnskap             

2019 Regulert budsjett 2019 
Opprinnelig bud-

sjett 2019 
Regnskap             

2018 

Netto driftsutgifter pr Sektor         

Sektor for administrasjon 24 863 071 24 809 586 29 033 893 23 079 551 

Sektor for oppvekst og kultur 146 509 483 143 820 621 135 100 023 140 026 090 

Sektor for helse og omsorg 152 680 413 149 074 994 132 352 259 134 417 462 

Selvkost 1 370 439 89 232 0 1 481 545 

Sektor for drift og utvikling 44 905 072 43 960 438 41 482 776 43 419 960 

Skatter og rammetilskudd -23 670 926 -20 603 100 -20 781 100 -20 116 584 

Renter,avdrag og avsetninger -20 827 317 -19 954 405 -22 954 405 -17 965 924 

Prosjekter og interkommunale samarbeid 1 222 484 330 000 330 000 -478 898 

Netto for sektor 327 052 719 321 527 366 294 563 446 303 863 202 

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet 
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                Økonomisk resultat 
Økonomisk oversikt - Drift     

Tall i 1 kroner 
Regnskap         

2019 
Regulert bud-

sjett 2019 
Opprinnelig 

budsjett 2019 
Regnskap           

2018 

DRIFTSINNTEKTER     

Brukerbetalinger -18 286 848 -17 761 486 -18 251 486 -17 833 201 

Andre salgs- og leieinntekter -31 232 005 -29 703 732 -29 555 732 -30 688 469 

Overføringer med krav til motytelse -88 447 511 -78 613 362 -52 249 889 -86 706 812 

Rammetilskudd -195 215 032 -195 431 000 -195 541 000 -190 562 166 

Andre statlige overføringer -26 633 991 -24 161 100 -22 231 100 -39 487 165 

Andre overføringer -5 412 543 -4 407 000 -1 915 000 -4 149 931 

Inntekts- og formuesskatt -116 546 344 -113 044 000 -112 491 000 -111 918 765 

Eiendomsskatt verk og bruk  -2 338 000 -2 338 000  

Eiendomsskatt annen fast eiendom -17 714 887 -15 362 000 -14 762 000 -17 522 770 

Andre direkte og indirekte skatter     

Sum driftsinntekter -499 489 161 -480 821 680 -449 335 207 -498 869 279 

     

DRIFTSUTGIFTER     

Lønnsutgifter 294 883 280 287 697 555 259 742 224 281 014 853 

Sosiale utgifter 38 681 368 40 316 667 35 734 961 35 569 836 

Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 75 488 928 65 291 883 58 055 970 69 684 807 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 52 645 162 47 482 984 44 120 984 45 012 983 

Overføringer 32 846 914 31 168 520 19 638 077 31 019 082 

Avskrivninger 21 537 717 20 000 000 20 000 000 19 291 258 

Fordelte utgifter -2 143 422 -109 191 -109 191 -459 192 

Sum driftsutgifter 513 939 947 491 848 418 437 183 025 481 133 627 

     

Brutto driftsresultat 14 450 786 11 026 738 -12 152 182 -17 735 652 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER     

Renteinntekter og utbytte -4 714 798 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108 

Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)     

Mottatte avdrag på lån -60 752    

Sum eksterne finansinntekter -4 775 550 -4 050 000 -2 050 000 -4 432 108 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER     

Renteutgifter og låneomkostninger 10 189 845 10 427 418 10 422 418 8 690 598 

Tap finansielle instrument (omløpsmidler)     

Avdrag på lån 19 672 838 18 663 136 18 663 136 19 733 762 

Utlån     

Sum eksterne finansutgifter 29 862 683 29 090 554 29 085 554 28 424 360 

     

Resultat eksterne finanstransaksjoner 25 087 133 25 040 554 27 035 554 23 992 252 

Motpost avskrivninger -21 537 717 -20 000 000 -20 000 000 -19 291 258 

Netto driftsresultat 18 000 202 16 067 292 -5 116 628 -13 034 658 

BRUK AV AVSETNINGER     

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 210 628 -5 210 628  -3 661 696 

Bruk av disposisjonsfond -19 427 825 -17 983 920 -800 000 -1 381 500 

Bruk av bundne fond -4 163 833 -1 198 372 -1 198 372 -3 594 475 

Sum bruk av avsetninger -28 802 286 -24 392 920 -1 998 372 -8 637 671 

AVSETNINGER     

Overført til investeringsregnskapet 800 000 800 000 800 000 800 000 

Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk     

Avsatt til disposisjonsfond 7 856 196 7 510 628 6 300 000 11 497 577 

Avsatt til bundne fond 2 145 888 15 000 15 000 4 164 124 

Avsatt til likviditetsreserven     

Sum avsetninger 10 802 084 8 325 628 7 115 000 16 461 701 

     

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 0 -5 210 628 
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Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger kommune-
direktør, personal, økonomi, servicetorg. Service- og personaltjenester organiseres med 1 fagledere; fagansvarlig sak og arkiv.  
Økonomisjef og Service- og personalsjef, rapporterer direkte til rådmannen. Service– og personalsjef er også kommunedirektø-
rens faste stedfortreder.  

Sektoradministrasjonen håndterer sektorovergripene forhold som beredskap, ikt tjenester, ikt sikkerhet, personvernombud, sam-
arbeid og samordning hovedtillitsvalgtes og hovedverneombud, lønn, regnskap, budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, politisk sek-
retariat, boligkontor, digitalisering, skjenkesaker, utleie.  

 

Service– og personaltjenester  

Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfastsettelser, HMS, kvali-
tetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehand-
ling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, 
arkiv, valg, pressekontakt, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift, kommunedirektør.  

Service– og personaltjenester hadde i 2019 mer forbruk på kr 283.000-. Dette skyldes i hovedsakelig på fellesutgifter personaltil-
tak (økning gruppelivsforsikring) og godtgjøring politikere.   

Service– og personaltjenester av 9,70 hjemler. I tillegg kommer kommunedirektør, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud. Kommu-
nestyret reduserte bemanningen med 1,30% stillingshjemmel i 2019.  

Sykefraværet lå under måltall bortsett fra Ikt som viste et fravær på 15,5%. Det ble utført medarbeidersamtaler med alle.  

Sak– og arkivleder har ferdigstilt arkivskolen i 2019. 

 

Personal/HR 

Det benyttes mye ressurser på å følge opp behov ute i sektorene for å ivare forvaltningen og tjenesteproduksjonen på en mest 
måte, bl.a. med kvalitetssystem og arbeidsrettslige forhold. Personal behandlet 248 saker (delegerte vedtak), som angår ansatte 
(2018: 252 saker, 2017:297 saker, 2016:266 saker, i 2015:185 saker). De fleste av disse gjelder tilsettingssaker og permisjonssa-
ker, øvrige saker er justering av stillingsstørrelse, endring av arbeidssted, permisjonssaker, nedbemanningssaker, søknader om 
terminalbriller,  tildeling av fylkesmannens kompetansemidler i helse- og omsorgstjenesten og støtte i forbindelse med studieper-
misjon. Det ble lyst ut 124 (104)annonser, flere med flere stillinger, det kom inn 857 (785) søknader på disse. Det ble rekruttert 
inn 12 nye ledere.   

Etter fylkesmannens tilsyn på beredskap i 2018, ble overordnet ROS utarbeidet og vedtatt i kommunestyret i desember.  

Flere store aktiviteter er gjennomført i 2019, som beskrevet på side 19.  Personalet på Ikt ble vedtatt overført Skjervøy kommune 
fra 01.01.2020.  

Det ble gjennomført 5 møter i administrasjonsutvalget i 2019 og utvalget behandlet 23 saker. I AMU ble det gjennomført 5 møter, 
og AMU behandlet 23 saker. Formannskapet ble gjennomført med 12 møter og behandlet 46 saker. Kommunestyret ble gjennom-
ført 6 møter og 128 saker ble behandlet.  

7. Sentral administrasjon 
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                             Sentraladministrasjon  
Ikt 

Antall løste saker for Nordreisa i 2019 var 1485. 

Hovedfokus i 2019 har vært support til brukerne. Her er noen av oppgavene som ble gjennomført i 2019: Innføring Digisos, IKT 
oppsett for Botiltak Sørkjosen, tilrettelegging nye lokaler Barnevern, Overgang til 1 brukerkonto hele organisasjonen, styrking 
WIFI infrastruktur oppvekst– og kultur, bytte av brannvegg, forberedelser innføring webcruter, forberedelser innføring IAM 
(Automatisk brukeroppretting) 

 

Servicetorg 

Servicetorget er kommunens veiviser til innbyggerne, folkevalgte og ansatte, og skal bidra til at offentlige tjenester blir lett til- 

gjengelig for alle. Servicetorgets oppgaver er kundetorg, politisk sekretariat inkl. valgadministrasjon, sentralarkiv og postmottak,  

kommunikasjons- og informasjonsarbeid rettet mot folkevalgte og innbyggere og ansatte, hjemmeside, facebook, twitter, Snap- 

chat og instagram, digital- og utviklingsansvar for kommunens elektroniske samhandling, sekretariat kommunale vigsler, bolig- 

Kontor med behandling av startlån, boligtilskudd, bostøtte, veiledning, utleie av kommunale bygg og utsyr, prøvested for kunn- 

skapsprøver om alkohollovgivningen og serveringsloven, saksbehandling 

 

Servicetorg flyttet inn i nye lokaler i 2019. Hovedsaker i 2019 har vært kommune- og fylkesvalg. Det har blitt utsted 8 skjenkebe- 

villinger etter vedtak, 4 salgsbevillinger, 3 serveringsbevillinger, 26 skjenkebevillinger for enkelt anledning, 9 etablererprøver for 

Serveringsvirksomhet, 10 kunnskapsprøver for skjenkebevilling og 2 kunnskapsprøver for salgsbevilling.  

 

Det ble gjennomført 3 vigsler i 2019.  

 

Totalt ble det gjennomført 79 politiske møter som behandlet 479 saker.  

 

Digitaliseringsprosjekter gjennomført 2019  

Digitaliseringsprosjekter er gjennomført med utvikling og ressurser fra Servicetorg, i samarbeid med de ulike tjenestene:  

− Boligkontor; fullelektronisk søknad om startlån og etablerertilskudd gjennom Husbankens saksbehandlingsprogram, inte-
grert mot 

− kommunens sak- og arkivprogram.  

− NAVsosial: fullelektronisk klientjournalsystem Velferd til innbyggere og samarbeidspartnere 

− NAVsosial: Digisos, utsending av digital post fra NAVsosial. 

− Helse- og omsorg; fullelektronisk arkiv og utsending av digital post 

− Automatisk forhåndsutfylt barnehagesøkad til innbyggere – deltatt på utviklingen av barn-
hagesøknad.no og Smartbarnehageopptak.no.  

− HR/personal: Oppstart arbeid med rekrutteringsprogrammet Webcruiter 

− Oppstart ny hjemmeside 

− Økonomi: Multikanal, fleksibel løsning for efaktura/Vipps/digipost/email. 

− Teknisk drift: Digital styring av veilys langs kommunale veier  
 
 
 
Økonomitjenester 

Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsfø-
ring for kommunen og menighetsrådet, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, kommunekasse, lønnsarbeid, inn-
kjøp og skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll.  

Økonomitjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på kr 275.730,-  

Bemanningen var stabil og det jobbes kontinuerlig med å styrke fagkunnskapen. Sykefraværet i 2019 var på 4,06 %, noe som er 
under måltallet.  

Økonomitjenester var i 2019 sterkt preget av stor andel nyansatte og måtte dermed ha fokus på opplæring innenfor interne sys-
tem og interne rutiner. Dette medførte at det ble mindre tid til oppfølgingen av i virksomhetene. Det ble prioritert opplæring av 
nye virksomhetsledere, og de måtte gjennomføre opplæring før de ble tildelt rettigheter innenfor økonomisystemet med anvis-
ningsmyndighet. Nye attestanter fikk tilsvarende opplæring med utgangspunkt i deres rettigheter innenfor økonomisystemet. Det 
ble i 2018 foretatt oppgradering av økonomisystemet Agresso, og enkelte funksjoner ble automatisert. Blant annet utskrift av 
faktura som nå gjøres sentralt av Evry. I tillegg ble det mulig for kunder å motta faktura per efaktura, i elektronisk postkasse, på 
epost og per Vipps. I 2019 ble 57 % av all utgående faktura distribuert elektronisk  

Innenfor skatt ble det for noen år siden startet en prosess på å se på muligheten for interkommunalt skatteoppkreverkontor i 
Nord-Troms. For å avgrense området tok kommunene først for seg funksjonen på arbeidsgiverkontroll. Det ble i 2019 ansatt en 
person som skal foreta arbeidsgiverkontroller for kommunene Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy, Storfjord og Lyngen. Når statsbudsjet-
tet for 2020 ble lagt frem ble det foreslått statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i de-
sember 2019 med virkning fra 01.06.2020. Overføringen skjer som en virksomhetsoverdragelse av denne funksjonen, og perso-
nalprosessen startet allerede i desember 2019. Nordreisa kommune har ett årsverk nyttet til denne oppgaven, fordel på to perso-
ner.  

Det har ikke vært gjennomført brukerundersøkelser i 2019. 

Økonomitjenester har fokus på internkontroll. Blant annet ved utbetalinger fra bank må to personer elektronisk godkjenne utbeta-
lingen. Det kreves attestasjon og anvisning på det som utbetales. Det arbeides kontinuerlig med utarbeidelse og oppdatering av 
rutinebeskrivelser, og med stor utskiftning av personell har denne rutinen vist seg å være svært viktig.   

Nordreisa  

kommune ble nomi-

nert til Innovasjons-

prisen 2019 av  

Digitaliserings-

direktoratet 
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8. Oppvekst og kultur 

Tjenesteområdet oppvekst og kultur har ca. 155 årsverk fordelt på rundt 180 ansatte og består av i alt 12 virksomheter som alle 
styres av en virksomhetsleder med delegert ansvar når det gjelder faglig, personalmessig, administrativ og økonomisk drift. 
Området ledes av sektorleder, i staben er det en barnehagekonsulent og en pedagogisk konsulent. 

 

Tjenester og oppgaver 
 

Barnehage 
Nordreisa har totalt 9 barnehager, 5 kommunale og 4 private. Til sammen er det ca 31 ansatte i de 
kommunale barnehagene. I oppvekstadministrasjonen er det en barnehagefaglig ansvarlig som 
jobber spesifikt med barnehagesaker, styrt av sektorleder. Det er full barnehagedekning i Nordreisa 
kommune og det har i hele 2019 hatt ledig kapasitet både i de offentlige og private barnehagene. 
Skolestruktur ble vedtatt for  Nordreisaskolen i desember 

 

Skole 
Det er 5 skoler i Nordreisa, derav en voksenopplæring. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en privat Montessoriskole.  
Til sammen er det ca. 75 ansatte i Nordreisaskolen. Det er en konsulent i oppvekstadministrasjonen som jobber med skolesaker, 
styrt av sektorleder. 

Kultur 
Kulturvirksomheten har 9,4 stilling og ca. 12 ansatte fordelt på Nordreisa bibliotek, kino, kulturskole. I administrasjonen er det 2 
ansatte i stab inklusiv kulturleder. Kulturvirksomheten ansvarsområde er bibliotek, kino, kulturscene, kulturskole, kulturvern, id-
rettsanlegg samt øvrig kulturarbeid. Virksomheten ble omorganisert i 2015, og de fleste tjenestene er lokalisert til Halti mens kul-
turskolen er etablert på Storslett samfunnshus. Kulturvirksomheten er organisert med virksomhetsleder som har ansvar for hel-
hetlig kulturutvikling (økonomi- og personalansvar samt fagansvar for alle områder unntatt bibliotek og kulturskole). 

Barnevern 
Barnevern har en forebyggende funksjon i forhold til skoler og barnehager, dvs tilgjengelighet for råd og veiledning i forhold til 
lærere og barnehagepersonell. Barnevernet har et særskilt ansvar for å sikre at barn med tiltak i barnevernet får en god omsorgs- 
og skolesituasjon. Barnevernet deltar i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper knyttet til barn med tiltak i barnevernet. Bufdir har 
utearbeidet en veileder som er retningsgivende for samarbeid mellom skole og barnevern. Skoler og barnehager har rutiner ved 
bekymring for barn som medfører melding til barnevernet. Barnevernstjenesten i Nordreisa har 8,3 stillinger, inkl en virksom-
hetsleder og en stedfortreder. Barnevernet var samlokalisert med helsestasjon, Åpen barnehage og ungdomskontakt, men flyttet 
ut i nye lokaler grunnet plassmangel 1.9.2019. 

Skolestruktur ble 

vedtatt for Nord-

reisaskolen i 

desember 
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                         Oppvekst og kultur  
Forebyggende enhet  
 

Forebyggende enhet består av PPT, helsestasjon, Åpen barnehage og ungdomskontakt  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler 
med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT skal også hjelpe barneha-
ger og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. PPT informerer på foreldremøter ved alle overganger 
i skolen og de skal i større grad inn i skolen i forebyggende arbeid opp mot elevgrupper og samarbeid med skolen. Pedagogisk 
psykologisk tjeneste har 5 stillinger fordelt på 6 saksbehandlere der en er logoped og fagleder har et utvidet ansvar for personal 
og økonomi.  

Helsestasjon og åpen barnehage har 3,75 faste stillinger med helsesykepleiere, 0,5 til kontorkonsulent og 0,2 til pedagog i åpen 
barnehage. Helsestasjon har en fagleder. Virksomhetslederen gikk over i annen stilling fra 01.01.2020. Helsestasjon ble midlerti-
dig lagt inn under virksomhetsleder på Moan skole. 
Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Skolehelsetjenesten 
har etablerert et samarbeid med skole. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud og tilgjengelig for elever på faste tidspunkt i sko-
letiden. Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig for lærere som har bekymring for barn, delta i tverrfaglige møter og foreldre-
møter. Helsesøstertjenesten har faste tider til møte med enkeltelever og elevgrupper. Helsesøstertjenesten samarbeider med 
skolen i forbindelse med temaer som pubertet, seksualundervisning, adferd og mobbing. 

 
Ungdomskontakten er et lavterskeltilbud som skal ivareta ungdom i Nordreisa, og er en del av                  
kommunens forebyggende arbeid for barn og unge. Ungdomskontakten tilbyr råd og veiledning,            
støtte og hjelp til ungdommer mellom 13 og 19 år. Tilbudet er gratis. En av målsettingene med            
tjenesten er å komme i kontakt med ungdom som er i en vanskelig livssituasjon så tidlig som mulig          
for å kunne forhindre en videre skeivutvikling. Gjennom sin virksomhet arbeider Ungdomskontakten           
oppsøkende mot ungdom i Nordreisa kommune. Ungdomskontakten har også tett samarbeid med                                       
andre instanser som skole, kultur og helsetjenester, og kan hjelpe å komme i kontakt med dem. I tillegg                                  
følger ungdomskontakten opp Ungdomsrådet i Nordreisa og Barn- og unges kommunestyre. 

 

Voksenopplæring, Flykningetjenesten og botiltak for enslige mindreårige 

 

Nordreisa kommune har opprettet grunnskole for voksne. Voksenopplæringssenteret er samlokalisert med Flykningetjenesten i 
lokalene til gamle Sørkjosen skole. Voksenopplæringen er en del av Voksenopplæringssenteret, som også består av flykningetje-
nesten og bofellesskapet for enslige mindreårige. Bofellesskapet for enslige mindreårige er på Storslett. 

Voksenopplæringssenteret tilbyr grunnskole for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Tilbudet 
gis over to år, og deltakerne går opp til eksamen på lik linje med ordinær grunnskole. Voksenopplæringa er også ansvarlig for 
gjennomføringen av obligatoriske norsk- og samfunnsfagsprøver, samt grunnskoleeksamen. 

Mål og resultat  

 

Med bakgrunn i Rådmannens utvalgte hovedmål og strategier, ble følgende definert som de sentrale utfordringene og arbeidsom-
rådene for tjenesteområdet i 2019: 

• Utviklingsorienterte barnehager med satsingsområder; IBS – Inkluderende barnehage- og skolemiljø, Digital kompe-

tanse, Samisk innhold i barnehager  

Barnehagene arbeider målrettet med livsmestring og helse, inkluderende barnehagemiljø.  
I tillegg er det kjørt fagdager for pedagoger i støtte i inkluderende miljø for omsorg, lek og læring med samisk innhold.  
Barnehager i Nordreisa kommune, i samarbeid med Kvænangen – og Skjervøy kommune, deltar i nasjonal satsing «Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø»; pulje 4, i perioden 2020 – 2021. Barnehagene har barnehageåret 2018/2019 deltatt på kurs om barns 
psykiske helse og livsmestring med særlig fokus på lek og voksenrollen, og om endringskompetanse og mobbing.  
I tillegg har barnehagene deltatt på kveldskurs med undertemaer i forhold til satsingsområdene. Til kveldskursene var foresatte i 
barnehager/skoler invitert, i tillegg til ansatte i skole/sfo, og helsesykepleiere.  

• Fokus på resultater i grunnskolen spesielt knyttet til lesing; Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, implemen-

tering av nettbrett og opplæring av elever og pedagoger i digital undervisning, Fagfornyelsen – ny lærerplan med virkning 
fra 1.8.2020. I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjo-
nale prøver og grunnskolepoeng.  

Årets resultater på nasjonale prøver viser at kommunen ikke har oppnådd målsettinga. Nordreisaskolen har fortsatt for mange 
elever som ikke leser eller regner på et nivå som er forventet ved inngangen til mellomtrinnet. Det er fortsatt ujevne eksamens-
resultat, fra det beste til det svakeste i fylket. Nordreisaskolen har iverksatt flere tiltak for å bedre resultatene og for å kunne nå 
målsetningen i skolepolitisk plan. 

Ungdoms-
klubben ble 
åpnet i høst 
og er i full 

drift 
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                               Oppvekst og kultur  
  

Grunnskolepoeng gir et bilde av samlet læringsutbytte da 
de er summen av standpunktkarakter og eksamen delt på 
antall karakterer multiplisert med 10. Våre grunnskolepoeng 
varierer fra år til år. Vi har en økning i grunnskolepoeng på 
2,7 poeng fra i fjor. På landsbasis er økningen 0,2 poeng. 
Kommunen ligger 1,2 poeng over landet i antall grunnskole-
poeng. Jenter i Nordreisa skårer bedre enn guttene, det er 
42,1 for gutter og 44,8 for jenter. 

• Fokus på læringsmiljø i skolen og arbeid mot mobbing i skole og barnehage 

Alle elever i Nordreisaskolen skal oppleve et skolemiljø som er trygt og godt, og som fremmer helse, trivsel og læring jfr. Opp-
læringslovens § 9A-2. I forbindelse med ny lov om elevenes læringsmiljø som trådte i kraft 1.8.17 har kompetanseheving av 
skoleledere og lærere fått stort fokus skoleåret 2018/2019. Målsettingen er å ligge på samme nivå som landet for øvrig. På no-
en områder er vi gått frem, mens på andre områder er vi gått tilbake. Dette gjelder både på 7. og 10. trinn. Resultatene viser at 
vi har elever som opplever mobbing, både på barne- og ungdomsskolen. På barnetrinnet har vi hatt en positiv endringer siden i 
2018, men fortsatt er andelen elever som opplever å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere for høyt.  
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                Oppvekst og kultur  
Resultater og status i tverrfaglige tjenester 
 

Barnevern 

Alle stillinger tilhørende Nordreisa kommune er besatt av fast ansatte. 2 stillinger tilhørende Kvænangen kommune er besatt med 
eksterne konsulenter, siden disse stillingshjemlene overføres til Alta kommune fra 01.01.20.  

Virksomhetsleder barnevern mottar veiledning fra ekstern rådgiver og følges opp av sektorleder for oppvekst og kultur. Rådman-
nen følger opp sektorleder og bistår sektorleder i forhold til oppfølgingen av barnevernet.  

Det er fra 01.01.20 planlagt at Nordreisa kommune blir vertskommune for samarbeidet mellom Nordreisa og Kåfjord kommune. 
Saken har vært behandlet av Kåfjord kommunestyre 03.12.19 og saken ble utsatt til 19.12.19. Kåfjord ønsket å utsette samarbei-
det til 1.9.2020. Akuttberedskapssamarbeidet fortsetter mellom Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa.  

 

Forebyggende tjeneste 

PPT: 

Tallet for henviste saker har gått betraktelig ned fra 2017 til 2018 i Nordreisa. 
Tallene er ikke merkbart høyere i 2019. Tjenesten tar det som et tegn på at til-
passet opplæring har blitt bedre, og at ressursteam fungerer som arena for å 
diskutere om saker bør henvises eller om skolene kan tilrettelegge bedre innen-
for egne rammer. Det er skrevet 56 saksynide vurderinger, og fulgt opp 31 elevs-
aker. Logoped har jobbet med 20 barn.  

Ungdomskontakten 

Ungdomskontakten har gjennomført aktiv vinter, aktiv sommer og aktiv høst Nordreisa. Aktiv høst og vinter var lagt til vinter- og 
høstferien, og aktiv sommer foregikk de to første ukene av sommerferien. Her kunne ungdom melde seg på ulike aktiviteter. Alle 
aktivitetene er gratis ferietilbud for ungdom i Nordreisa i alderen 13-19 år. Ungdomskontakten har også vært med og arrangert 
skredkurs, et samarbeid mellom Halti Nasjonalparksenter og Nordreisa kommune. Ungdomskontakten har åpnet ungdomsklubben 
og fått den i drift. Ungdomskontakten har fulgt opp Ungdomsrådet og BUK (Barn- og unges kommunestyre). 

Helsestasjonen 

Helsestasjon har man økt bemanning og økt tjenestetilbud via tilskudd fra helsedirektoratet 1,2 mill. Økt aktivitet i forhold til sko-
lehelsetjenesten og er mer i tråd med krav i forskrift til tjenesteyting.  

Åpen barnehage 
 

Åpen barnehage har gitt tilbud til de med barn under ett år. Det har vært en møteplass hvor de også kunne får støtte og veiled-
ning. Det er mellom 10-15 brukere av tilbudet. 

 

 

Voksenopplæring og Flykningetjeneste 

80% av elevene består norskprøve A1-B1 i løpet av 2-3 år. Av de som følger introduksjonsprogrammet kommer 80% ut i videre 
utdanning eller jobb. Målene må revurderes ut fra økt bosetting.  

Arbeidet med en ny helhetlig plan for integrering og bosetting av flyktninger og innvandrere ble sluttført i april.  

Bofellesskap for enslige mindreårige har bosatt 8 ungdommer  som har skoletilbud på VGS i kombinasjonsklasse. Det ble oppret-
tet en kombinasjonsklasse på VGS for elever med videregåenderett, men med behov for mer grunnskolekompetanse og for elever 
uten videregåenderett mellom 16 og 25 år. 

 

Kulturvirksomheten 

Handlingsprogram i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017—2020 ble rullert høsten 2019. Nordrei-
sa kommune oversendte åtte søknader om spillemidler til fylkeskommunen.  

Kulturvirksomheten samhandler med grunnskole, helse- og omsorgssektoren, kirka og andre lokale aktører i arbeidet med å legge 
til rette for at elever og eldre mennesker møter profesjonelle kunstnere.  

Nordreisa kommune er en av fem aktører i samvirkeselskapet Halti SA. Selskapet gir tjenester og tilbud innen kultur, natur og 
næring, og skal ha særlig fokus på verdiskapning, informasjon, opplevelser og formidling. Kommunen bidrar med driftstilskudd 
for førstelinje- og fellestjenester på Halti. Virksomhetsleder kultur har hatt rollen som kommunens styremedlem i Halti SA i 2019. 

 

Nordreisa bibliotek 

Nordreisa bibliotek består av hovedbibliotek sentralt plassert på Storslett, Halti-bygget. I tillegg har man bokbussen som besøker 
alle grunnskoler og barnehager i kommunen regelmessig etter oppsatt ruteplan. Totalt har biblioteket vært med å gjennomføre/
tilrettelegge for 61 ulike arrangement og hatt vel 1500 besøkende på de ulike arrangementene.  

2017/2018 2018 2019 

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

70 162 42 68 33 54 

232 110 87 

Skoleåret 2017 gjelder de tidligere samarbeidskommunene Nordreisa, 

Kåfjord, Kvænangen og Troms Fylkeskommune. Fra 1.1.18 gjelder tall bare 

Nordreisa og Kåfjord. Etter den tid telles det for hele kalenderår for å følge 

budsjettåret 
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                            Oppvekst og kultur  
Kino 

Kaffekino er et nytt konsept av året som kinoen startet med i oktober måned. Kinoen viser film på ettermiddagstid og serverer 
kinoen kaffe/te og kaker i stedet for popcorn. Dette er arrangert 1 gang pr. måned på dager da kinoen vanligvis ikke har fore-
stillinger. Den store kinodagen ble arrangert 02.11. Kinobesøket hadde en svak nedgang i 2019 og kinokiosken hadde en svak 
økning. Kinoen leverer totalt sett positive regnskapstall i 2019. 

 

Kulturscene  
I 2019 hadde Halti kulturscene 62 arrangementer uten billettsalg (kurs, konferanse o.l.) og 21 arrangementer med billettsalg 
(kultur). Kulturscene har ett arrangement med billettsalg færre enn året før, men likevel økning i antall besøkende til disse ar-
rangementene. Videre er det stor økning i antall arrangement uten billettsalg. 
 

 

Regnskapsresultat 

 

 

 

 

Sykefravær i Sektor for oppvekst og kultur: 6,69 %  

Sektoren har som helhet et lavt sykefravær i 2019 og ligger under måltall. I virksomheter der sykefraværet er høyt er det satt 
inn ekstratiltak for å se på arbeidsmiljøet og komme med konkret tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og arbeids-nærvær. I barne-
vernstjenesten er ett av tiltakene en pålagt rapportering til fylkesmannen på blant annet arbeidsmiljø og sykefravær. Barnever-
net har i 2019 hatt tiltak knyttet til arbeidsmiljø og sykefravær. I barnehagene er det høye fraværet i Oksfjord og Sørkjosen 
relatert til langtidssykemeldinger som ikke er arbeidsrelatert. 

 

 

Sektor 2 Regnskap Budsjett Forbruk 
% 

B. forbruk 
% 

Avvik 
% 

Avvik kr 

Lønn ink sosiale utg 97 542 286,73 99 700 149,38 97,84 % 100,00 % 0,02 2 157 862,65 

Øvrige utgifter 70 923 523,60 66 231 513,00 107,08 % 100,00 % -0,07 -4 692 010,60 

Inntekter -22 379 488,12 -22 286 041,00 100,42 % 100,00 % 0,00 93 447,12 

Total 146 086 322,21 143 645 621,38       -2 440 700,83 

Nettbrett 1:1 til 
alle elever i 

Nordreisaskolen  

Avvik 

Innmeldt: 69 
Lukket: 66 

Målsetting Resultat 

100% medarbeidersamtaler Oppnådd på alle virksomheter unntatt på fore-
byggende enhet.  

92% arbeidsnærvær Oppnådd 

Solthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en skår 
på 4,17. (max skår er 5) i 2017 var gjennomsnitt 
4,07 
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                    Oppvekst og kultur  

Nøkkeltall Barnevern 2019  Nordreisa KOSTRA 
gruppe 2 

Landet uten 
Oslo 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) 12 620 9 334 8 387 

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (prosent) 6,2 4,3 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent) 5,7 4,4 3,8 

Nøkkeltall barnehager 2019 Nordreisa      Kostra  
gruppe 2 

Landet uten 
Oslo 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (%) 94,9 90,6 92,4 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (%) 57,1 74,3 49,1 

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)  5,4 5,4 5,7 

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (%) 46,2 42,3 41,5 

Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (%)  3,3 3,5 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 88,5 81,2 83 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) 10 11,3 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger  1-5 år (kr) 171 995 167 625 163 025 

Nøkkeltall Grunnskole 2019 Nordreisa Kostra  
gruppe 2 

Landet uten 
Oslo 

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) 11,1  9,2 7,8 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) 62,5  74 75 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) 61,7  68,3 68,7 

Gruppestørrelse 2 (antall) 10,9  13,4 15,8 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 43,2  41,5 41,7 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsut-
gifter (prosent) 

19,7  22,2 23 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) 117 784,9  139 179,7 117 107,4 

Nøkkeltall  

UKM—Lokalmønstring 27 februar på 

Halti. 

Videre til fylkesfinalen på Finnsnes: 

2 musikkinnslag; Oda Birkelund 

og Emma Halvorsen 

4 visuelle innslag; Mildrid 

Schanche-Pedersen, Jonas Rene 

Johansen, Emma Nyvoll og 

Christian Giæver 
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9. Helse– og omsorg 

Tjenesteområdet helse– og omsorg har ca 189 årsverk fordelt på 262 ansatte .I tillegg er der 3 prosjektstillinger. I 2019 hadde 
sektoren 4 virksomheter som styres av en virksomhetsleder med delegert ansvar når det gjelder faglig, personalmessig , admini-
strativ og økonomisk drift. Området ledes av sektorleder og i stab er det 3 konsulenter og en saksbehandler. Aktivitetsentralen 
og Nordreisa frivillighetssentral har en ansatt hver og ligger organisert under sektorleder. I en kort periode var også Solbakken 
botiltak organisert under Virksomhet for hjemmetjenester.  

Sektoren har fått tilsatt ny sektorleder, to virksomhetsledere og  6 nye avdelingsledere i 2019. Dette har gitt utfordringer i konti-
nuitet og kvalitet. Helse og omsorg har en rekrutteringsutfordringer både innenfor ledelse, men også under ferieavvikling er det 
vanskelig rekruttere nok fagutdannet personell. 

 

Tjenester og oppgaver 

Helse– og omsorgssektor utfører tjenester etter lov om kommunale helsetjenester mm. Det betyr at alle som oppholder seg i 
kommunen skal tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester.  

Arbeidet med en ny helse og omsorgsplan begynte i november 2019 og skal være ferdig og vedtatt av kommunestyret i løpet av 
sommeren 2020.  

 

Stab 

Stab bistår virksomhetene innenfor sektoren blant annet når det gjelder dokumentasjon og kvalitetssikring av tjenester. Det er 
en målsetting at stab skal bidra til å kvalitetssikre og forbedre arbeidet i virksomhetene. Det ble foretatt flere administrative end-
ringer og reduksjoner i 2019, en stilling ble inndradd av økonomiske årsaker og en stilling ble overført økonomiavdelingen.  

 

Nordreisa frivillighetssentral 

Frivilligsentraler er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Frivilligsentralens mål er å samordne 
den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige 
arbeidet. De fleste som er knyttet til Frivilligsentralen bruker ca. 2 timer i uken eller en helg.  

Større aktiviteter 2019: TV-aksjonen, julaften for enslige, Aktiv på dagtid (sosiale turer), transport dagtilbud til personer med 
demens, servicekontor for alle med hjelp Helfo søknader, oppsigelse av kontrakter, aktivitetsvenn, koordinering av frivillige tje-
nester, oppfølging kriminalomsorg.  
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                                         Helse og omsorg 

Virksomhet sykehjem  

Virksomheten omfatter tre sykehjem med til sammen 58 plasser som gir 
behandling og pleie, avlastning og korttidsplass, rehabilitering og utred-
ning av demenssykdom, samt andre som har behov for utredning. Etter 
omorganisering i 2018 ble det felles virksomhetsleder for de tre syke-
hjemmene. I i 2019 har stillingen ikke vært operativ av ulike årsaker.  

 

Sonjatun omsorgssenter 

Omsorgssenteret er et sykehjem med to avdelinger som er spesielt tilret-
telagt for personer med demenssykdom. Sykehjemmet har 16 plasser, 
hvorav en plass skal brukes til avlastning/korttids-/vurderingsopphold.  

Sonjatun bo- og kultursenter 

er at sykehjem med 3 avdelinger. To avdelinger med 8 enerom hver til langtidsplasser og en korttidsavdeling Lillebo, med 5 
plasser. Den ene avdelingen er tilrettelagt for personer med demens og den andre avdelingen blir benyttet til ulike pasient-
grupper.  

Sonjatun sykehjem  

Sykehjemmet har 20 langtidsplasser og 1 korttids- avlastningsplass. På sykehjemmet  

Sonjatun kjøkken 

Produserer mat til alle sykehjemsavdelinger, avlastningen Guleng, Høgegga, sykestua og hjem-
meboende. Kjøkkenet har 4,0 årsverk fordelt på 5 stillinger. Målsetting: maten skal være ernæ-
ringsmessig riktig for å forbygge underernæring. Det blir servert variert kost, minst mulig ferdigmat. 
Kjøkkenet har utmerket seg i 2019 for deres lave sykefravær. 

 

Virksomhet Hjemmetjenester 

Virksomhet for hjemmetjenester gir tjenester til hjemmeboende som har behov for helsetjenester i hjemme mm. Tjenesten 
består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, rus– og psykisk helsetjeneste og miljøarbeider tjeneste. Solbakken botiltak var 
også del av hjemmetjenesten i 2019. Kreftsykepleier er organisert i hjemmetjenesten.  

 

Hjemmesykepleien  

Består av 1 sone som er delt opp i kjørelister. Kjørelistene er i aktivt bruk, og tjenesten forbereder seg på mer digitalisering. I 
2019 deltok hjemmesykepleien i flere prosjekt: velferdssteknologi, hverdagsrehabilitering, medisin gjennomgang, dokumenta-
sjon helsehjelp, ernæringsscreening. I løpet av 2019 er sykefraværet halvert og avvik er halvert, det merkes når de faste er på 
jobb. I løpet av 2019 fikk vi skrevet ned turnusen til riktig årsverksgrunnlag, og har på siste halvdel av 2019 fått inn vikarer i 
stillingene. Hjemmetjenesten har etablert nattevakt slik at heldøgnsomsorg kan også gis i hjemmet.  

Utfordringer for hjemmesykepleien er fremst rekruttering, å få tak i helsefagutdannet personell. Antallet eldre øker og de har 
mer sammensatte sykdommer. Med økende livsalder så ser vi en økning av personer med demenssykdommer og flere kreftpa-
sienter. 

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand 

Hjemmehjelpstjenesten omfatter praktisk bistand/hjemmehjelp til hjemmeboende. I 2019 var det 112 personer som mottok 
tjenesten hjemmehjelp og hjelpen utgjorde 241 t pr uke. Hjemmehjelpstjenesten samarbeider med hjemmesykepleien, og 
bidrar med dusj og ernæringsoppfølgning. Hjemmehjelpstjenesten jobber i assistent lister i hjemmesykepleien i helg. 

 

Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funksjonshemmede 

Miljøarbeidertjenesten er tjenesten for støttekontakter, omsorgslønn og private avlasterne. I 2019 gav man ut omsorgslønn 
158 timer/ uke. Støttekontakt 65 timer/ uke og avlastning i privat hjem 36 timer/ uke. 

Aktivitetsentralen har 
bidratt til at 15 perso-
ner har fått seg jobb 
eller startet på skole i 

2019.  

Aktivitetsentralen 

Fra 1. januar 2017 ble alle kommuner lovpålagt å kreve aktivitet av sosialhjelps-mottakere mel-
lom 18 og 30 år. I 2019 åpnet Nordreisa kommune for at personer på inntil 40 år kan bli henvist 
til aktivitetsentralen. Formålet med aktivitetsplikten er å gi flere mulighet til å komme i arbeid 
eller skole, og på denne måten bli i stand til å forsørge seg selv. Nordreisa kommune har som 
målsetting at arbeidsoppgavene skal være innenfor de kommunale tjenestene, men i tilfeller hvor 
dette ikke er mulig eller hensiktsmessig benyttes lokalt næringsliv.   

De kommunale tjenestene melder inn arbeidsbehov til Aktivitetsentralen.  Brukernes arbeidsoppgaver er blant annet: skogryd-
ding, søppelkjøring, malejobber, snørydding, vedlikehold av grøntareal, montering av utstyr, forefallende vaktmesterarbeid.  

Resultat:  Skapt en meningsfylt hverdag for mange. Bidratt til at brukere har fått orden på bosituasjon. Fokus og hjelp til privat-
økonomi. Bidra til at brukere får kontakt med riktig helseinstans. Fokus riktig kosthold. Gode resultater etter endt tiltaksperiode 
hvor brukere kommer i arbeid eller skole. 

Sonjatun sykehjem 
hadde, for første 

gang siden 1998, alle 
stillingshjemler besatt 

i 2019 
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               Helse og omsorg 
Rus- og psykisk helsetjeneste 

Tjenesten er todelt, med rus- og psykisk helsetjeneste og Fosseng bofellesskap. Høsten 2019 ble tjenesten organisert fra egen 
virksomhet til en avdeling i virksomheten. Det ble tilsatt avdelingsleder med fag – og personalansvar. 

Rus- og psykisk helsetjeneste har som hovedmål å forebygge, redusere og å sikre hjelp til personer med rus- og psykisk helse-
plager. Avdelingens arbeidsområde er primær og sekundær forebygging og oppfølging gjennom tiltak i som en del av behand-
lingsforløpet til personer med rus -og psykisk helse utfordringer og til befolkningen i Nordreisa kommune. Herunder er gravide 
med mistanke om rus, forebygging barn og unge, familier og voksne med psykisk helse og rus-/avhengighetsutfordringer.  

Fosseng bofellesskap gir tjenester til 3 beboere.  

Møteplassen «Doktorgården» er et lavterskeltilbud lagt under tjenesten.   

 

Virksomhet Omsorgsboliger 

Avdelingene Høgegga, Guleng 3 og Guleng bofellesskap og avlastning har siden august 2018 vært organisert under samme 
virksomhet. I 2019 ble ny tjeneste opprettet i Mouniovegen i medleverturnus. Hver avdeling har bemanningsplaner med over-
sikt over oppgaver på hver avdeling.  Tjenesten gir døgnkontinuerlig helsehjelp og praktisk bistand til personer med psykisk 
utviklingshemming og / eller andre typer funksjonsnedsettelser. Den viktigste oppgaven er å gi hjelp og støtte slik at den en-
kelte får mulighet til å være aktiv og mest mulig deltakende i dagliglivet ut fra egne forutsetninger. Flere av tjenestetilbudene 
omfattes av tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester.  

Besøk av "Turi og gutta" med sang og musikk, Bocciaklubb, kafebesøk, håndball trening, aktiv på dagtid er viktig å prioritere. 
Det betyr svært mye for brukerne å delta på ulike aktiviteter. Årlig reiser flere brukere på dansegalla til Tromsø, det er for 
mange årets høydepunkt! Et aktivt liv med dagtilbud / jobb og ei aktiv fritid er av stor betydning for trivsel og livsglede! 

Guleng 3/ Mouniovegen 

Døgntjeneste til 8 brukere. Mouniovegen, med oppstart august 2019 i alternativ turnus til 1 bruker. Flere av brukerne har om-
fattende hjelpebehov. Brukergruppa er unge voksne.  En utfordring er at det er for få leiligheter i bofelleskapet sett til brukere 
og det gjør at tjenesten må opprettes i private hjem.  

Guleng bo- og avlastning  

Døgntjeneste til 5 brukere med sammensatte hjelpebehov (multifunksjonshemming), bemanningsbehovet er 1:1. Brukergruppa 
er unge og voksne. 

Høgegga omsorgsboliger 

Døgntjeneste til 11 brukere. Flere av brukerne har omfattende hjelpebehov. Brukergruppa er voksne og eldre. 

 

Helsetjenester  

Virksomhet for helsetjenester omfatter legetjeneste med laboratorietjenester, fysikalsk avdeling samt kommuneoverlege.  

Legetjenesten 

Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal praksis. Den kommunale delen er 37.5% stilling. I den kommunale de-
len utfører de legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er også et utstrakt samarbeid med 
hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-Troms (DPS) og NAV trygd. Legene har veiledningsansvar for 3 medisinstu-
denter og 2 turnusleger hvert år.  

Laboratoriet utfører alle laboratorietjenestene for sykehjemmene, hjemmesykepleien, DPS og spesialisthelsetjenesten.  

Legevaktsentralen er samlokalisert med legetjenesten på dag og kveld, men på sykestua på natt. Betjener nødnett for Nordrei-
sa og Skjervøy kommune.  

Kommuneoverlege ansvaret for miljørettet helsevern og rapporterer direkte til rådmann.  

 

Fysioterapi/ Ergoterapi 

Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til brukere i alle aldre med 
ulike diagnoser og behov. Prioriteringsnøkkel utarbeidet av kommunen benyttes ved inn-
tak av pasienter. Tjenesten innebærer helsefremmende og forebyggende arbeid, undersø-
kelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering, vei-
ledning og samarbeid med andre instanser og faggrupper, hjelpemiddelformidling og vei-
ledning ift. boligtilpasning. Konsulent i Koordinerende Enhet er tilknyttet Fysikalsk Avde-
ling. Arbeidsområdet er brukere i alle aldre med behov for langvarige, koordinerte tjenes-
ter.  Ergoterapeut og fysioterapeut leies ut til Distrikts Medisinsk Senter.  

I 2018 ble det bevilget midler fra fylkesmannen i Troms til 2 prosjekter; 
«Hverdagsrehabilitering» som har som mål å utruste eldre til å klare seg best og lengst 
mulig i eget hjem, og «kartlegging av hjemmeboende fylte 72 år i 2018». Dette er fore-
byggende prosjekter som tar høyde for den demografiske utviklingen i samfunnet. Hver-

dagsrehabilitering fikk nye midler i 2019 og er fortsatt et pågående prosjekt. 
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                         Helse og omsorg 
Mål og resultat  

Sektor helse og omsorg har ikke hatt en helse og omsorgsplan som styringsdokument. Arbeid med denne startet i 2019. Målset-
tingene for virksomhetene har tatt utgangspunkt i faglige vurderinger og gjelder kvalitet på tjenester, i hht. forskrifter og lovverk. 

I 2019 avsluttet OUprosjekt i regi av KS for Nordreisa helse og omsorg. Resultatet viste til sektorens økonomiske ressurser der 
sektoren var under snittet for kommuner i landet. Resultatet viste videre at styringsdialogen fra kommunedirektør og ned til de 
ansatte, og motsatt ikke er tilfredsstillende. Planer, prosedyrer og målsettinger var ikke kjentgjort.  

I medarbeiderundersøkelsen 2019 viste at helse– og omsorg lå på snitt i landet eller over snittet på 6 av 10 faktorer. Mens resul-
tatet for faktorene mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima lå under snittet i lan-
det.  

I økonomiplan 2019-2022 defineres følgende mål for pleie og omsorg:   

Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god samhandling med tjenestemottaker og pårørende.  

Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting Resultat 

100% medarbeidersamtaler Ikke oppnådd  

92% arbeidsnærvær Oppnådd 

Solthet over egen arbeidsplass Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en 
skår på 4,15. (max skår er 5) i 2017 var 
gjennomsnitt 4,14 

Avvik gruppert på tjenestested: 

Rus– og psykisk helsetjeneste 30 

Høgegga omsorgsboliger boliger 22 

Guleng 2 omsorgsboliger 12 

Helseadministrasjon 5 

Hjemmetjenesten 18 

Sonjatun bo– og kultursenter 60 

Sonjatun sykehjem  129 

Sonjatun omsorgssenter 7 

DMS/sykestua 30 

Fysikalsk avdeling 2 

Avvik pasientprogram profil 

Avvik KF kvalitetssystem  

Lukkede avvik: 317 Ubehandlede: 6 
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Helse og omsorg 

Sektor 3 Regnskap Budsjett Forbruk Avvik i NOK 

Lønn og sosiale utg. 131 310 868 130 864 194 100,34 446 674 

Øvrige utgifter 73 684 427 70 540 939 104,46 3 143 488 

Inntekter -52 219 729 -52 330 139 99,79 110 410 

Totalt 152 775 566 149 074 994 102,48 3 700 572 

Regnskapsresultat  

Avvik lønn ink sosiale avgifter:  

For å holde en faglig forsvarlig drift må av-
delingene ha et antall fagutdannet personell 
på jobb til hver tid. Overforbruk på overtid 
er ca 1,1 million. Andre poster som bidrar til 
overforbruket er kostnad for sykevikarer, 
forskyven arbeidstid, omsorgslønn, lønn 
lærlinger og godtgjøring legevakt. 

 

Avvik øvrige utgifter: Kjøpt av vikarbyråtje-
nester henger sammen med mangel på per-
sonell. Det er hovedsakelig sykepleiere fra 
vikarbyråer. Kostnaden for dette i 2019 var 
ca 1,9 millioner over budsjett.  

 

På inntektssiden gjelder avvik hovedsakelig 
mindre inntekter ressurskrevende tjenester.  

Sektor 3 Regnskap Budsjett 
Forbruk  

% 
Avvik 

% Avvik  

Lønn ink sos utg 114 858 033,95 112 652 522 101,95 1,95 2 205 511,95 

Øvrige utg 58 111 658,85 55 533 146 104,64 4,64 2 578 515,85 

Inntekter -32 403 023,73 -34 787 065 107,3 -7,3 2 384 041,27 

Total  140 566 669,07 133 398 600   7 168 069,07 

Sektor 3 med fratrekk NAV kommune og DMS 

Totalrapport sektor 3.  

NAV mindreforbruk 1,6 mill kroner, DMS mindreforbruk 2 mill kroner 
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Dms styre 

Kåfjord, Skjervøy,  

Kvænangen, Nordreisa  

DMS Nord-Troms har tilsammen 29 ansatte, fordelt på 24,65 årsverk. Sykestua/OGT, dialysen og hud har til sammen 14,6 årsverk 
og 18 ansatte, med 14 sykepleiere og 4 helsefagarbeidere. I tillegg har tjenesten 75% årsverk lege, 1 fysioterapeut, 1 ergotera-
peut. Logoped leies inn ved behov. Fødetilbudet og den kommunale jordmortjenesten har 5,8 årsverk fordelt på 5 ansatte. 1 stil-
ling står vakant. Røntgentjenesten bemannes og organiseres fra UNN.  

Styret i DMS Nord-Troms skal  jobbe for å få forankret gode tjenester både faglig og administrativt i vertskommune, samarbeids-
kommuner og ved UNN HF  

Visjon:  Gode helsetjenester der folk bor gjennom gjensidig samhandling og kompetanseutvikling mellom første- og andre    
                    linjetjenesten. 
Mål:   Et faglig fullverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggerens behov 

 

Tjenester og resultat 

Fra 1 januar 2019 mistet DMS Nord-Troms finansieringen av to ØHD senger. Avdelingen har totalt fire senger. Sykestua har dag-
lig legevisitt, gode laboratorietjenester, tilgang på røntgen og telemedisinske løsninger. Sykestua er samlokalisert med DMS med 
6 senger som brukes til rehabiliteringsopphold. Opphold på sykestua er kortvarige og kan sorteres i to hovedkategorier: 

Ø-hjelp, 2 senger og korttidsopphold (kommunal tjeneste) på sykestua 2 senger 

Hovedgrupper av pasienter som legges inn i sykestuene er: Kreft, hjerneslag, brudd og luftveissykdommer, synkope 
(besvimelser), sepsis (blodforgiftning), blodtransfusjoner, cellegiftbehandling, hjertesvikt, akutte magesmerter, forvirring/ deli-
rium, angst/depresjon/selvmordsfare, avrusning for alkohol og narkotika, og behandling og pleie i livets sluttfase. 

Områdegeriatri er en spesialisthelsetjeneste, underlagt medisinsk klinikk ved UNN HF. Tjenes-
ten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Avdelingen har 6 
døgnplasser. OGT er samlokalisert med sykestua hvilket gir en avdeling med sammenlagt 10 
sengeposter. Målet med rehabiliteringen er å gi en individanpasset opptrening etter et funk-
sjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. Hovedgrupper er pasienter med slag, rehabi-
litering innen geriatri, ortogeriatri, reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse i 
helsesituasjon. Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. OGT-NT driver utadrettet virksomhet 
innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbys det vei-
ledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell 

Jordmortjeneste/fødestue. Avdelingens drift er basert på Sonjatun-modellen som ivaretar en 
totalfunksjon for jordmortjenesten, både i og utenfor institusjon, til gravide i Kvænangen, Nord-
reisa, Skjervøy og Kåfjord. Dette innebærer: Kommunejordmortjeneste med svangerskapsom-
sorg, bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske konsultasjoner og ledsagerfunk-
sjon. 

Røntgen 

10. Distriktsmedisinsk senter 
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Fødestua er jordmorstyrt og base for jordmortjenesten i Nord Troms. Vi ivaretar døgn-
kontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentraliserte fødselsomsorg. Kvinnekli-
nikken UNN, ved avdelingsleder og avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til fø-
dende. Barneavdelingen UNN ved avdelingsoverlege er fagansvarlig i forhold til de 
nyfødte. Nordreisa kommune er driftsansvarlig. 

Tjenesten tilbyr svangerskapskontroller både med faste kontordager i kommunene og 
ved DMS Nord-Troms. Det tilbys også fødselshjelp til alle fødende i regionen, og det er 
ca 30 fødsler årlig. Jordmortjenesten foretar også etterkontroller for kvinner med pre-
vensjonsveiledning, cytologiprøver og bistand til sprial.   

3 jordmorstillinger dekkes fra UNN HF, 2,8 jordmorstillinger dekkes fra samarbeids-
kommunene. Sykepleiertjenesten ved sykestua gir tjenester til fød/barsel, og fører 
tilsyn med fødeavdelingen når jordmor ikke er tilstede.  

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt antall gravide fulgt opp fra fødestue/gravide i 
opptaksområde 

97 114 91 90 85 

Totalt antall fødsler på fødestua 23 31 29 18 27 

Skjervøy 6 6 7 9 8 

Nordreisa 10 18 16 7 14 

Kåfjord 4 4 3 0 4 
Kvænangen 3 3 3 1 0 

Andre kommuner 0 0 0 1 0 

Dialyse 

Dialysen driftes av 1,7 årsverk fordelt på fem sykepleiere. Avdelingen har 4 dialysemaskiner. Behovet for dialyse vil variere. Dialy-
sen har kontinuerlig hatt 3-4 pasienter for dialysebehandling i uken. Hver pasient er avhengig av behandling inntil 4 ganger per 
uke. Behandlingen gis som regel 3 ganger i uken på et dialysesenter, hver behandling på vanligvis 4 timer.  

 

 

Hudpoliklinikk 

Poliklinikken gir tilbud om lysbehandling som utføres av sykepleier. Diagnosene er ulike men de vanligste som behandles er pso-
riasis og eksem. Avdelingen gir også badebehandlinger til pasienter med eksem. Hudlege fra UNN er på hudpoliklinikken en dag i 
måneden. 

 

 

 

Røntgen 

Avdelingen gir et desentralisert røntgentilbud ved DMS Nord-Troms, stasjonert ved Sonjatun helsesenter. Det er radiograf fra 
UNN HF som betjener tilbudet. Henvisning til Røntgen går gjennom autorisert personell (lege, spesialist, kiropraktor og fysiotera-
peut). I hovedsak er det standart skjelett røntgen og røntgen torax  som taes her. 

 

 

 

Sykestua  

Den årlige kapasiteten på sykestua er 1460 liggedøgn. I 2019 hadde sykestua et totalt 1397 liggedøgn. Dette gir en plassutnyt-
telse på 95,68 %.  

OGT (område geriatrisk team)  

Kapasiteten ved OGT i 2019 var 1686 (inkl stengte perioder) døgn og antall liggedøgn var på 566, det gir en plassutnyttelse på 
33,6 %. I 2018 var antall liggedøgn 864, det ga en plassutnyttelse på 51,2 %. 

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall konsultasjoner 79 312 593 477 465 

Hud poliklinikk  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall konsultasjoner 1358 1165 669 1148 1204 - 1425 1192 1328 

  2018 2019 

Antall konsultasjoner 2561 2474 

Regnskapsresultat 
 
I 2019 hadde DMS et mindreforbruk på kroner 
2 229 998,-. Dette skylles hovedsakelig mindre 
lønnskostnader enn beregnet.  

 Regnskap Totalt budsjett Avvik 

Lønn inkl. Sos.utg 13 745 281 14 730 939 985 658 

Øvrige utgifter 3 846 146 3 566 675 -279 470 

Inntekter 18 640 116 17 116 306 1 523 810 

      2 229 998 

Sykefravær  

I 2019 hadde DMS totalt sykefraværet på 7,90. Dette er lavere enn 2018 med totalt fravær 10,34%, og innenfor måltall. Fra-
været fordeler seg slik;  DMS 9,26 %, Interkommunal jordmortjeneste 0,13 %, sykestua 11.13 %, dialyse 1, 78 %. 

                            Distriktsmedisinsk senter 

Igangsatt tidlig hjem-
mebesøk etter fødsel. 
Jfr nasjonale retnings-

linjer  
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11. NAV kommune 

De kommunale tjenestene hos NAV Nordreisa  er i hovedsak av økonomisk og arbeidsrettet karakter. NAVs samfunnsoppdrag er å 
bidra til at flere kommer i arbeid fremfor å motta stønad. Det er et mål at NAVs innsats skal føre til økt overgang til arbeid for 
ledige og personer med nedsatt arbeidsevne, og at andelen mottakere av helserelaterte ytelser reduseres. For mottakere av ar-
beidsrettede ytelser skal NAV bidra til målrettede og effektive stønadsløp med sikte på økt arbeidstilknytning.  

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inkluderer gjeldsrådgiver i 50 % stilling. Kontoret har ytterligere 6 statlige årsverk. 
Blant kommunalt ansatte i NAV Nordreisa var sykefraværet 11,43 % i 2019. Sykefravær har medført til mindre kapasitet på NAV 
kontoret som helhet.   

NAV Nordreisa opplever en økning av personer som sliter med betalings- og gjeldsproblemer. I 2019 ble det av gjeldsrådgiver 
totalt åpnet 16 (12 i 2018) nye gjeldssaker og avsluttet 26 (23 i 2018) saker. Ved utgangen av 2019 var 13 (13 i 2018) personer 
på venteliste.  

NAV har vært inne i en stor digitaliseringsprosess de siste årene, der man nå også har fått digitale løsninger på det kommunale 
området. I desember ble det mulig for innbyggerne i Nordreisa å søke sosialhjelp digitalt, noe som øker tilgjengeligheten døgnet 
rundt. Likevel er det en del som ikke klarer å nyttiggjøre seg de digitale løsningene, som må oppsøke NAV kontoret for å få hjelp. 
For utenom åpningstid i publikumsmottaket, vil alle med behov kunne få tilbud om time på NAV kontoret alle dager i uka.  

NAV Nordreisa mottok 728 (766 i 2018) søknader om sosialhjelp i 2019 fra 175 personer (189 i 2018). 13 (11 i 2018) personer 
fikk sosialhjelp i 10-12 måneder, og 95 (95 i 2018) personer mottok hjelp i 1-3 måneder. Av 175 (189 i 2018) mottakere var 37 
(46 i 2018) mellom 18 og 24 år og 65 (78 i 2018) mellom 18 og 29 år. Av disse 65 personene har 11 av personene barn under 12 
år. I desember 2018 vedtok kommunestyret å unnta barnetrygd som inntekt i beregningen av sosialhjelp. Dette har bidratt til at 
flere barnefamilier fyller vilkåret for å motta økonomisk sosialhjelp. I 2019 er det opptil 9 deltakere i kvalifiseringsprogram (10 i 
2018).  

18 personer klaget vedtaket sitt til Fylkesmannen i Troms i 2019. 7 av disse vedtakene er stadfestet av Fylkesmannen, de reste-
rende 11 har vi ikke fått svar på. NAV Nordreisa har ingen åpne avvikstilfeller, og Fylkesmannen har ikke gjennomført tilsyn i 
2019. Veiledere har deltatt på de kurs Fylkesmannen har gjennomført i året som har gått, og dermed fått nødvendige faglige opp-
dateringer. 

Aktivitetssentralen  

Pr. desember 2019 er 23 personer henvist til Aktivitetsentralen. Av disse har 6 personer gått over i ordinært arbeid, 9 har startet 
på skole/kurs, mens 8 fortsatt er på tiltak gjennom Aktivitetsentralen og har ytelse fra NAV. Bak tallene er det mange unge men-
nesker som sier de fikk en mulighet å komme ut av en meningsløs hverdag. Det viser seg at mange har utfordringer mer enn hva 
angår å skaffe seg en jobb eller begynne på utdanning. Dette kan være alt fra kompetanseutfordringer, psykisk helseutfordringer, 
somatiske lidelser, boligproblemer, ingen nettverk til svært dårlig kosthold og store økonomiske utfordringer. Oppdrag i år har 
blant annet vært en større flyttejobb av ett feltsykehus fra Sonjatun, vedlikehold av grøntområder på Storslett og Sørkjosen, kvis-
ting av turstier på Kvennes og Elveland, skogrydding, malejobber, snørydding m.m. I tillegg har vi personer som har gjort en fan-
tastisk innsats i private bedrifter gjennom tiltaksplasser.   

Det har også blitt åpnet for at personer opp til 40 år skal gis tilbud gjennom Aktivitetsentralen. 
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                      Nav kommune 
 

Satsningsområder 

Det er fortsatt mange uten fast tilknytning til arbeidslivet. Dette har ofte sammenheng med kompetanseutfordringer og helseut-
fordringer. Brukere som har behov for bistand fra NAV for å skaffe eller beholde arbeid sikres tidlig avklaring og oppfølging, og 
bistanden tilpasses den enkeltes ressurser og behov.  

Ungdomsinnsatsen står sterkt i NAV, det vil si at ungdom under 30 år skal prioriteres. Dette krever at NAV kontoret hever sin 
veiledningskompetanse i forhold til jobb med ungdom, og samarbeider tett med andre aktører, eks. barneverntjenesten,       flyk-
ningetjenesten og utdannings- og helsesektoren.  

Innvandrere fra land utenfor EØS er også en prioritert gruppe. Manglende språkferdigheter i kombinasjon med mangelfull utdan-
ning og lite arbeidserfaring gjør det utfordrende å få ordinær jobb. Kvalifiseringsprogrammet vil fortsatt være et viktig virkemid-
del for å hjelpe flere fremmedspråklige ut i jobb.  

Kvalifiseringsprogrammet er en rettighet for de som oppfyller vilkårene, og viser også svært gode resultater for målgruppen. Det 
er viktig at kommunene prioriterer programmet i 2020, og sikrer at NAV kontoret vurderer programmet for sine brukere og tilbyr 
program til alle som oppfyller vilkårene. 

Regnskapsresultat 

Nav kommune gikk med et mindreforbruk på kr 1,6 mill kroner som skyldes mindreforbruk i kvalifiseringsstønad og refusjon sy-
kepenger for ansatte og andre trygdeytelser knyttet til brukere. Utbetaling sosial stønad var på 6,8 mill kroner, som gav et mer-
forbruk i forhold til budsjett på 300.000,-.  

 
 

 

Ansvar Regnskap Budsjett Avvik Forbruk 

360 9.757.412 11.037.437 1.215.735 88,98 
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12. Drift og utvikling 

Sektor for Drift og utvikling består av fire virksomheter. Anleggsdrift, Bygningsdrift, Renhold og Utvikling. Videre er det en stab 
og to prosjektstillinger som jobber med prosjekter innen bygg og anlegg.  

Pr 31.12.2019 er 75 ansatte fordelt på 59,55 årsverk. I tillegg kommer 21 brannpersonell á 0,87 % stilling. 

Drift og utbygging er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, samt livskvalitet og 
velferd oppnås på en fullverdig måte i Nordreisa kommune og leverer tjenester som befolkningen er helt avhengig av. Sektoren 
jobber fortløpende med forvaltning- og driftsoppgaver og oppfølging av alle politiske vedtak og har fokus på å levere så gode 
tjenester som mulig i forhold til rammene som gis.  

Tjenesteområdet Drift og Utvikling har hatt fokus på følgende fokusområder med bakgrunn Nordreisa kommuneplanens sam-
funnsdel og sektorens virksomhetsplan. De fleste tiltakene er gjennomført, noen må overføres i 2020. 

 

Virksomhet Anleggsdrift 

Anleggsdrift har ansvaret for kommunens samfunnsviktige infrastruktur innen vei, vann- og avløpsanlegg. Kommunalteknikk ad-
ministrerer VAR-gebyrene. Virksomheten har også ansvaret for trafikksikkerhet langs kommunens veinett. Det jobbes med plan-
legging og utbygging av ny infrastruktur for vann og avløp samt utbygging av kommunale boligfelt og industriområder.  

Virksomheten utfører planlegging, utbygging og drift av kommunens friluftsområder, leke-
plasser, parker, grøntområder og idrettsanlegg. Virksomheten utfører også drift og vedli-
kehold av lekeplasser ved skoler og barnehager i tillegg til drift av grøntområder ved alle 
kommunale bygg. Det er stadig økende interesse for preparerte skispor som holdes i god 
stand. 

Hovedplanene for vann og avløp har handlingsplaner som følges, og av andre større tiltak 
er andre etappe av rehabilitering gamle vannledninger i Sørkjosen godt igangsatt med 
fullføring i 2020. I april deltok kommunal vannforsyning sammen med kommunelege og 
kommunal kriseledelse i beredskapsøvelse i regi av Mattilsynet.  Arbeidet overføring av 
veilysstrekninger til veieier ble gjennomført.  For de lysstrekninger langs riks- og fylkes-
veier som kommunen fortsatt drifter, er det montert strømmålere, skiftet ut armaturer 
langs 3 fylkesveistrekninger.  

Vedlikehold av vei ligger langt under det nivå som kreves for å opprettholde eksisterende 
standard. Vegetasjonsvekst langs veiene er sterkt økende og går ut over trafikksikkerhet.   

Kommunens havner har lavt budsjett som bare dekker løpende driftsutgifter.  Den store 
utfordringen er Sørkjosen havn som har liten dybde i innseiling og ved godskaia som 
forverres år for år grunnet masseavsetning fra Reisaelva.  Moloen i Oksfjord fiskerihavn 
er utbedret.   

Drift av grøntanleggene og friluftsområdene er utført av en liten bemanning og ved bruk 
av sommerarbeidsplasser for ungdom.  Det er ønskelig med noe større ressurser tilgjeng-
elig for også i årene som kommer å kunne tilby sommerjobber for kommunens ungdom. 
Både sommerstier og vinterløyper har stor verdi og betydning for folkehelsa. 
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                                          Drift og utvikling  
Virksomheten Utvikling 

Utvikling har en rekke forvaltningsoppgaver innenfor landbruk, næring, byggesaksbehandling, oppmåling, planlegging, motor-
ferdsel i utmark, vilt, vassdrag, lakse- og innlandsfiske og forurensing. Videre den interkommunale veterinærordningen i Nord-
Troms. Virksomheten saksbehandler og gjør delegerte vedtak. Totalt gjøres det opp mot 600 vedtak i løpet av året. 

Innenfor byggesak har det vært utført to tilsyn med produktdokumentasjon og ett tilsyn med kvalifikasjoner og ansvarsrett, i 
henhold til kommunenes tilsynsstrategi. Formålet med økt kommunalt tilsyn med kvalifikasjoner er å kompensere for opphør av 
kommunal forhåndsvurdering og godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker. Tilsynet vil ha en forebyggende effekt og 
sikre etterlevelse av regelverket.  

Det har også vært utført tilsyn ved mistanke om ulovlige tiltak. Ulovlighetsoppfølging blir fulgt opp når det er behov og mistanke 
om tiltak som ikke stemmer overens med plan- og bygningsloven. Tilsyn rapporteres til Direktoratet for byggkvalitet. 

Det er foretatt taksering av i alt 23 eiendommer. Samlet utgjorde eiendomsskattegrunnlaget for disse eiendommene drøyt 20 
millioner kr. På de fleste av disse eiendommene har det vært nybygg eller tilbygg.  

Nordreisa kommune er vertskapskommune for Vannområdekoordinator for Troms nord. Det omfatter ni kommuner og tre vann-
områder. Det har vært jobbet mye med en prosess med mål om å slå de tre vannområdene i Nord Troms sammen til ett område. 

Kommunen har to prosjektstillinger knyttet til anlegg- og byggeprosjekter. Arbeidet består av planlegging og gjennomføring av 
prosjekter. Hoveddelen av prosjektene gjøres av innleide firma. 

Prosjekt Status 

Ombygging gamle kinosal om til ungdomsklubb Ferdigstilt høst 2019 

Høgegga barnehage, fra 2—4 avd barnehage Oppstart april 2020 

Rovdas gravlund Utsatt. Oppstart 
2020 

Svømmehall Prosess satt på vent  

Servicetorget på kommunehuset Ferdig juli 2019 

Utskifting tak Rotsundelv skole Utsatt, påvente av 
utredning 

Renovering av tak Tørfosstunet. Samarbeid med 
Nord-Troms museum  

Ferdig 2019.  

Bytte av kledning på gamle Solvoll skole Arbeid stoppet pga 
kostnad 

Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter Anbud stoppet pga 
finansiering. Lyses 
ut i 2020. 

Sonjatun helsesenter, bytte vinduer Oppstart utsatt til 
2020 pga kapasitet 

Prosjekt Status 

Gjenoppbygging av Nordkjosveien Renovering igangsatt mai, men 
stoppet pga utglidning. Fullføres 
2020.  

Hovedplan ledningsnett Sørkjosen Del 1 ble ferdigstilt sommeren i 
sommer.  

Del 2 anlegget trykksettes i uke 
10,  2020, etterarbeider gjennom-
føres når snøen forsvinner i løpet 
av våren/forsommer 2020 

Saga inntaksdam Prosjektering igangsatt. Arbeid 
planlegges gjennomført i 2020. 

Hovedplan vann og avløp Rehabilitering av avløpsledning 
over Jernelva ble ferdigstilt våren 
2019. 

Utbedring Oksfjord havn Gjenoppbygd og forhøyet 

Asfaltering  Skiftet ut ottadekke og asfaltering 
2,7 km i Rotsundelv/Rotsunddalen 
i august. 

Virksomhet Renhold 
 
Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg.  Avdelingen som barnevernet leier i bank-
bygget kom i tillegg I 2019. Gamle kinosalen er ombygd og renovert, noe som gjør at det ble en-
dringer på renholdet på idrettshallen. Det er kjøpt inn noen gulvvaskemaskiner og noen gamle ren-
holdsvogner er byttet ut med mer moderne vogner.  

Det er startet opp med renholdsapp via Famac web på Sonjatun helsesenter. Det har forenklet renholdsplanen/arbeidsplanen 
mye. Tidligere måtte renholderne sjekke gjennom lister for å se hva som var gjort og hva som gjensto, på Sonjatun helsesent-
er arbeidet det to skift. Nå kan de få nødvendig informasjon på nettbrett.  

Renhold har ansvar for kartlegging av sølv- og skjeggkre med feller. Til sammen er det konstatert kre på ni kommunale bygg. 
Skadedyrsfirmaet Anticimex er tatt i bruk med sanering de bruker ett middel som er beregnet for kakkelakker som er effektivt 
mot kre. De startet på Sonjatun Helsesenter i april og Høgegga barnehage i august med veldig gode resultater.  

Digitale              
Renholdsplaner på 

Sonjatun        
helsesenter 
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                  Drift og utvikling 
Brann og redning 

Samarbeidsavtale mellom de fire Nord-Tromskommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen 
om felles brannsjef og forebyggende ble etablert i 2015.  Samarbeidet ble ved inngangen til 2019 utvi-
det til også å omfatte Lyngen kommune. Mannskapene er fortsatt organisert og ansatt i vertskommu-
nene. Samarbeidet ble utvidet for stilling som leder beredskap fra 01.01.2019. Samarbeidet har hittil 
ikke svart til forventninger om større faglig utbytte, men vært preget av mangelfull organisasjonsbygging 
og oppfølging. 

I høst har brannvesenet fått byttet ut en veteran mannskapsbil 
med en nyere brukt bil som oppleves som veldig god. Videre er 
den gamle befalsbilen som var utbrukt, skiftet ut med ny trygg 
og sikker befalsbil. Brannvesenet er i tillegg rustet opp med nød-
vendig verktøy for nødvendig hjelp ved ulike situasjoner. 

Nordreisa brannvesen har hatt 43 utrykninger, deriblant tre tra-
fikkulykker, 7 bygningsbranner, 3 branner i ulike kjøretøy. Ande-
len unødige utrykninger er lavere enn i 2018.  

Virksomhet Bygningsdrift 
 
Byggdrift sine oppgaver består av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse. Her under skal 
virksomheten ivareta Nordreisa kommunes interesser og er kommunens faginstans innen forvaltning, drift, vedlikehold og ut-
bygging (FDVU).   

Med god energioppfølging og etablering av SD-anlegg i flere bygg, ble resultatet et betydelig redusert energiforbruk.  

Det er renovert flere bygg i 2019 – ny ungdomsklubb i gamle kinosalen, skiftning av sandfilter i Svømmehallen, nytt service-
torg og nye lokaler for kulturskolen.  

Av større vedlikehold i 2019 ble over 9 tonn sand i sandfilter skiftet i Storslett svømmehall. Det antas at dette filteret, f or å 
filtrere vannet fra svømmebassenget, ikke har vært skiftet siden det var nytt. I tillegg ble det montert et overvåkingssystem  
for vannkvaliteten i svømmebassenget som heter Syclope I oktober ble det oppstart på arbeid med å få utbedre tilkomsten til 
avløpspumpene på Sonjatun Helsesenter. Dette er gjort på andre steder kommunen har avløpssumper. Utbedring skjer for å 
tilfredsstille krav i helse, miljø og sikkerhetsforskrifter. Arbeidet er beregnet ferdigstilt i begynnelsen av 2020  

Kulturskolens lokaler ferdigstilt i Samfunnshuset. Det er i tillegg montert nytt kjøkken i tilknytning til gymsal.  

Før sommeren startet arbeidet med å vedlikeholde tregulvet på “nye” Halti slik at synlig slitasje på farge og glans skulle bed-
res. 

Byggdrift investerte i en brukt el-varebil som erstatning for en bil som ble kondemnert.   

Ny befalsbil 

Ny mannskapsbil 
til brannvesenet  

Utskift av sandfilter på 
og digital overvåking 
av vannkvaliteten på 
Storslett svømmehall  
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                                                                                                                                                                                       Drift og utvikling 

Regnskapsresultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykefravær  

Sektorens totale sykefravær var 7,51 % mot 5,39 % i 2018. Målet for kommunen er maksimum 8 %. Fraværet fordeler seg som 
følger: Staben 8,36 %, Anleggsdrift 3,61 %, Byggdrift 9,77 %, Renhold 6,85 % og Utvikling 10,3 % 

Hovedtyngden av sykefraværet er langtidssykemeldte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting Resultat 

100% medarbeidersamtaler Oppnådd på alle virksomheter  

92% arbeidsnærvær Oppnådd 

Stolthet over egen arbeids-
plass 

Medarbeiderundersøkelsen fra 2019 ga en 
skår på 4,25. (max skår er 5) i 2017 var 
gjennomsnitt 4,23 

ANSVAR 6 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK 

Lønn 25 808 271 26 132 613 98,76 324 341 

Øvrige utgifter 32 787 677 30 387 275 107,9 -2 400 402 

Inntekter -15 739 621 -13 078 825 120 2 660 796 

  42 856 327,00 43 441 063,00 98,65 584736 

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK 

Lønn inkl sosiale utg 5 645 556 5 332 119 105,88 -313 437 

Øvrige utgifter 16 238 192 14 662 057 110,75 -1 576 135 

Inntekter -20 393 503 -19 904 944 102,45 488 559 

Avvik KF kvalitetssystem  

Antall avvik: 11 Antall lukkede avvik: 11  

Innkjøp  

av  

El-biler  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/634-2 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 03.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 

 

Budsjett 2021 - administrasjon 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling 
For sektor 1 foreslås følgende foreløpige budsjett 2021:  
 
Totalbudsjett 2020 30 133 000 
Økonomiplan 2021 29 133 000 
Reduksjonskrav 1 000 000   

Konsekvensjusterte tiltak:  
 

Omstilling adm, budsjettvedtak KST -1 614 000 
Valg 2021 300 000 
Økning kontingenter 2% 50 000 
Økning Regionråd  40 000 
Effektivisering HR/Personal årskostnad tilsettingsverktøy Webcruiter  60 000 
For lavt budsjettert Tid Bank 35 000 
Kjøp av tjenester GDPR personvern 45 000 
Helse erklæringer for brannpersonell 21 000 
= Netto innsparing -63 000 
  
Nye tiltak   
Reduksjon kontrollutvalget regnskap vs budsjett -142 000 
Effektiviseringskrav 5 % interkommunale samarbeid    -250 000 
Beredskap 50 000 
Økning stilling fagleder regnskap  150 000 
=SUM INNSPARINGER (til disp.fond) -255 000 

 

 

Saksopplysninger 
 
Innledning 
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Kommunestyret behandler 25.06.20 sak om foreløpig budsjettramme for 2021. 
I forkant skal sektorutvalgene og formannskapet behandle saken. 
 
Når budsjettramme for 2021 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2021 i 
økonomiplanen for 2020-2023, som ble vedtatt i desember 2019. Vedtatt budsjettramme for 
2021 er som følger:  
 
Økonomisk ramme 2021: 

 
 
Generelt om kommuneøkonomien 
Regjeringen la 12.mai 2020 frem proposisjon 105 S (2019/2020) Kommuneproposisjon 2021. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2021 som legges frem i 
begynnelsen av oktober.  
 
I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2021 på 
mellom kroner 2,0 milliarder og kroner 2,4 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene 
på demografiske endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 
og fylkeskommunal økonomi) viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil 
utgjøre kroner 1,6 milliarder. Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være 
kroner 300 millioner ut over det som dekkes av kommunal deflator (gjennomsnittet av pris- og 
lønnsstigning). 
 
Skatteinntektene  
Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av 
kommunens samlede inntekter.  
 
Skjønnstilskudd  
Den samlede skjønnsrammen for 2021 er nedjustert med kroner 100 millioner fra 2020. I følge 
fylkesmannen er det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i 
årene fremover. Basisrammen til Troms og Finnmark er på kroner 508 per innbygger, mot 
landsgjennomsnittet som er på kroner 178 per innbygger.  
 
Eiendomsskatt 
Regjeringen foreslår å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen fra 5 til 4 promille for 
bolig og fritidsbolig fra 2022, og ikke fra 2021 som opprinnelig varslet. 
 
Kommunal forvaltning 
Staten har et overordnet ansvar for å sørge for å organisere forvaltningen på en slik måte at alle 
innbyggere i landet, uansett bosted, har tilgang på gode og likeverdige offentlige tjenester. 
Fylkesmannen har fått en sentral rolle i den videre dialogen med kommunene. Regjeringen 
mener at i de aller fleste tilfellene vil kommunesammenslåing være den beste løsningen for blant 
annet små kommuner med kapasitet- og kompetanseutfordringer. 
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Inntektssystemet  
Regjeringen skal i vår oppnevne et utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av 
inntektssystemet for kommunen, og skal gi prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av 
inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. Forrige endring av inntektssystemet var 
i 2017.  
 
Regjeringen tar sikte på en ny kostnadsnøkkel for grunnskolen fra 2021. Dette for å kunne ta 
hensyn til innføringen av normen for lærertetthet. Endringen fases inn over to år.  
 
Departementet har kommet til at det bør foretas en samlet gjennomgang av behovet for 
regionalpolitiske tilskudd og hvilke kommuner disse tilskuddene skal nå. Det innebefatter bruk 
av distriktspolitiske virkemidler, herunder distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert 
arbeidsgiveravgift. Den utregningen vil også kunne medføre endringer i distriktstilskuddet 
Nord-Norge. 
 
Drøftinger med tillitsvalgte 
Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer vil bli drøftet med de tillitsvalgte. 
 
 

Vurdering 
 
Kommunedirektørens generelle vurderinger 
Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i 
Nordreisa har gått ned de to siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette 
medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at 
kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet.  
 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har 
økt mer enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 
millioner høyere enn inntektene.   
 
Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i 
samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med 
rekruttering av personell. Sektorene må ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer. 
Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av 
omdisponeringer.  
 
Sektorene må i sine budsjettframlegg for 2021 – 2024 først kvalitetssikre at driften i 2020 ligger 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  Hvis man har avvik i inneværende års budsjett så må man 
justere driften slik at man oppnår balanse.  Dette kan eksempelvis skje ved justert bemanning, 
redusert inntak av vikarer og utsettelse av vare- og tjenestekjøp. 
 
Sektorene må i sine budsjettforslag være tydelig i forhold til samlet bemanning (antall årsverk) i 
de enkelte budsjettårene i perioden 2021 – 2024.  Budsjettforslag fra sektorene fremlagt i juni til 
behandling, inneholder de politiske vedtak fastsatt i budsjettmøtet desember 2019 av  
kommunestyret. Det er ennå usikkerhetsmomenter i forhold til lønnsavsetninger i 
konsekvensjustert budsjett, som bli klargjort i løpet av budsjettprosessen.  
 
Innspill og vurderinger av sektor 1 administrasjon  
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Oversikt for sektoren pr 30.05.20: 

 
Mål forbruksprosent mai Lønn: 45,5  / Andre utgifter: 41,67 
 
Pr mai har administrasjon stort avvik både på lønnsposter og øvrige utgifter. Dette skyldes felles 
postering av samtlige koronautgifter på ansvar 147 fra og med 12. mars, besluttet av 
kriseledelse. Total lønnsutgift hittil er 1,1 mill kroner, samt 0,6 mill kroner på øvrige utgifter 
som gjelder korona. Regnskapet vil budsjettreguleres fra ansvar 8, i hht tilleggsbevilgninger fra 
staten i forbindelse med koronasituasjon. Budsjett på inntektssiden er hovedsakelig 
internoppgjør som oppgjøres ved regnskapsavslutningen.  
 
Usikkerhetsmomenter for 2020:  

 Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon er utsatt fra 01.06.2020 til 01.11.2020 som 
følge av Koronapandemi. Lønnsmidlene i budsjettet er til 01.06.202, og forutsetter at 
staten dekker merutgiftene for kommunene. 

 Faktura fra Skjervøy på interkommunal IKTsamarbeid. 
 Budsjettert 5% kutt i driftsutgifter jfr digitalisering.    

 
Budsjett 2021 
 
For budsjett 2021 er det krav om nedtrekk med 1 mill kroner i sektor for administrasjon.  
 
Foreløpig budsjettforslag 2021: 
 
Totalbudsjett 2020 30 133 000 
Økonomiplan 2021 29 133 000 
Reduksjonskrav 1 000 000   

Konsekvensjusterte tiltak:  
 

Omstilling adm, budsjettvedtak KST -1 614 000 
Valg 2021 300 000 
Økning kontingenter 2% 50 000 
Økning Regionråd  40 000 
Effektivisering HR/Personal årskostnad tilsettingsverktøy 
Webcruiter  

60 000 

For lavt budsjettert Tid Bank 35 000 
Kjøp av tjenester GDPR personvern 45 000 
Helse erklæringer for brannpersonell 21 000 
= Netto innsparing -63 000 
  
Nye tiltak   
Reduksjon kontrollutvalget regnskap vs budsjett -142 000 
Effektiviseringskrav 5 % interkommunale samarbeid         -250 000 
Beredskap 50 000 
Økning stilling fagleder regnskap  150 000 
=SUM INNSPARINGER (til disp.fond) -255 000 
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Av 20,20 stillinger er 2,90 stillinger faste forhold som ikke hører direkte inn under administrasjon.  
 
Kommentarer til foreløpig budsjett 2021:  

 2,30 stillinger er tatt ned. Store utfordringer med effektiviseringskrav og digitalisering 
samtidig som stillinger forsvinner.  

 2 stillinger ble overført oppvekst- og kultur og helse- og omsorg til økonomiavdelingen 
regnskapsåret 2019. 

 Ikt lærling er tatt ned (220.000) som følge av interkommunal Ikt samarbeid  
 Usikkerhet mht økning interkommunale samarbeid IKT Skjervøy 
 Usikker økning andre kontingenter og forsikring, FoUkontigent KS.  
 Behov for å øke stilling økonomi regnskapsleder fra 80 til 100% 
 Ingen budsjett for beredskap, her er økt ressursbehov både personellmessig (tid) og andre 

driftsutgifter. 
 Personverntjenester, inngått avtale men ikke budsjettert.  
 Årsabonnement Webcruiter (konsekvens kutt personal) må legges inn. 
 Økning kontingenter 2%. 
 Årlig økning Nord-Troms Regionråd.  
 Rett budsjett for tidsregistreringssystemet Tid Bank må legges inn.  
 IT avdelingen, edb-utstyr 350' og telefon 1,6 mill overføres sektorene, reduserer 

totalbudsjettet 
 Lønnsavsetning 4.4 mill kroner overføres kap 8, reduserer totalbudsjettet.  
 Kvalitetssikring av usikkerhetsmomenter gjøres i løpet av budsjettprosessen høsten 2020.  

 
 
Økonomiplan 2022 –2023 – 2024: 

 
 
I økonomiplanperioden skal sektor 1 gå ned ytterligere 0,5 mill kroner. Ved totalbudsjett på 28.7 
mill kroner er  
Lønn/pensjon ansatte    kr 10,3  
Lønn/pensjon tillitsvalgte/verneombud kr 0,914 
Godtgjøring ordfører/varaordfører  kr 1,09 mill kr  
Andre faste forhold*    kr 17 mill kroner  
*Kontingenter, godtgjøringer øvrig politisk, forsikring, gebyrer, telefon, lisenser, samband, lønnsavsetning, Nord-Troms Regionråd, 
Tornedalsrådet, kjøp interkommunalt, KomRevNord, K-sekretariat og Kontrollutvalget 
 
I forhold til driftsbudsjettet ser stabsledere følgende effektiviseringstiltak, behov og utfordringer 
for økonomiplan perioden 2021-2024:  
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For sektor 1 er budsjettet 2/3 deler faste forhold, i tillegg kommer kr 2 mill i lønnskostnader 
politikk og hovedtillitsvalgte/hovedverneombud. Videre viser kostratall for regnskapet 2019 at 
kostnadene til administrasjon i Nordreisa kommune ligger under KG2, Troms og øvrige 
kommuner i Nord-Troms. I kostra «administrasjon» inkluderes sektorledere på alle sektorene.  
 
Det vil være utfordrende å finne ytterligere innsparinger for sektor 1 kommende år. Store deler 
av budsjettet er forhold som går på faste forhold og avtaler.  
Det er en utfordring, og en tilbakevendende problemstilling i flere sektorer, at interkommunale 
forhold øker, med påfølgende kutt i kommunal drift. Ansatte i administrasjon merker krevende 
arbeidssituasjon, effektivisering / digitalisering er vanskelig gjennomføre samtidig med kutt i 
stillinger. Det foreslås derfor foreløpig ikke flere stillingskutt i administrasjon.  
For kutt i sektor 1, anbefales se på samarbeidsavtaler og interkommunale forhold. Oppsigelse av 
avtaler, samt effektiviseringskrav på alle interkommunale forhold på 5% kan gi innsparinger. 
For sektor 1 vil 5% effektiviseringskrav utgjøre ca 250.000,-.  
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Nordreisa kommune 
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Raisin komuuni 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Innkjøp av steamkjele 

Henvisning til lovverk:  
• Lov om kommuner og fylkeskommuner §47  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-
09-25-107#KAPITTEL_11 
• Forskrift om årsbudsjett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423 
• Økonomireglement for Nordreisa kommune, kap 3  
 
Det vises også til: 
• Økonomiplan 2018 – 2021/årsbudsjettet 2018 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Det omdisponeres kroner 230.000,- fra investeringsmidler fra medisinkabinett til innkjøp og 
montering av steamkjele til Sonjatun kjøkken.  
 
Saken fremmes som budsjettreguleringssak til kommunestyret. 
 
 

Saksopplysninger 
I April ble steamkjelen på kjøkkenet på Sonjatun ødelagt i en brann i det elektriske. Det var ikke 
mulighet å reparere den. Den er heller ikke dekket av forsikringen på grunn av alder og forventet 
slitasje. Maskinen er rundt 20 år. Dette er en av Sonjatun kjøkkens viktigste maskiner, den blir 
brukt til blant annet laging av supper, lapskaus, kjøttkaker i brun saus og så videre.  
 
Det er hentet tilbud fra 3 leverandører i samarbeid med innkjøpssjef. Saken har vært lagt ut på 
Eu-supplay. Det kom tilbud fra en leverandør. Tilbudet er på kroner 216 000,- eks. mva. 
inkludert utstyr og montering. I tillegg påberegnes det kroner 14 000,- til elektrisk arbeid. Dette 
utgjør til sammen kroner 230 000,-  
 
Det vises til Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 30.11.2018. Sak 44/18.  
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Vedtak: Det gjennomføres et forprosjekt før eventuell anskaffelse av medisinkabinett. I forprosjektet 
vurderes lønnsomhet, behov og tidsbruk. Forprosjektet gjennomføres innen 30.06.19. Forprosjektet 
finansieres med avsatte midler. Multidose innføres på sykehjemmene snarest.   
 
Det vises også til sak 35/17. 10.10.17 Der det blant annet ble vedtatt: Medisinkabinett utredes videre 
i henhold til pris og praktisk egnethet i forhold til beliggenhet på Sonjatun. Investering på kabinett 
på 1,2 millioner må utredes i forhold til lønnsomhet.   
 
Kommunestyret avsatte i budsjettet for 2018 1,2 mill til medisinkabinett. Det ble ikke foretatt en 
utredning, midlene ble ikke brukt i 2018 og ble derfor overført til 2019. 
 
I 2018 ble det avsatt i 1,2 millioner kroner til velferds teknologi, av disse ble det overført ca. kr 900 
000 til 2019.  

Videre vises det til sak i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 12.03.2019, 2017/1038-7 

Vedtak: 
Utredning av medisinkabinett utsettes og tas inn i budsjett for 2020. 
Midlene fra tiltaket: 1,2 millioner kroner, omdisponeres til velferdsteknologi og innkjøp av 
eventuelle andre hjelpemidler. Saken fremmes som budsjettreguleringssak til kommunestyret 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Av disse midlene som ble omdisponert til velfersteknologi og innkjøp av andre hjelpemidler er 
det i dag brukt kroner 190.000,-. Det er da igjen ca kroner 1 million.  
 
En sak om tilleggsbevilgning skal først fremmes når det ikke er mulighet for omdisponering 
innen eget rammeområde. Det er ikke satt av midler i budsjettet til kjøkkenet til slike 
investeringer.  
 
Det er kun formannskapet som har fullmakt til å foreta avsetning til og bruk av 
disposisjonsfond. Dette gjelder for alle rammeområder. 
 
Formannskapet er gitt fullmakt til å foreta endringer i investeringsbudsjettet når slik endring 
gjelder økning i bevilgning til et prosjekt og dekning skjer ved at bevilgning til et annet prosjekt 
reduseres tilsvarende. Beløpsgrense for slik omprioritering er kr. 200 000. 
 
 
 
 
Vurdering  
 
Konsekvensen av å ikke ha en slik kjele på kjøkkenet er at menyen blir veldig begrenset og at 
det isteden må kjøpes inn veldig mye ferdig vare fra andre leverandører. Dette vil igjen gå 
utover pasientene og andre som får levert mat fra kjøkkenet.  
 
Ved bruk av disse midlene til kjøp av steamkjele vil det være mindre midler til innkjøp av 
velferdsteknologiske- og andre hjelpemidler til helse og omsorg.  
 
Det er for øvrig veldig viktig at vi har en variert meny og et godt grunnlag for å tilby god mat 
som er laget fra bunnen av til våre pasienter og andre brukere. En variert meny gir et bedre 
grunnlag for god ernæring og en større valgmulighet for mottakerne. Viser til forskrift om 
verdig eldreomsorg der det står at vi skal legge til rette for et variert og tilstrekkelig kosthold og 
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tilpasset hjelp ved måltider. I Nasjonale faglige råd om ernæring, kosthold og måltider for helse- 
og omsorgstjenesten står det blant annet at kjøkkenfaglig leder skal sørge for at maten 
tilfredsstiller ernæringsmessige kvalitetskrav, og at måltidene som tilbys er innbydende og 
attraktive. 
 
En steamkjele sees på som veldig viktig på et institusjonskjøkken for å klare å tilfredsstille 
variasjon og kvalitetskrav på maten.  
 
Selv om det blir omdisponert kroner 230.000 til en steamkjele vil det fortsatt være midler igjen 
til innkjøp av velferdsteknoligiske- og andre hjelpemidler i institusjon på ca kroner 800.000,- 
 
Det anbefales derfor at det omdisponeres kroner 230.000,- fra investeringsmidler fra 
medisinkabinett til innkjøp og montering av steamkjele til Sonjatun kjøkken.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/571-2 

Arkiv:                X03  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 02.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 

 

Bidrag til TV-Aksjonen NRK 2020 - WWF 

Lenke til web-side: https://www.wwf.no/engasjer-deg/tv-aksjonen  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune bidrar med kr. 10.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt WWF. Beløpet 
dekkes fra ansvar 170 – politisk. 
 
 

Saksopplysninger 
TV aksjonen ber i epost av 11.05.2020 om pengebidrag til årets TV-aksjon som er 18.10.2020.  
 
I år går NRKs store innsamlingsaksjon til WWF og kampen mot plast i havet.  
 
Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også 
menneskene. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV‐aksjon ta plasten ved 
rota og redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. 
 
Med midler fra TV‐aksjonen starter WWF der problemet er størst: En tredjedel av plasten i 
havet kommer fra Sørøst‐Asia. Derfor er TV‐aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, 
Vietnam, Filippinene og Thailand.   
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har lang tradisjon på å bidra til TV-aksjonen, og i fjor ble kr 10.000,- gitt til  
TV aksjonen CARE som bidrag til Cars arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av vedens 
mest sårbare områder. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre 
eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/235-1 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud Siri Ytterstad 

 Dato:                 25.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Driftsutvalget 12.03.2020 
19/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 20.05.2020 
38/20 Nordreisa formannskap 28.05.2020 
 Nordreisa kommunestyre  
47/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 
27/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 10.06.2020 

 

Utredning -kommunal bygningsmasse 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Bygningsmasse kart 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 28.05.2020  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: saken utsettes til neste møte i formannskapet.  
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 20.05.2020  
 

Behandling: 
Rune Benonisen (AP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 
 
Utsettelsesforslaget fra Rune Benonisen (AP) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
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Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 
 
Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 
innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Utvalget slutter seg til skisse til fremtidig disponering av kommunens bygningsmasse. 
 
Administrasjonen bes drøfte saken med de tillitsvalgte, utrede kostnader ved ombygginger og 
innhente eksterne verdivurderinger av aktuelle salgsobjekt og forberede endelig vedtak i 
forbindelse med budsjett og økonomiplan 2021-24. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet gjorde i sak 43/19 følgende vedtak: 
  
Formannskapet ber driftsutvalget om å se på annen bygningsmasse i forhold til salg. 
 
Nordreisa kommune har en bygningsmasse på 38.000m2, der mange er eldre bygg som har et 
stort etterslep i forhold til vedlikehold. Nordreisa brukte i 2018 kr 55 pr m2 til vedlikehold, 
landsgjennomsnittet er kr 99 pr m2. Videre har kommunen høyere antall m2 bygg pr innbygger 
enn sammenlignbare kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt over kommunes bygningsmasse i areal: 
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Det ble i budsjett og økonomiplan for 2020-2023 lagt inn to nye byggeprosjekter. Det er 
utvidelse av Høgegga barnehage til en 4 avdelings barnehage og utbygging av Moan skole til å 
bli en 1-7 skole. Når disse utbyggingene er gjort er det mulig å gjøre flyttinger/rokkeringer som 
vil frigjøre noe areal. Under er det satt opp en oversikt mulige rokeringer: 
 
 
Høgegga barnehage 333 m2 bygd i 1992  
Etter utbygging av 1000 m2 blir dette en 4 avdelings barnehage 
Det er gjort vedtak om flytting av Storslett barnehage til Høgegga når den er ferdig 
 
Storslett barnehage 280 m2 bygd i 1974 
Barnehagen tømmes når Høgegga er ferdig og kan etter det legges ut for salg 
 
 
Leirbukt barnehage 450 m2  
Barnehagen består av tre tidligere hybelhus som ble kjøpt og bygd om da fylkeskommunen 
solgte dem. Lokalene er i tre bygg, noe som gir en tungvinn drift. 
Kan flytte til Sørkjosen skole. Hvis det gjøres kan byggene selges. 
 
 
Sørkjosen barnehage 266 m2 bygd i 1976 
To avdelingsbarnehage. Bygget er gammelt og det er stort etterslep på vedlikehold.   
Kan flytte til Sørkjosen skole. Hvis det gjøres kan byggene selges. 
 
 
 
Sonjatun barnehage 
Barnehagen er tom etter at den siste avdelingen flyttet til Leirbukt. Et bygg leies ut til 
handicapforeninga. De to andre byggene er tomme. I arealplan er tomtene satt av til offentlig 
formål med tanke på mulig behov innen helsesektoren.  
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Moan skole 1-7 
Skolen er i dag en 1-4 skole med for liten plass. Vedtatt utbygd til 1-7 skole med ca 2000 m2. 
Mellomtrinnet fra Storslett skole vi flytte dit når den står ferdig. 
 
 
Storslett skole 
Når mellomtrinnet flytter ut, vil hele fløya til mellomtrinnet bli ledig. Det består av fire 
klasserom, 12 grupperom og tre store kontorer. 
Det arealet vil være stort nok til at Voksenopplæringa og flykningstjenesten kan flytte rett inn 
uten behov for ombygginger. 
 
Andre etasje gammelfløy mellomtrinnet vil og bli ledig etter at lærere flytter over til Moan 
skole.  
Her vil det være mulig for PPT å flytte inn. Det er i dag noen store kontor som må deles til 
enkeltkontor. 
 
Gamle tannlegefløyen er et areal på skolen som kan tas i bruk, men det må renoveres. En grov 
kalkyle for renovering ligger på kr 900.000. Gjøres det kan barnevernet flytte dit. 
 
Gulbasen har kontorer og klasserom som kan benyttes til helsesykepleiere og åpen barnehage. 
 
 
Sørkjosen skole 1800 m2 bygd i 1949 og seinere utbygginger 
Statnett leier kontorfløya mm. Avtalen går til 30.november 2020.  
 
Hvis voksenopplærings og flykningstjenesten flytter til Storslett skole vil hele skolen være 
ledig. 
Eneste unntak er noe utleie av gymsalen. Pr nå leies den ut til kventeateret, Mollis og linedans. 
 
For dette bygget kan en se for seg to alternativer. Selge det eller ta det i bruk som en stor 
barnehage. 
Kontorfløya er forholdsvis ny og kan tas i bruk uten vesentlige ombygginger. Resten av skolen 
må renoveres og tilpasses barnehagedrift.  
Etter en ombygging vil det være mulig å flytte Leirbukt og Sørkjosen barnehage. Noen som kan 
bety at begge de barnehagene kan selges. 
Utearealet er rundt Sørkjosen skole er stort og kan utvikles til et godt uteareal for barnehage. 
 
Gymsalen 
Den leies i dag ut til kventeateret, Mollis og linedans. Kventeateret er under etablering og de har 
sendt henvendelse til kommunen med ønske om langsiktig leie av gymsalen. Hvis de får det 
ønsker de på egen hånd og bygge noe om å tilpasse den til deres behov. 
Dette vil da også medføre at det kan bli vanskelig å få til samleie som i dag og evt bruk for 
barnehagen. Dette må drøftes nærmere. 
 
 
PPT 
Leier i dag lokaler i Imobygget på korttidsleie. De leier i dag kontorer, skranke og møterom. 
De vil kunne få plass i andre etasje gammel fløy mellomtrinnet Storslett skole når mellomtrinnet 
har flyttet til Moan skole. 
Da kan leieforholdet opphøre. Leiekostnader er på kr 360.000 pr år. 
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Barnevern 
Leier i dag lokaler i bankbygget på korttidsleie. De leier i dag kontorer, skranke og møterom. 
 
De kan flytte til Storslett skole, gamle tannlegefløy hvis den renoveres. Renoveringskostnader er 
beregnet til kr 900 000. 
Da kan leieforholdet opphøre. Leiekostnader er på kr 490.000 pr år. 
 
Flomstad 459 m2  
Helsesykepleiere og åpen barnehage er der pr i dag. Det foregår en omorganisering av 
helsesykepleietjenesten. Det er mulig å flytte de til Storslett skole i gulbasen. 
 
Åpen barnehage har ett stort rom der i dag og vil også kunne få plass i gulbasen. 
 
Bygget kan da leies ut eller selges 
 
Veterinærkontor 
Reisa dyreklinikk/kommuneveterinærene har kjøpt nye lokaler på Storslett og er i en prosess 
med flytting. En antar at de er flyttet ut i løpet av høsten 2020. 
Bygget er vedtatt solgt. 
  
For de resterende kommunale byggene er det ikke foreslått noen endringer. Dette pga av at 
byggene er fullt i drift og ikke har ledige arealer. Unntaket er Rotsundelv skole som er for stor i 
forhold til elevgrunnlaget, men det er pr nå ikke tatt noen politisk avgjørelse angående 
renovering eller utbygging. Vedtaket pr nå er at det skal være en skole i Rotsundelv.   
 

Vurdering 
For drift og utvikling vil en reduksjon i bygningsmassen vil gi reduserte driftskostnader, både 
innen renhold og bygningsdrift. Det vil gi større og færre bygg/enheter og derved en 
effektivisering gjennom mer rasjonell drift.  
Dette forutsetter imidlertid at kommunen må selge bygningsmassen som ikke er i drift. 
 
Pedagogisk begrunnelse for å plassere eksterne samarbeidspartnere til barnehage og skole på 
Storslett skole. 
Det er ønskelig å få samlet tjenestetilbudet i kommunen og sikre bedre tverrfaglighet og bruk av 
ressurser gjennom å flytte nære samarbeidspartene til barnehage og skole inn i felles bygg og 
samlokalisert med skole. 
Barnehage og skole har et nært samarbeid med eksterne instanser som pedagogisk psykologisk 
tjeneste, barnevernstjenesten og helsesykepleierne. Samarbeidet er knyttet til enkeltelever og til 
systemrettet forebyggende arbeid. I samarbeidet mellom skole og eksterne er det viktig for 
eksterne tjenester å kunne arbeide tverrfaglig med enkeltelever og med forebygging. 
Ved samlokalisering av de mest sentrale samarbeidspartnerne til barnehage og skole vil det bli 
enklere for tjenestene å skape en god samarbeidsarena for tverrfaglighet. Det vil bli enklere for 
barnehage og skole å oppsøke tjenestetilbudet, spesielt når man trenger et samarbeid med flere 
instanser.  
 
 
Pedagogisk begrunnelse for å plassere Voksenopplæring og Flyktningetjeneste på Storslett 
skole. 
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Voksenopplæring og Flyktningetjenesten er pr i dag plassert i Sørkjosen skole. Brukere ved 
voksenopplæringen og flyktningetjenesten trenge skyss for å komme seg til skolen. De fleste er 
bosatt på Storslett. Det medfører en del praktiske utfordringer når brukerne trenger tjeneste i 
løpet av en skoledag og tjenestene er på Storslett.  
Ved å ha både voksenopplæringen og flyktningetjenesten på Storslett skole vil alle tjenestetilbud 
være i gangavstand for brukerne. 
Både voksenopplæringen og flyktningetjenesten har integrering og norskopplæring som et 
hovedanliggende. Det er enklere å få til integrering når man er samlokalisert i et større fagmiljø 
og man møter mange norske elever og lærere daglig.  
Voksenopplæringen har en tilleggsutfordring ettersom de er en liten enhet med lærere. Det kan 
være utfordrende, spesielt ved fravær og når man mangler faglærer til enkelttimer. Ved en 
samlokalisering med ungdomsskolen vil man kunne samordne med lærerressurser fra 
ungdomstrinnet. Voksenopplæring tilbyr også grunnskoleopplæring og der er kompetansekravet 
til lærere sammenfallende med kompetansekravet til lærere ved ungdomstrinnet. 
 
 
Forslagene følger vedtaket om at Storslett barnehage legges ned når Høgegga barnehage er 
utbygd. Videre om flytting av mellomtrinnet til Moan skole. De resterende løsningene er forslag 
for å utnytte egen bygningsmasse bedre og samtidig avslutte leie av lokaler. Forslagene vil gi 
mulighet for salg av tre barnehager. I tillegg kan Flomstad leies bort eller selges.  
 
Tidsmessig vil dette måtte tas over flere år, men administrasjonen mener det er viktig å gjøre 
grep nå for å effektivisere driften på sikt. Vi mener hele planen kan settes ut i livet innen 
utgangen av 2024, men da må det gjøres endelige vedtak i løpet av 2020. 
 
Før det kan gjøres endelig vedtak må forslagene kostnadsberegnes nøyere og ansatte og 
tillitsvalgte må involveres. Saken omfatter så stor del av bygningsmassen at kommunedirektøren 
anbefaler at den legges fra for kommunestyret. 
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Nye Moan skole 

Mellomtrinnet flyttes hit 

Høgegga barnehage 4 avdelinger 

Storslett bhg flyttes hit 

Storslett skole 

Mellomtrinn fire klasser, 12 grupperom og 3 

store kontor ledig 

Voksenopplæring og flykningstjenste inn i 

mellomtrinnfløya 3 klasserom + grupperom, 

kontor til lærere, rektor og flykningetjenes-

ten 

PPT inn i andre etasje gammelfløy mellom-

trinnet 

Helsesykepleiere og åpen barnehage flytter 

inn i gulbasen 

Storslett barnehage 280 m2 

Flyttes til Høgegga når den er ferdig, Selges  

Sørkjosen barnehage 266 m2 

Flyttes til Sørkjosen skole, Selges 

Sørkjosen skole 

Statnett flytter ut 1.desember 2020 

Voksenopplæring og flykningetjenesten 

 

Leirbukt barnehage 

Sørkjosen barnehage 

Må renovere deler av bygget 

 

Gymsal, leies ut til kventeater, Mollis og line-

dansing. Kventeateret ønsker langsiktig avta-

le alene grunnet ønske om ombygging og fas-

te installasjoner 

Leirbukt barnehage  450 m2 

Flyttes til Sørkjosen skole, Selges  

PPT, leier lokaler i Imobygget 

(kontor, merkantil og møterom) 

Leieavtale kan sies opp 

Gamle tannlegefløy, må renoveres  

Barnevern 

 

Flomstad  

Helsesykepleiere flyttes til Storslett skole 

Åpen barnehage til Storslett skole 

Bygget kan leies ut eller selges  

Barnevern, leier lokaler i bankbygget 

(kontor, merkantil og møterom) 

Leieavtale kan sies opp 

Sonjatun barnehage 285 m2 

Ett bygg leies ut til handikapforeninga 

Beholdes som en tomtereserve til Sonjatun 

Grønt betyr flytter inn  Rødt betyr flytter ut  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/85-5 

Arkiv:                251  

Saksbehandler:  Birgitta 
Davidsen 

 Dato:                 02.06.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/20 Nordreisa formannskap 11.06.2020 

 

Økning av startlånmidler for 2020 

Henvisning til lovverk: 
Henvisning til husbankens retningslinjer og forskrift for startlån 
 
Vedlegg 
1 Ekstrabevilling april 2020 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret godkjenner at Nordreisa kommune tar opp ytterligere startlån i Husbanken med 
10 millioner kroner i 2020. 
 

 

Saksopplysninger 
I Nordreisa kommune er det boligsosiale arbeide fordelt mellom flere etater og virksomheter: 
 

 Stiftelsen Nybo leier ut sine boliger i det ordinære markedet, herunder til vanskeligstilte. 
 NAV bidrar med økonomisk hjelp i særskilte tilfeller. 
 Nordreisa kommune forvalter startlån fra Husbanken til videre utlån til prioriterte 

grupper. Videre disponerer vi begrenset beløp som kan brukes som tilskudd. 
 

Startlån 
Startlån er et kommunalt virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Nordreisa 
kommune låner årlig penger fra Husbanken for videre utlån til etablering i, eller opprettholdelse 
av, nøktern og egnet bolig i kommunen.  
 
Kommunen har ikke nok lånemidler til alle søkere som kommer innunder målgruppen for 
startlån. Det er derfor viktig at startlånet brukes der kommunen har de største boligsosiale 
utfordringene. 
 
Nordreisa kommune følger Husbankens retningslinjer ved tildeling av startlån 
Et av Husbankens overordnede mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte skal kunne eie 
sin egen bolig. Et nasjonalt mål for 2020 er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe 
egen bolig. Dette gjelder særlig for familier som har en ustabil bosituasjon i en uegnet privat 
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utleiebolig. Startlån er et godt virkemiddel for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn 
av høye boutgifter. Andre prioriterte målgrupper er bostedsløse og unge uføre. 
 Dette kan også bidra til å redusere sosialhjelpskostnadene. 
 
Husbanken får årlig fastsatt en utlånsramme i forbindelse med at statsbudsjettet blir vedtatt.            
I april kom det melding om ekstrabevilling på fem milliarder kroner fra stortinget, som blant 
annet er satt av til startlån, det er derfor mulig for kommunene å søke ekstra startlånmidler. Det 
vil kunne innvilges etter søknad. 
 
Det er for tiden stor etterspørsel etter startlån, og lånerammen er begrenset. Kommunen har 
aktive søkere som er på vent, det ikke er nok startlånmidler til fordeling. 
Tidligere opptatte lån til videre utlån, startlån, er nå for det meste utlånt slik at det er behov for 
nytt låneopptak dersom kommunen skal fortsette med ordningen.  
Renter og avdrag på videreformidlingslån dekkes av de privatpersonene som får innvilget lån. 

Vurdering 
Ordningen med Startlån fungerer slik at kommunen låner penger av Husbanken, og låner disse 
pengene videre ut til de som blir innvilget lån.  
 
Kommunen må hvert år ta stilling til forventet etterspørsel, og søke Husbanken i forhold til 
dette. Stortinget har økt Husbankens låneramme i april i år, og det foreslås derfor å søke om 
ytterligere 5 millioner kroner fra Husbanken til videreformidling av Startlån.  
 
Etterspørselen etter midler varierer sterkt, men etter endringer i regelverket er det færre som er 
kvalifisert til å søke. Til gjengjeld er det nå etterspørsel etter full finansiering, mens det tidligere 
stort sett bare ble gitt Startlån som toppfinansiering.  
 
Nordreisa kommune mottar søknader om startlån fra innbyggere gjennom hele året, og nå er det 
flere søknader som ligger til behandling men det er ikke midler til tildeling.  
Disse kan kunne tas opp til ny behandling og om mulig bli innfridd om lånerammen blir noe høyere.  
 
Anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at vi opptar ytterligere 10 millioner kroner i startlån i 2020. 
På denne måten kan Nordreisa kommune ta en mer aktiv rolle i det boligsosiale arbeidet ved at 
vi bidrar til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger.
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Til ordførere og rådmenn 
 

Fem milliarder kroner ekstra til lån fra Husbanken  

Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å 
frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vedtok Stortinget før påske å øke 
Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner til startlån og andre låneordninger.  
 
Startlån til barnefamilier prioriteres  
Innenfor utvidet låneramme skal startlån prioriteres. Startlån kan bidra til at vanskeligstilte 
barnefamilier får kjøpt egen bolig. Startlån kan også brukes til refinansiering. Søknadene behandles i 
den rekkefølgen de kommer inn, og Husbanken gir tilsagn så lenge vi har tilgjengelige midler. 
 
Søknadsløsningen for startlånsmidler er tilgjengelig på husbanken.no via behovsmeldingen.   
 
Bruk tilskuddene 
For kommuner som vil bidra til økt aktivitet og dekke egne boligbehov er det viktig å bruke 
tilskuddsordningene til kommunene: 
 

• Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 

• Tilskudd til utleieboliger 
 
Flere kommuner har brukt muligheten til å bygge boliger for funksjonshemmede organisert som 
borettslag hvor investeringstilskudd og momskompensasjon tilføres borettslaget. Det kan gi bolig til 
unge funksjonshemmede hvor kjøpsprisen er redusert med over 50 %. Et godt eksempel er 
Stavanger kommunes prosjekt på Tjensvoll: Bygger borettslag for psykisk utviklingshemmede. 
 
For å stimulere til økt aktivitet innen nybygg og oppgradering er det viktig at kapasiteten til å behandle 
planer og byggesøknader opprettholdes.  
 
Kommunene leverte gode resultater i 2019 
Målet for fjoråret var å prioritere barnefamilier. Resultatet ble at kommunene økte andelen av startlån 
som gikk til barnefamilier til 64 prosent, og i alt fikk 4 140 barnefamilier utbetalt startlån i løpet av året. 
Mer enn 37 000 barnefamilier fikk bostøtte.  
 
Ytterligere tall, fakta og resultater er beskrevet i Husbankens årsrapport for 2019.  
 
Husbanken ser frem til et fortsatt godt samarbeid med kommunene i en krevende tid. Følg med på 
www.husbanken.no og www.veiviseren.no for oppdatert informasjon. 
 
 
Med hilsen  

  

 
 

 
Osmund Kaldheim 
Administrerende direktør 

 
Per Olaf Skogshagen 

Husbanken Kontordirektør Kommune og marked 
Husbanken 
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https://husbanken.no/-/media/Om-Husbanken/Husbankens-aarsrapport-2019.ashx?la=no
http://www.husbanken.no/
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