
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 13.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Kaukus varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling. Det 
betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling.
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                                        Saksliste 
 
Orienteringer: 
Deltaker fra FACT team orienterer om FACT 
Kurt Stabell orienterer om Aktivitetssentralen 
Birger Solbakken orienterer om Frivillighetssentralen 
Ingeniør, Olaf Nilsen, orienterer om Sonjatun, teknisk tilstandsrapport 
Helse og Omsorgsplan utsettes til Helse og Omsorgsutvalgsmøtet 24.11.20. 
Utvalgsleder, Herborg Ringstad, angående høringsuttalelser 
Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om forespørsel om utvikling av tjenester ved Sonjatun 
Helsesenter 
Utvalgsleder, Herborg Ringstad, orienterer om eventuelt oppstart av matsentral 
Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om venteliste på sykehjemsplasser 
Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer status på avvik i sektoren 
Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om sykepleiestatus i kommunen 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 36/20 Referatsaker   
RS 139/20 Melding om vedtak - Søknad fra Luggeføre bar 

AS om skjenkebevilling 
 2020/730 

RS 140/20 Melding om vedtak - Søknad om fornyelse av AS 
Vinmonopolets salgsbevilling 

 2015/2596 

RS 141/20 Referat helhetlige elev- og lærlingetjenester 
25.09.20 

 2020/1027 

RS 142/20 Nasjonal lavterskeltjeneste og helhetlig 
behandlingstilbud for voksne personer som står i 
fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 

 2020/1051 

RS 143/20 Til kommunene - Invitasjon til samarbeid om 
forebygging av vold og overgrep mot barn og 
unge 

 2020/1052 

RS 144/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler til smittevern  2020/110 
PS 37/20 Flytting nattevaktstilling 53,52 % sykepleier fra 

sykehjemmet til sykestua 
 2020/1063 

PS 38/20 
 
Ettersendes 
PS 39/20 
 
PS 40/20 

Regulering av budsjett Helse og omsorg, nr 
1/2020 
 
Vedtak av kommunal planstrategi 2020 – 2023 
Nordreisa kommune 
Kvartallsrapport sektor 3, helse 
Alternativ innsparing helsesekretær  
 

 2019/665 
 
 

2020/701 
 

2020/337 
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PS 36/20 Referatsaker



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

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

Luggeføre bar AS 
Sentrum 15 
9151  STORSLETT 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/730-17 8703/2020 U63 28.09.2020 

 

Melding om vedtak - Søknad fra Luggeføre bar AS om skjenkebevilling 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunestyre den 24.09.2020. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Troms politidistrikt Lensmannen i Nordreisa og 
Kvænangen 

Boks 32 9156 STORSLETT 

Nordfjeldske kontroll AS Åsavegen 98 7670 INDERØY 
Øknomiavdelingen v/skatt her    
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/730-11 

Arkiv:                U63  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 14.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
   

 

Søknad fra Luggeføre bar AS om skjenkebevilling 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven  
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) 
Kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om serverings- og skjenkebevilling  Luggeføre Bar AS (offentlig) 

 
Saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Kopi av bestått etablererprøve for Agnete Båtnes Braaten 
Kopi av bestått prøve om alkoholloven for Agnete Båtnes Braaten og Marius Johansen  
Kopi av firmaattest 
Kopi av skatteattest 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Under forutsetning at internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8 gis følgende 
bevilling: 

 
 Luggeføre bar AS, org.nr. 924 660 724 ved Agnete Båtnes Braaten gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Luggeføre bar AS, Sentrum 15, 9151 Storslett, i 
lokalene som beskrevet i søknad. 

 Skjenkebevillingen gjelder fra 24.09.2020 til 31.12.2023.  
 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Luggeføre bar AS har et fullverdig  

mat/menytilbud.  
 Luggeføre bar AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet  

søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. Serveringsområdet  
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skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs.  
 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl.  

13.00 til kl. 02.00.  
 Agnete Båtnes Braaten godkjennes som styrer med Marius Johansen som stedfortreder  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter 

de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Under forutsetning at internkontroll er ivaretatt, jf. alkoholforskriftens kap. 8 gis følgende 
bevilling: 

 
 Luggeføre bar AS, org.nr. 924 660 724 ved Agnete Båtnes Braaten gis skjenkebevilling for 

gruppe 1, 2 og 3 fra serveringsstedet Luggeføre bar AS, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene 
som beskrevet i søknad. 

 Skjenkebevillingen gjelder fra 24.09.2020 til 31.12.2023.  
 Skjenkebevilling for gruppe 3 er knyttet opp mot at Luggeføre bar AS har et fullverdig  

mat/menytilbud.  
 Luggeføre bar AS gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 utendørs som beskrevet  

søknad. Området skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter. Serveringsområdet  
skal adskilles fysisk. Det gis ikke bevilling for skjenking av gruppe 3 utendørs.  

 Det gis bevilling for skjenking av gruppe 1 og 2 fra kl. 11.00 – kl. 02.00 og gruppe 3 fra kl.  
13.00 til kl. 02.00.  

 Agnete Båtnes Braaten godkjennes som styrer med Marius Johansen som stedfortreder  
 Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår etter de 

lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.  
 
 

Saksopplysninger 
Luggeføre bar AS v/daglig leder Agnete Båtnes Braaten ved søker den 20.07.2020 om ny 
serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkohol etter eierskifte. Serverings- og 
skjenkelokalene er serveringsstedet Luggeføre bar, sentrum 15, med tilhørende avgrenset 
uteområdet. Driftskonseptet er bar og selskapslokale. 
 
Det søkes om skjenkebevilling for alkoholholdig drikke i gruppe 1, 2 og 3 med følgende 
skjenketider: 
 
Innendørs: Tirsdager – onsdager – torsdager – fredager og lørdager 
Alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3 fra kl 20:00 – kl 02:00 
 
Utendørs i perioden 01.04 – 30.09: onsdager – torsdager – fredager og lørdager 
Fra kl 20:00 – 02.00 
 
Skjenkeareal innendørs er 50 m2 med 45 sitteplasser  
Skjenkeareal utendørs er 30 m2  med 4 sittegrupper med til sammen 25 sitteplasser. 
 
Agnete Båtnes Braaten søkes godkjent som styrer, med Marius Johansen som stedfortreder.  
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Rapport 21.08.2020 fra Nordfjeldske Kontroll AS etter skjenkekontroll viser at skjenkestedet 
Luggeføre/Minibar1 ikke kunne fremvise tilfredsstillende IK System.  
Kommentar fra kontrollen: Selger på Minibar1 sin bevilling. Ny bevilling kommer når prøve er 
tatt. Bordbestilling for å slippe inn. Antibakk ved dør og inngang. Mangler dokumentert 
opplæring og alkoholloven. 
 
I september i år har styrer og stedfortreder bestått kunnskapsprøven om alkohollovgivningen, og 
styrer har bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet.  
 
Følgende uttalelser er mottatt:  

 Politiet har ingen anmerkninger til søker, skjenkestyrer eller stedfortreder. 
Dette gjelder også servering. 

 NAV Nordreisa har ingen bemerkninger til det omsøkte 
 Rus- og psykisk helsetjeneste har følgende uttalelse: 

I Nordreisa kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, heter det at kommunen skal 
fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt 
likeverd og likestilling samt forebygge sosiale og helsemessige problemer.  

 
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i 
befolkningen og skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk 
øker risikoen for sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det 
norske drikkemønster innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 
3.person. Når det gjelder tap av friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest 
viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i høyinntektsland sett under ett. Alkohol er ofte 
også inngangsport til utprøving av andre rusmidler (Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011) 

 
Tjenestens oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det 
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng 
med kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven 
av 2011 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011. 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 
§ 1.Formål 
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 
somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

 
7.Folkehelsetiltak 
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og 
levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk 
aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. 
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Da søknaden fra Luggeføret bar A/S ikke vil føre til en økning i antall skjenkesteder, har 
ikke Rus- og psykiskhelsetjenesten andre kommentarer enn henvisninger til 
forskningsdata, lovverk og kommunens politiske vedtatte forebyggende mål.  

 

Vurdering 
Forutsatt at internkontroll er ivaretatt, er kravene i alkoholloven og serveringsloven oppfylt. 
Kommunen har ikke mottatt uttalelser som gir merknader til bevillingshaver, styrer eller 
stedfortreder og det foreligger ikke politimessige hensyn som er til hinder for at servering- og 
skjenkebevilling innvilges.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at søknaden innvilges for driftskonseptet bar og selskapslokaler 
med skjenketider som i forslag til vedtak, og at bevilling gjelder til 31.12.2023.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

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

AS Vinmonopolet 
Postboks 6953 St.Olavsplass 
0130  OSLO 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/2596-13 8699/2020 U62 28.09.2020 

 

Melding om vedtak - Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa kommunestyre den 24.09.2020. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maylill Synnøve Henriksen 
Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
  

9

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2596-11 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:     10.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
120/20 Nordreisa kommunestyre 24.09.2020 

 

Søknad om fornyelse av AS Vinmonopolets salgsbevilling 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 24.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra Gammen 
varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett.  
Bevillingsperioden gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
Det vises til alkohollovens § 3-4 om tidsinnskrenkinger for salg fra AS Vinmonopolet.  
Åpningstidene for AS Vinmonopolet kan ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen 
alkoholholdig drikk i kommunen. 
 
 
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) 

Kommunedirektørens innstilling 
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra Gammen 
varehus, Fosseng 2, 9151 Storslett.  
Bevillingsperioden gjelder fra 01.01.2020 til 31.12.2023.  
Det vises til alkohollovens § 3-4 om tidsinnskrenkinger for salg fra AS Vinmonopolet.  
Åpningstidene for AS Vinmonopolet kan ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen 
alkoholholdig drikk i kommunen. 
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Saksopplysninger 
AS Vinmonopolet søker i brev av 01.09.20 om forlengelse av sin bevilling til salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 (alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 
volumprosent) fra sin butikk i Gammen varehus, Storslett. 
Salgsbevillingen til AS Vinmonopolet utløp 31.12.2019.  Det søkes nå om forlengelse av 
bevillingen fra 01.01.2020.  
 
Det er alkoholloven som regulerer salgsbevilling for AS Vinmonopolet. Fra 1.september 2020 er 
det endringer i alkoholloven når det gjelder åpningstider for Vinmonopolet på lørdager og dager 
før helligdager. Tidligere kunne vinmonopolet selge til kl 15 dager før søndager og helligdager. 
Dette er endret til kl 16:00. i alkoholloven § 3-4. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan 
likevel ikke være lengre enn fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen. 
Endringen berører ikke lokal forskrift for Nordreisa kommune.  
 
Salgstidene for Vinmonopolet er fastsatt i alkoholloven §3-4 sitat:  
«Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00. På dagen før søn- og 
helligdager kan salg skje fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi 
Himmelfartsdag. Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg kan likevel ikke være lengre enn 
fastsatt salgstid for annen alkoholholdig drikk i kommunen.  
 
Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet. Departementet kan 
bestemme at salgstiden skal begrenses til ukens 5 første hverdager.  
Salg fra AS Vinmonopolets utsalg er forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften.» 
 

Vurdering 
Det er rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager og dager før helligdager som er 
endret til kl. 10.00 – 16.00.  
 
Det er ikke bedt om uttalelse fra politiet da krav til vandel, styrer og stedfortreder ikke gjelder for 
bevilling til AS Vinmonopolet, jfr. §1-7b og §1-7c i alkoholloven.  
 
Salgsbevillingen til AS Vinmonopolet utløp 31.12.2019. Det har vært antatt at bevilgingen varte 
til juni 2021. Det søkes om forlengelse av bevillingen fra 01.01.2020. 
 
Vinmonopol er i en annen særstilling i alkoholloven, i forhold til butikker og serveringssted som 
gjennomfører salg og skjenking og kontroll.   
 
Kommunedirektøren anbefaler videreføring av tidligere bevilling. 
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REFERAT MØTE  
OM  

HELHETLIGE ELEV- OG LÆRLINGETJENESTER 
MED SÆRSKILT BLIKK PÅ SKOLEHELSETJENESTEN I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE 

 

Sted: Nord-Troms vgs, skolested Nordreisa 

Tidspunkt: 25.09.20 10.00 – 13.00   

Møterom: Margitstua 

 

Møtedeltakere:   

 Elevrepresentanter, Inntil 2 fra hver skolested 

o Emma (Skjervøy; nestleder elevrådet), Tobias (Storslett; styremedlem elevrådet), 
Mathilde (Storslett; elevrådsleder) 

 Helsesykepleier skolested Nordreisa: Fagleder Kari Braaten, sykepleier i 
helsesykepleierprosjektstilling Kitty Bøyum 

 Representant fra kommunene: Siri Ytterstad for Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa kommune. 
Trond Skotvold, Helse og kommunaltjenester Kåfjord  

 Helsesykepleier skolested Skjervøy invitert, men ikke møtt 

 Skoleeier, Bjørn Martin Sivertsen  

 Rektor Olaug Bergset 

 Representanter fra ledergruppa vgs: Nils Trygve Johansen, Tine Lambela 

 Reidun Gaare, lærer på vekslingsmodellen 

 
 

AGENDA:  
1000-1030:  Velkommen og innledning (Fylkesutdanningssjefen)  

 Generelt om skolehelsetjenesten i den vg. skole og Nord-Troms vgs spesielt. 
 Nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenestene 
 Kvalitet i tjenesten og normtall 

 
 

1030-1130: Dialog om hva som er behovene på disse skolene 
 Hva fungerer godt i dagens oppbygging av tjenesten?  
 På hvilke områder er det utdekkede behov? 
 Hvordan ser den ideelle oppbygging av tjenesten på denne skolen ut? 
 Innspill om digital helsetjeneste 

 
Samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen har forbedringspotensiale.  
 
Organisere ressursene i kommunene; hvordan vi kan samarbeide om å utnytte ressursene best mulig 
for elevene.  
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Elevrådet ønsker fokus på Verdens Helsedag 13.oktober, markering på skolen. Helse og oppvekst 
(Storslett) gjennomfører markering ifm. undervisning. Blir en stand i kantina for å markere dagen for 
alle elevene.  
Kan vi få til en felles markering for elevene på begge skolestedene på sikt? Med skolehelsetjenesten 
inne som aktiv part. 

 

Utviklingsdager; invitere helsesykepleiere til fokus på psykososialt miljø, f.eks. jobbe med case. 
Planlegging av skoleåret foregår i juni, så helsetjenesten kan inviteres inn til planlegging 
 
Hjemkommuner og VGS – arena for samarbeid om elevene mangler 

- VGS tett kontakt med rådgivere i Nord-Troms 4, overganger ungdomsskole-vgs 
 
HVORDAN SAMARBEIDER VI I DAG, HVORDAN KAN VI SAMARBEIDE ENDA BEDRE I FREMTIDA? 

o å legge til rette for at alle ungdommer lykkes i skolen 
o og som gir grunnlag for et godt liv 

 
Hva kan skolehelsetjenesten delta på? 

 Årlige møter med skoleledelsen ifm. årshjul, utviklingsdager 
 Med i R-team ved behov 
 Opplæring av Elevrådet 2021-22, ved behov elevrådsmøter 
 Foreldremøte for VG1 
 Overgangsmøter ang. elevene på 3.utviklingsdag 

 
Utvikle samarbeid på ledernivå mellom skoleeier og vertskommuner 

 10.desember 2020 Kommunedialog. FUS og ledere for grunnskolene 
 

 Vedtak:  
Styringsgruppe i Kåfjord, kommunepsykolog Sondre Henden inviteres inn til vgs for å 
følge opp kommunens 18 elever som går på vgs. Kan bruke kontoret til Kitty når hun ikke 
er der. Olaug følger opp og etablerer kontakt og samarbeid 

 
Bemanningsnorm 

 Gjennomgang ved Bjørn Martin 
 Under anbefalt norm (2016) for skolehelsetjenesten i vertskommunene 

o Stadig vanskelig stilt ift. kommuneøkonomi. Skolehelsetjenesten ikke prioritert 
gjennom politiske vedtak og tildeling av midler 

o Ungdommens påvirkningskraft ift. hva slags skolehelsetjenester de har behov 
for: via Ungdomsrådet, media … 

o Skoleeier oppfordrer skoleledelsen og helsetjenesten i vertskommunen og evt 
nabokommuner, til å lage en avtale med utgangspunkt i helsedirektoratets 

retningslinjer, som gjør at elevenes behov for helsetjenester blir dekket 
o Formalisere avtaler. Bjørn Martin sender ut mal på dokument som kan benyttes 

 
Digital helsetjeneste  

 Elevene positive til en TFFK-helsesistah-tjeneste. Anonymt og lav terskel for å bruke 
 
 
1130-1200 Lunsj 
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1200-1245: I samarbeid med kommunene i Nord-Troms prøves det ut en ordning med 
alternativ skolehelsetjeneste tilpasset vekslingsmodellen ved Nord-Troms 
videregående skole. 

 
Oppdrag: Krever vekslings- og bedriftsmodell en annen modell enn tradisjonell 
skole? 

 
o Elever er både elev og lærling 
o Krever en annen modell for skolehelsetjenesten 

 
o Sammensatt gruppe bestående av:  
 

vekslingselev x2, Tine Lambela (avdelingsleder R-team), Reidun Gaare 
(kontaktlærer), Elisabeth Giæver Nilsen (koordinator), Trond Skotvold, Angella 
Sodefjed (sektorleder, Nordreisa kommune), Tommy Hansen, Bjørn Ellefseter 
(Skjervøy kommune), Grethe Rasmussen (Kvænangen), 
 
som skal jobbe frem en løsning på oppdraget. 

 
Tine innkaller til Teamsmøte for de foreslåtte deltakere, planlegger sammen med 
Olaug. Bjørn Martin kan være med på første samarbeidsmøtet som representant for 
skoleeier. 

 
Utfordringer for vekslingselever?  

o Lærlingene/elevene har rett og krav til å bruke helsetjenester i kommunen de 
er lærling i 

o Dele informasjon mellom skole – skolehelsetjeneste – lærlingkommunene. 
Krever formell kontakt, slik at elevene møtes med forståelse i de ulike 
systemene 

o Avklare roller for alle involverte rundt elev/lærling 
 

1245-1300:  Oppsummering og avslutning 
   
   
 

 

Referent Tine Lambela
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 25.09.2020 18:02:05
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Siri Ytterstad; Angela Sodefjed; Hilde Anita Nyvoll

Emne: Fwd: SV: Helhetlige elevtjenester - helsesykepleier mm
Vedlegg: image001.png;ATT00001.htm;Referat helhetlige elev- og lærlingetjenester 250920.docx;ATT00002.htm
 

Fra: Tine Pedersen Lambela <tine.lambela@tffk.no>
Dato: 25. september 2020 kl. 13:05:29 CEST
Til: Olaug Bergset <olaug.bergset@tffk.no>, Bjørn Martin Sivertsen <bjorn.sivertsen@tffk.no>, Gunn
Bårna Langstrand <gunn.langstrand@tffk.no>, Kitty Alice Lokøy Bøyum
<Kitty.Boyum@nordreisa.kommune.no>, Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>, Einar Pedersen <einar.pedersen@kafjord.kommune.no>,
Lene Hoel <Lene.Hoel@skjervoy.kommune.no>, Cissel Samuelsen
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>, Hilde Åse Fuhr <hilde.fuhr@tffk.no>, Bjørn Ellefsæter
<bjorn.ellefsaeter@kvanangen.kommune.no>
Kopi: Trond Skotvold <Trond.Skotvold@kafjord.kommune.no>, Siri Ytterstad
<Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>, Nils Trygve Johansen <nils.trygve.johansen@tffk.no>,
Ingrid Solvang <ingrid.solvang@tffk.no>, Elin Borch Slettli Leirbakk <elin.leirbakk@tffk.no>, Reidun
Åse Gaare <reidun.gaare@tffk.no>
Emne: SV: Helhetlige elevtjenester ‐ helsesykepleier mm

Hei,

 

Her kommer referat fra dagens møte! Skrik ut om det er noe som jeg har misforstått, eller burde hatt
en annen formulering.

Jeg kommer til å kalle inn til (antakelig) et Teamsmøte om Skolehelsetjeneste for elever/lærlinger i
vekslings‐ og bedriftsmodell i løpet av nærmere fremtid for de aktuelle i nedsatt gruppe.

Har jeg stavet navn feil i referatet setter jeg pris på å bli korrigert 

 

 

Vennlig hilsen

Tine Pedersen Lambela
Avdelingsleder språk‐ og samfunnsfag
Nord‐Troms videregående skole
Troms og Finnmark fylkeskommune

Mobil: +47 993 46 205
www.tffk.no  
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v4-29.07.2015 

 

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling spesialisthelsetjenester 
Hanne Kathrine Stav-Noraas, tlf.:    

Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo • Tlf.: (+47) 47 47 20 20 

Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no 

 

HDIR Verden 38729078 
 
 
 

 

 
 
 
Informasjon til helse- og omsorgstjenesten om nasjonal lavterskeltjeneste og helhetlig 
behandlingstilbud for voksne personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet utviklet en digital 
lavterskeltjeneste og et helhetlig behandlingstilbud til voksne fra 18 år som står i fare for å begå 
seksuelle overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Målet med tjenesten er å 
forebygge seksuelle overgrep mot barn. 
 
Arbeidet er gjort i samarbeid med helsetjenestene, nasjonale og internasjonale fagmiljøer og 
brukerrepresentanter.  

 
Tjenesten heter Det finnes hjelp, og består av:  

 
 Detfinneshjelp.no, en nettside med informasjon og chat hvor man kan ta kontakt med 

lavterskeltjenesten, uten å oppgi hvem man er 

 en nasjonal lavterskeltjeneste med helsepersonell som betjener chatten, hvor de gir 
generelle råd og veiledning og tar imot bestilling av time til behandling 

 et behandlingstilbud i poliklinikk i alle helseregioner 

 kampanjer og kommunikasjonstiltak med informasjon om tjenestetilbudet Det finnes 
hjelp. 

 
Gjennom Detfinneshjelp.no kan voksne som opplever at de har seksuell interesse for barn eller 
står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, ta kontakt med lavterskeltjenesten på chat 
for råd og veiledning, uten å oppgi hvem de er. Lavterskeltjenesten betjenes av helsepersonell 
fra Oslo Universitetssykehus. Nettsiden Detfinneshjelp.no inneholder også informasjon om 
tjenesten, behandlingstilbudet og artikler om tematikken.  
 
Behandlingstilbud i poliklinikk skal etableres i alle helseregioner. Fra august 2020 tilbys 
behandling gjennom Spesialpoliklinisk enhet ved Oslo Universitetssykehus og Mobilt 
Innsatsteam ved Helse Stavanger. Fra 1. september 2020 starter Helse Bergen opp ved 
Kronstad DPS. De to helseregionene vil sammen ha et nasjonalt tilbud frem til det i 2021 
etableres tilbud også i Helse Nord og Helse Midt-Norge.   
 

Etter liste 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 18/26461-47 
Saksbehandler: Hanne Kathrine Stav-Noraas 

Dato: 22.04.2020 
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De som tar kontakt med lavterskeltjenesten vil kunne få tilbud om behandling i poliklinikk, for å 
håndtere seksuelle tanker og følelser for barn, endre tankemønstre og redusere risiko for å 
begå overgrep. Time til behandling i poliklinikk gis uten henvisning fra fastlege eller andre, men 
forutsetter at personen oppgir navn og personnummer. Personer kan også ta direkte kontakt 
med poliklinikkene som har dette behandlingstilbudet for timebestilling, uten å gå via 
lavterskeltjenesten eller fastlegen. 
 
Kampanjer og kommunikasjon med informasjon om tjenestetilbudet Det finnes hjelp 

gjennomføres av Helsedirektoratet. 

 
Målgruppen for tjenesten er personer med seksuell interesse for barn og som selv opplever at 
de står i fare for å begå overgrep mot barn. Primærmålgruppen er personer som ikke har begått 
overgrep, men alle som tar kontakt vil få tilbud om hjelp. Sekundærmålgruppen for 
lavterskeltjenesten vil være pårørende, annet helsepersonell og fagfolk. Disse vil tilbys generell 
informasjon og veiledning. 
 
Bakgrunn 
I 2017 lanserte Redd Barna rapporten "Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". 
De konkluderte med at Norge trenger et hjelpetilbud for personer som har seksuelle følelser for 
barn, for å forebygge overgrep. Liknende hjelpetjenester for målgruppen eksisterer i Sverige, 
Danmark, Storbritannina, Nederland og Tyskland. New Zealand starter opp et tilbud i 2020. 
 
Behandlingstilbudet  og faglige råd 
Helsedirektoratet har sammen med nasjonale og internasjonale fagmiljøer utviklet det faglige 
innholdet i lavterskeltjenesten og behandlingstilbudet for poliklinikkene. Nasjonale faglige råd: 
Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn Det finnes hjelp 
vil tilgjengeliggjøres på helsedirektoratet.no. 
 
Behandlingen foregår i poliklinikk, som individuell samtalebehandling, med en psykolog eller 
psykiater med spesialkompetanse i å behandle mennesker med seksuelle tanker og følelser for 
barn. Behandlingen i Det finnes hjelp går ut på å jobbe både med generell livsmestring og med 
risikofaktorene for overgrep, hvilket bygger på den mest relevante kunnskapen vi har om 
behandling av personer med seksuell interesse for barn.  
 
Kunnskapsgrunnlaget om voksne med seksuelle tanker om barn, men som ikke har begått 
overgrep er lite, men under utvikling. Helsedirektoratet vil parallelt med at lavterskeltilbudet 
opprettes derfor initiere forskningsprosjekter, slik at vi får mer kunnskap og kan videreutvikle 
behandlingstilbudet. 
 
Plikt til å melde fra 
Helsepersonellet som bemanner lavterskeltjenesten og som gir behandling i poliklinikk, har 
plikt til å melde fra til politiet, jf. straffeloven § 196 og helsepersonelloven § 31, og til 
barnevernet, jf. helsepersonelloven § 33, dersom de får informasjon som tilsier at seksuelt 
overgrep er i ferd med å skje. Politiet kan ved mottak av slike meldinger velge å spore IP-
adresse.  
 
Kommunikasjon og kampanjer 
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Helsedirektoratet vil gjennomføre en kampanje og flere kommunikasjonstiltak i forbindelse 
med lanseringen av Det finnes hjelp.  
 
 
Helsedirektoratet ber om at dette informasjonsbrevet videreformidles til relevante mottakere i 
helseforetak og kommuner. Direkte mottakere av brevet fremkommer i egen liste. 
 
Kontakt  
Ved spørsmål om tjenesten ta kontakt med seniorrådgiver Hanne Kathrine Stav-Noraas på 
hanne.kathrine.stav-noraas@helsedir.no.  
 
For faglige spørsmål ta kontakt med fagansvarlig Martin Sjøly på martin.sjoly@helsedir.no.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
avdelingsdirektør 

Hanne Kathrine Stav-Noraas 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

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

 Postadresse: 
Postboks 700 
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: 

  25.09.2020  2020/8303 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marie Varsi Pedersen,  
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Nasjonal lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for voksne 
personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 

Til ledere i helse- og omsorg, fastleger, rus- og psykisk helsetjeneste 
 
Vedlagt ligger informasjon fra helsedirektoratet vedrørende en digital lavterskeltjeneste og et 
helhetlig behandlingstilbud til voksne fra 18 år som står i fare for å begå 
seksuelle overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Målet med tjenesten er å 
forebygge seksuelle overgrep mot barn. 
 
 
Med hilsen 
 
Aina Irene Olsen (e.f.) 
leder for helse- og omsorgsseksjonen 

  
 
Marie Varsi Pedersen 
Seniorrådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Informasjon til helse- og omsorgstjenesten om nasjonal lavterskeltjeneste og helhetlig 

 
 
 
 
Mottakerliste: 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
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  Side: 2/2 

Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 28 9790 KJØLLEFJORD 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord 
kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
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: 

  30.09.2020  2019/2207 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

 

    

   
 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marie Varsi Pedersen,  
  
 
 
  

 
 
 

  

Invitasjon til samarbeid om forebygging av vold og overgrep mot barn og 
unge, bl.a. i bruk av voldsforebyggende verktøy, «Jeg vet» og «Snakke 
sammen» 

Til alle kommuner i Troms og Finnmark ved kommunedirektør/rådmann, og aktuelle ledere og 
avdelinger innenfor oppvekst, utdanning, barnevern og helse- og sosialområdet. 
 
Vold og overgrep mot barn og unge er et stort  samfunnsproblem, og derfor også et 
folkehelseproblem. Ifølge Folkehelseinstituttet vokser om lag 1 av 20 barn opp under forhold preget 
av vold. Barn som blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt i barndommen øker risikoen for 
alvorlige fysiske og psykiske helseplager senere i livet.   
 
Å forebygge vold og overgrep mot barn og unge er et prioritert område for regjeringen. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging (RVTS Nord) fått i oppdrag å bidra til å gjøre Opptrappingsplan mot vold og 
overgrep (2017-2021) kjent i kommunene, jf. FNs barnekonvensjon (artikkel 19 om misbruk), og bidra 
til implementering, og bruk av voldsforebyggende verktøy som «Jeg vet» og «Snakke».  
 
«Jeg vet» er en læringsressurs utviklet av Bufdir. Den skal bidra til å forebygge vold, overgrep og 
mobbing gjennom å gi barna økt kunnskap om temaene. Læringsressursen gir barnehagelærere og 
lærere tilgang til kvalitetsikret og alderstilpasset læringsopplegg for å gi barn og unge kunnskap om 
temaene vold, overgrep og mobbing. 
 
For mange er det utfordrende å snakke med barn som vi har mistanke om kan ha vært utsatt for 
vold eller overgrep. Opplæringsportalen «Snakke sammen» er et digitalt verktøy der hjelpere kan 
øve på å snakke med barn om vold, overgrep og omsorgssvikt. En samtale kan skape tillit og 
trygghet, men også det motsatte. Derfor kan det være fint å øve – spesielt sammen med kollegaer. 
 
Det er kommuneledelsen sitt ansvar å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til 
å kunne utføre sine oppgaver, jf. ny nasjonalfaglig retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn 
og unge. Fylkesmannen, i samarbeid med RVTS, vil gjerne bistå kommunene i dette viktige arbeidet, 
og er derfor glad for å kunne invitere dere til dette samarbeidet.  
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  Side: 2/3 

Målet for arbeidet er at alle voksne som jobber med barn og unge skal bli trygge til å snakke med 
dem om deres opplevelser, slik at vold og overgrep kan oppdages tidligere. For å nå dette målet har 
vi planlagt følgende aktiviteter: 
 
• Invitasjon til samarbeid til alle kommunene i Troms og Finnmark (dette brevet).  
• Få etablert minst en kontaktperson i alle kommunene i Troms og Finnmark innen 16. 

oktober 2020. Det er ønskelig at kommunene oppnevner 1-2 kontaktpersoner i sin 
kommune som kan være lokale ressurser i sin kommune for det voldsforebyggende 
arbeidet. Kontaktpersonen(e) vil få tilbud om kurs-lederkurs i de voldsforebyggende 
verktøyene, slik at de kan bidra i egen kommune med kompetanseheving og bruk av 
verktøyene. 

• Digital konferanse for alle kommunene i Nordland, Troms og Finnmark og Trøndelag 20. – 
21. oktober 2020.  3 timer hver dag. «Samarbeid til barns beste-forebygging av vold og 
overgrep mot barn og unge». Vi oppfordrer kommunens kontaktpersoner til å delta på 
konferansen, i tillegg til øvrige kommunalt ansatte i sentrale tjenester for barn og unge. 

• Hvis behov: digital konferanse for Nordland, Troms og Finnmark i løpet av januar/februar 
2021. 

• Kursleder-kurs i Troms og Finnmark vinter/vår 2021 
• Dialogmøter – jevnlig kontakt med kontaktpersonene via webinar 
 
Den digitale konferansen 20.- 21. oktober er et samarbeid mellom fylkesmennene i Trøndelag, 
Nordland, Troms og Finnmark, og RVTS Midt og Nord. Innholdet tar for seg barnekonvensjonen, 
opptrappingsplanen mot vold og overgrep, ny nasjonal faglig retningslinje om tidlig oppdagelse av 
utsatte barn og unge, samt en presentasjon av de foretrukne voldsforebyggende verktøyene «Jeg 
vet» og «Snakke sammen». Barn og unges stemme vil også bli løftet frem i konferansen, ved 
deltakelse fra Forandringsfabrikken og Redd Barna. 
 
Program og påmeldingsinformasjon for konferansen vil bli lagt ut på vår hjemmeside i kommende 
uke.  
 
Vi ser frem til et godt samarbeid. 
 
Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte: 
 
Gro Davidsen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, grdav@fylkesmannen.no  
Hilde Bremnes, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fmtrhbr@fylkesmannen.no  
Sissel Andreassen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark fmfisian@fylkesmannen.no  
 
Sandra Angelita Bergersen, RVTS Nord Sandra.Angelita.Bergersen@unn.no  tlf:77754372 
Jens Salamonsen, RVTS Nord Jens.Salamonsen@unn.no tlf: 77754366. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes 
oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Sissel Andreassen 
seniorrådgiver, helse- og sosialavd 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sentrale dokumenter 
 

 Barnekonvensjonen 
Artikkel 12 i FN`s barnekonvensjon omhandler barns rett til å bli hørt og si sin mening i alle saker 
som omhandler dem. Fagfolks evne til å snakke med barn og unge og legge til rette for medvirkning i 
saker som angår dem, er grunnleggende for å gi dem riktig hjelp og støtte. Det er sentralt å ha 
kunnskap og kompetanse om dette slik at voksne er trygge i samtale med barn og unge. 
 

 Aktuelt lovverk, herunder avverge, -melde- og opplysningsplikten, kommuneloven kap 
25 

 
 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) 

Satsningen og implementeringen av de voldsforebyggende verktøyene «Jeg vet» og «Snakke» er en 
del av opptrappingsplanen mot vold og overgrep 
 

 Ny nasjonalfaglig retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 
Målet med retningslinjene er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i 
kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging. 
Målgruppen er kommunens politiske og administrative ledelse, ledere og ansatte i barnehage og 
skole, og ledere og ansatte i aktuelle tjenester og sektorer som helsestasjon- og skolehelsetjenesten, 
barnevern, NAV, fastleger, PPT, helse- og omsorgstjenester for voksne, barn og unge mellom 0-24 år 
og deres foresatte. Retningslinjen inneholder 7 sterke anbefalinger med tilhørende tiltak, hvordan 
anbefaling nr. 4 peker på at ansatte som arbeider med barn og unge bør ha kompetanse i å snakke 
med barn og de har bekymring for. 
 

 Ny lovbestemmelse i helse- og omsorgtjenesteloven §3-3 a 
Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, eller stå 
i fare for å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse- og 
omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 
For at helsepersonell skal ha kompetanse til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep, er det viktig at alle nivåer innenfor tjenesten innehar slik kompetanse. Kommuneledelsen 
har et særlig ansvar i dette arbeidet når det gjelder å planlegge, gjennomføre og evaluere tjenester 
og tiltak til barn og unge. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
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: 

  25.09.2020  2020/6640 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marianne Winther Riise, 77642042 
  
 
 
  

 
 
 
 
Kommunene i Troms og Finnmark 
 

  

 

Tildeling av ekstra skjønnsmidler til smittevern 

Det vises til departementets brev av 22. juni 2020 vedrørende ekstra skjønnstilskudd til smittevern 
samt kommunenes tilbakemeldinger til Fylkesmannen om behov for midler til dette formålet.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark fikk 16,5 mill. kr. til fordeling i kommunene i fylket. Midlene er 
fordelt ut fra folketall, smittetrykk og noe er fordelt jevnt til alle kommunene.  
 
Midlene vil bli utbetalt over rammetilskuddet i november. 
 
Fylkesmannen forutsetter midlene nyttes i tråd med forutsetningene i brevet fra departementet av 
22. juni 2020.  
 
Vi ber kommunene om en forenklet rapportering innen 1. desember 2020. Rapporteringen skal 
bekrefte at midlene er benyttet etter forutsetningene og angi hva midlene i hovedsak har dekket. 
Midler som er ubrukt vil måtte tilbakebetales.  
 
Fylkesmannen har besluttet å tildele midlene slik:   
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Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Marianne Winther Riise 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 

Kommunenr Kommunenavn Skjønn i hele kroner
5401 Tromsø 4 819 000
5402 Harstad 1 327 000
5403 Alta 1 115 000
5404 Vardø 185 000
5405 Vadsø 386 000
5406 Hammerfest 718 000
5411 Kvæfjord 231 000
5412 Tjeldsund 291 000
5413 Ibestad 154 000
5414 Gratangen 136 000
5415 Lavangen 151 000
5416 Bardu 286 000
5417 Salangen 197 000
5418 Målselv 405 000
5419 Sørreisa 255 000
5420 Dyrøy 136 000
5421 Senja 886 000
5422 Balsfjord 362 000
5423 Karlsøy 201 000
5424 Lyngen 227 000
5425 Storfjord 173 000
5426 Kåfjord 183 000
5427 Skjervøy 229 000
5428 Nordreisa 328 000
5429 Kvænangen 141 000
5430 Kautokeino 228 000
5432 Loppa 125 000
5433 Hasvik 132 000
5434 Måsøy 160 000
5435 Nordkapp 245 000
5436 Porsanger 296 000
5437 Karasjok 216 000
5438 Lebesby 146 000
5439 Gamvik 138 000
5440 Berlevåg 130 000
5441 Tana 227 000
5442 Nesseby 134 000
5443 Båtsfjord 207 000
5444 Sør-Varanger 594 000
Sum 16 500 000
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Mottakerliste: 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 
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9790 KJØLLEFJORD 

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1063-1 

Arkiv:                404  

Saksbehandler:  Hanne Marita 
Hansen 

 Dato:                 06.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 13.10.2020 

 

Flytting nattevaktstilling 53,52 % sykepleier fra sykehjemmet til sykestua 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren ber Helse- og omsorgsutvalget om følgende vedtak: 
Helse og omsorgsutvalget foretar en budsjettregulering og flytter nattevaktstilling 53,52 % 
sykepleier fra sykehjemmet til sykestua. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Legevaktstelefonen var tidligere bemannet fra sykehjemmet på ettermiddagstid og fra sykestua 
på nattevaktene. I februar -17 ble legevaktstelefonen flyttet ned til legeseksjonen, men 
bemannes fremdeles fra sykestua natt.  
 
Fra tidligere har sykehjemmet bemannet en 53,52 % sykepleier natt, som har hatt arbeidssted på 
sykestua hvor legevaktstelefonen var stasjonert nattevaktene. I 2017 ble legevaktstelefonen 
stasjonert på laboratoriet ettermiddagstid. Det var ønskelig at sykestua selv overtok 53,52 % 
stillingen, slik at de kunne ha oversikt over sine egne nattevakter. 
 
Arena er det verktøyet som viser hvor mange stillingshjemler virksomhetene har. Notus er det 
arbeidsverktøyet som viser turnuser. 
 
Ifølge virksomhetsleder sykehjem ble det tatt ned 53,52 % stilling på sykehjemmet i 2018. Dette 
kommer ikke frem i Arena, så denne stillingen må være tatt ned i Notus. Ifølge Arena kan vi se 
at sykestua har opprettet en sykepleier 53,52 % stilling natt 13.08.18. Sykestua har siden 
13.08.18 hatt overforbruk på 53,52 % sykepleier stilling natt. I utlysningsteksten for stillingen 
kan vi lese at stillingen for tiden er tilknyttet sykehjemmet, men er tenkt flyttet over til sykestua. 
 
Ifølge drøftingsmøte mellom NSF og Nordreisa kommune og mail-korrespondanser kommer det 
frem at stillingen har vært forsøkt overført, men blitt hengende mellom to virksomheter på grunn 
av manglende vedtak i Helse og Omsorgsutvalget. 
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Behovet for 53,52 % nattevaktstilling er fremdeles tilstede. Sykestua drifter nå med overbelegg i 
faste stillinger. 
 
Drøftingsmøte mellom NSF og Nordreisa Kommune 05.11.17 
I referat fra drøftingsmøte mellom NSF og Nordreisa kommune 05.11.17 står det at 53,8% 
nattstilling skal flyttes fra Sonjatun sykehjem til Sonjatun sykestue. Siden legevakta er flyttet 
fra sykehjemmet, ønsker man å flytte stillingen til dit den faktisk jobber.  
 
Mailkorrespondanser 05.02.18 
05.02.18  
Mail fra Aina Kristiansen til Kirsti Løvli, Guro Boltås, Wenke Lise Johansen, Astrid Veseth og 
Anita Jensen. Kopi: Marion Heidenberg 
"...Det mangler 53,52% stilling som er ubesatt på legevakt på natt. Denne stillingen er ikke klart 
hvor den hører hjemme. Slik det er i dag er det ingen som har denne stillingen på sine lønnsark 
inne i Arena. Stillingen har tydeligere hørt til sykehjemmet, da det var en enighet om at man 
skulle dele belastningen med legevakt/ Natt på flere sykepleiere. ..." 
 
05.02.18 Mail fra Marion Heidenberg til Aina Hagen 
"jeg har ikke lov å gjøre noe med lønnsarkene, det må være et politisk vedtak til hvis det skal 
økes noe der." 
  
05.02.18 Mail fra Aina Kristiansen til Kirsti Løvli:  
“Dette er det Marion sier om denne stillingen. Jeg vet ikke hvordan det blir nå når 
sykehjemmet har tatt denne stillingen bort i fra lønnsarkene, men ingen får lagt den til.” 
 
Mailkorrespondanse 21.03.18 
21.03.18 Mail fra Aina Kristiansen til Rita Toresen: 
Budsjettregulering innen DMS: Nattevaktstilling 53,52% sykepleier stilling skal reguleres til 
Sykestua/DMS. Denne er tatt ned fra Sykehjemmet og skal inn på ansvar 352 fra og med 
01.01.2018." 
 
 21.03.18 Svar fra Rita Toresen til Aina Kristiansen: 
"Dersom det er budsjettregulering internt i sektoren deres må det gjøres av Helse- og 
omsorgsutvalget. Dere må da lage en sak til dem på det. Forutsatt at jeg har forstått det rett: at 
dette er flytting av budsjett mellom sykehjemmet og sykestua. 
 
Ephorte 12.01.18 
Tilsetting i fast 53,52 % stilling som sykepleier, id 286 
Saksopplysninger: 
Fast 53,52 % stilling som sykepleier, natt, har vært lyst ut eksternt. Stillingen tilhører Sonjatun 
sykehjem, men arbeidet utføres ved Sonjatun sykestue. For tiden gjelder i tillegg: Arbeid to 
helger på 6 uker. 

Vurdering 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/665-33 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 05.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 13.10.2020 

 

Regulering av budsjett Helse og omsorg, nr 1/2020 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Budsjettet reguleres med følgende endringer: 
 

Ansvar Virksomhet Utgift Inntekt Kommentar
360 NAV Nordreisa -1 000 000 Redusert utgift på økonomisk sosialhjelp
360 NAV Nordreisa -1 400 000 Redusert utgift på kvalifiseringsstønad
360 NAV Nordreisa -400 000 Økte inntekter
300 Helseadministrasjon 550 000 Økt utgift på lønn lærlinger
305 Helseadministrasjon 674 000 Gjenstående nedtrekk for 2020
332 Guleng/Høgegga -2 200 000 Redusert utgift på driftstilskudd private
314 Guleng/Høgegga -365 000 Redusert utgift på driftstilskudd private
305 Helseadministrasjon 3 130 000 Redusert inntekt på ressurskrevende tjenester
319 Guleng/Høgegga 1 011 000 Økte utgifter

-2 730 000 2 730 000  
 
 

Saksopplysninger 
Det er behov for budsjettregulering på tvers av virksomhetene i sektor for helse og omsorg.  
 
NAV Nordreisa har hatt en jevn nedgang i økonomisk sosialhjelp i løpet av 2020, og budsjettet 
foreslås nedjustert med kr 1 mill. Det har vært færre deltakere på kvalifiseringsstønad enn 
budsjettert og det foreslås en nedjustering på kr 1,4 mill. Tjenesten har i tillegg hatt merinntekt 
på refusjoner fra staten som skyldes tilbakebetaling av økonomisk sosialhjelp, og budsjettet 
foreslås økt med kr 0,4 mill.  
 
Helseadministrasjon har hatt merutgifter til lærlinger på kr 0,55 mill og det foreslås en økning 
av budsjettet. Det er foretatt et uspesifisert nedtrekk på kr 0,674 mill i 2020 som ikke er fordelt 
ut på virksomhetene, og det foreslås regulering inn. Ressurskrevende tjenester er stipulert til å 
bli kr 3,13 mill mindre enn budsjettert og budsjettet foreslås justert ned tilsvarende.  
 
Guleng og Høgegga boliger har mindreutgift på driftstilskudd til private på kr 2,565 mill, og kr 
1,1 mill foreslås omdisponert til økte lønnsutgifter innenfor den tjenesten. Det er høyere 
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lønnsutgifter på Guleng 3 sett mot budsjett, noe som skyldes flere ansatte enn budsjettert. 
Tjenesten foreslås endret i budsjettet for 2021, men for 2020 ligger det ann til et merforbruk.  
 

Vurdering 
Sektor for helse- og omsorg har endringer i driften som medfører behov for budsjettregulering 
på tvers av virksomhetene. Sektor for helse- og omsorg har utfordringer i forhold til å få oversikt 
over driften av sektoren, sett fra et økonomisk perspektiv. En budsjettregulering vil medføre at 
budsjettet blir med i tråd med regnskapet, og at den økonomiske analysen av sektoren blir 
lettere.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/701-14 

Arkiv:                140  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 05.10.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/20 Driftsutvalget 15.10.2020 
39/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 13.10.2020 
45/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 14.10.2020 
 Nordreisa formannskap  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 
2 Sametingets høringsuttalelse 
3 Fiskeridirektoratets høringsuttalelse 
4 Kystverkets høringsuttalelse 
5 Mattilsynets høringsuttalelse 
6 Fylkeskommunens høringsuttalelse 
7 Fylkesmannens høringsuttalelse 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune vedtas. 
 
Det engasjeres eksternt for prosessledelse for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette innarbeides i budsjettet for 2021. 
 
 

Saksopplysninger 
Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 
kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 
gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 
 
Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står overfor 
og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 
planleggingsaktivitet. 
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Forslag til kommunal planstrategi var vedtatt av kommunestyret i sak 97/20 for utsending på 
høring. Forslaget ble sendt ut med høringsfrist 14.08. Fylkesmannen og fylkeskommunen søkte 
og fikk utsettelse til 01.09. I tillegg var høringsvarselet lagt ut på kommunens hjemmeside. 
 
I høringsrunden har det kommet inn 6 uttalelser: 
 
Sametinget 13.07.2020 
 Sametinget anmoder Nordreisa kommune om å ta hjelp i Sametingets planveileder også ved 

utarbeidelse av den kommunale planstrategien og revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 
 Mener det mangler en beskrivelse av utfordringer og muligheter for det samiske i kommunen i 

planstrategien. 
 De ber at kommunen oppdatere følgende tema i utviklingstrekk/kunnskapsgrunnlaget til den nye 

planstrategien: 
o kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i 

kommunen 
o kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen 

som reindrift, fjordfiske, jordbruk og utmarksnæringer 
o gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i 

barnehage og skole 
o undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke 

den samiske identiteten hos barn, voksne og eldre 
o ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med 

forskningsbasert kunnskap 
o vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 

befolkningen 
 De registrerer at kommunen vil revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2021 og i den 

forbindelsen vil det være relevant å vurdere og kartlegge disse nevnte temaene om dette ikke blir 
oppdatert i kunnskapsgrunnlaget for planstrategien. 

 Opplæring:  
o Sametinget mener det er viktig at retten til samiskopplæringen tas med i kommunale 

planer.  
o Kartlegge behov for samisk opplæring både i skole og barnehage. 
o Bør framkomme hvordan foreldre får informasjon om rett til opplæring i og på samisk 
o hvis kommunen har samisktilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre en 

overgang fra barnehage til skole 
 Samisk språk: 

o planstrategien bør drøfte hvordan kommunen kan bidra til styrking og ivaretakelse av det 
samiske språket 

o Sametinget forventer at Nordreisa kommunen innlemmer samiske stedsnavn som en 
naturlig del i kommunen som områdenavn, veinavn, adressenavn etc. og i sitt planverk 

 Påpeker at Nordreisa er rik på samiske kulturminner og at sannsynligvis er svært mange ikke 
kartlagt. 

 Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid og lister opp 
en rekke eksempler med samiske interessenter som kan bidra. 

 
Fiskeridirektoratet 17.07.2020 
 Stiller seg kritisk til om både kommuneplanen samfunnsdel og arealdel skal startes opp i 2021. 

Samfunnsdelen vil gi føringer for arealdelen og er viktige. 
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 Kommunen bør så tidlig som mulig tydeliggjøre hvorvidt sjøarealene skal inngå i arbeidet med 
arealdelen for landområdene, eller om det fortsatt tas sikte på å planlegge interkommunalt i 
kystsonen. Planlegging av bruk og vern i kommunens sjøarealer vil være viktig for å videreutvikle 
fiskeri og havbruk, som er satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan. På den ene 
siden vil det være en fordel at landområdene planlegges i sammenheng med sjøområdene, 
eksempelvis med sikte på å tilrettelegge for avledet virksomhet og andre ringvirkninger. På den 
annen side har det klare fordeler å planlegge sjøarealer i fellesskap med andre relevante 
kommuner. 

 
Kystverket Troms og Finnmark 28.07.2020 
Forslag til prioriterte planer/strategier: 
 Kystsoneplan – Arealplan. Det er viktig at kommunen prioritere å oppdatere 

kystsoneplan/kommuneplan inkludert sjøområdene. 
 Havnestrategi - Bidrar til helhetlig planlegging og oversikt over behovene til næringsliv og 

befolkning. Tema som bør dekkes er fiskeflåten og fiskerinæringens behov, akvakulturnæringen, 
fritidsflåten og reiseliv mv. Samt samspillet og ønsker prioritering. 

 Transport og godsanalyse – Transport av varer og produkter ut av kommunen er avgjørende for 
lokalt nærings- og arbeidsliv. Samtidig bør en også se på potensialet for godstrafikk for å oppfylle 
målene om å få gods fra vei til sjø. En godsanalyse vil etter Kystvektets mening være et verdifullt 
bidrag til en samfunnsplan. 

 Beredskapsplan for kystnært oljevern – Nordreisa kommune har kystfiskefartøy som kan være en 
viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akutt forurensing. 

 
Mattilsynet 13.08.2020 
 Fortsette det gode og viktige arbeidet som blir gjort på drikkevann. 
 I sammenheng med næringsutvikling er drikkevatn av stor betydning. Kommunen bør kartlegge 

behovet for hjelp med vannforsyning til etablerte og nyetableringer av bedrifter. Mattilsynet kan 
bidra her. For turistnæringa er det viktig å legge til rette med tilgjengelige sanitærforhold. 

 Drikkevannskilder og tilsigsområder må sikres gjennom hensynssoner og gode hensynssone-
bestemmelser som blir fulgt opp. 

 Viser til aktuelle forskrifter for beskyttelse av drikkevann. 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune 31.08.2020 
 Savner henvisning til overordnede føringer som nasjonale forventninger og FNs bærekraftmål. 
 Savner utviklingstrekk innenfor folkehelse, oppvekst, klima og miljø. 
 Oversikt over befolkningens helse, og de faktorer som kan virke inn på denne, er sentralt i 

folkehelsearbeidet. På den bakgrunn kan en fastsette strategier, mål og tiltak. Ikke minst vil 
prioritering av innsatsen ut fra utfordringsbildet være sentralt i kommunens videre planarbeid. 

 Påpeker at kommunen skal hvert fjerde år utarbeide et samlet oversiktsdokument om folkehelsa 
som skal inngå som et grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi. 

 Savner tema som aktiv transport (gang og sykkel). 
 Minner på om nasjonale satsninger Program for folkehelsearbeid i kommunene og Leve hele livet. 
 Påpeker at Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet skal ligge under planer 

med prosesskrav. 
 Påpeker viktigheten av at fylkesveier ikke blir «boligvei». 
 Regional transportplan for Troms 2018-2029 bør tas inn. 

 

34



Fylkesmannen 01.09.2020 
 Anbefaler at en del av de største sektorplanene som hele- og omsorg, klima og energi og en ev. 

oppvekstplan får status som kommunedelplaner. Det er viktig at planer på områder hvor det er 
store utfordringer og planer for sektorer som er tungt bundet opp mot budsjettet får status som 
kommunedelplaner. Dette har noe å gjøre med grad av medvirkning, politisk forankring og en 
sterkere kobling mot økonomiplanen. 

 De registrer at det det er mange planer som skal utarbeides og oppfordrer å vurdere om noen 
planer kan slås sammen. 

 Oppfordrer kommunen til å starte arbeidet med samfunnsdelen først, ev. parallelt med arealdelen 
slik at disse to dokumentene henger sammen, og at arealdelen bygger på mål og føringer gitt i 
samfunnsdelen. 

 Det er viktig at kommunen sørger for å utvikle et administrativt system som sikrer en kobling 
mellom økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen kan med fordel utgjøre 
kommuneplanens handlingsdel. Hvordan en tenker å sikre denne koblingen mellom handlingsdelen 
og økonomiplanen bør framkomme av planstrategien. 

 Kommunen må i arbeidet med sine boligutfordringer også planlegge for et tilbud med tilrettelagte 
boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. I planstrategien beskriver dere 
at kommunen får en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. Tilpassede boliger vil være 
et viktig virkemiddel i arbeidet med tjenesteproduksjonen for eldre og funksjonshemmede, både 
hva gjelder god livskvalitet og kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen. 

Det er viktig at det er kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne 
kan berøres, herunder kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel, kommunale næringsplaner, landbruksplaner, reguleringsplaner mv. 
 

Vurdering 
Kommuneplanens samfunnsdel vil ta for seg flere av de påpekte momentene i uttalelsene. I 
utgangspunktet var det ikke tenkt fra kommunens side at planstrategien skulle gå så dypt i de 
ulike temaene, men heller skulle være et dokument hvor de ulike planene ble vurdert for behov 
for revisjon og eventuelle nye planer som bør komme i inneværende kommunestyreperiode. 
 
Det er riktig som det er påpekt i flere av uttalelsene at kommuneplanens samfunnsdel vil kunne 
gi føringer for arealdelen. Det vil derfor være en fordel at samfunnsdelen starter først opp slik at 
en har en del avklaringer i den som kan tas med videre i arealdelen. Men det skulle allikevel 
være mulig å gjøre mye av arbeidet med arealdelen samtidig som prosessen med samfunnsdelen 
pågår, men at arealdelens siste del av prosessfasen foregår etter at samfunnsdelen er vedtatt. 
 
Det er også riktig som det er påpekt i høringsrunden at det er listet opp svært mange planer for 
behandling i kommunestyreperioden. Dette vil kreve store ressurser for administrasjonen. 
Spesielt kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel vil kreve store ressurser. 
Det bør derfor vurderes om prosessledelse for kommuneplanens samfunnsdel bør settes ut 
eksternt. I så tilfelle må det innbakes i budsjettet for 2021 siden denne planen bør starte opp så 
raskt som mulig. 
 
Endringer foretatt etter høringsuttalelsene i dokumentet Kommunal planstrategi Nordreisa 
kommune 2020-2023: 

1. I henhold til e-post fra sektorleder for oppvekst og kultur tatt med ytterligere 3 planer under 
kap 5. Planbehov 2020-2023:  

o Plan for forebygging av mobbing hos barn og unge 
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o Plan for rutiner og retningslinjer for barn og ungdom med spesielle behov i barnehage, 
grunn- og videregående skole 

o Plan for helhetlig integrering av flyktninger i Nordreisa kommune 
2. Flyttet Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet under planer med 

prosesskrav etter PBL. 
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1. Hvorfor planstrategi 

Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 

kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 

gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 

Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står 

overfor og basert på denne drøftingen, gi prioriteringer og føringer for kommunens 

planleggingsaktivitet. 

Planstrategien bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien 

skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av 

kommunen skal gå i. 

Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å vurdere plansystemet i kommunen, hvilke 

planressurser som finnes og det samlede planbehovet i valgperioden. Planstrategien kan 

brukes til å rydde opp i planregisteret. 

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Bred medvirkning og allmenn debatt bør det også legges 

opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. Forslaget til kommunestyrevedtak skal 

offentlig-gjøres minst 30 dager før behandlingen i kommunestyret. 

En viktig del av planstrategien er at kommunestyret skal ta stilling til om kommuneplanen skal 

revideres eller videreføres. 
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2. Framdriftsplan 

 

Framdriftsplan planstrategi 2020 – 2023 Måned/år 

Oppstart av arbeid April 2020 

1. behandling i formannskapet Juni 2020 

Høring av forslag Juni - primo september 2020 

2. behandling i formannskapet Oktober 2020 

Vedtak i kommunestyret Oktober 2020 

 

 

3. Utviklingstrekk i nordreisa kommune 

3.1. Befolkningsutvikling 

De siste 50 årene har det vært en betydelig folketilvekst i Nordreisa. Foreløpig folketallstopp 

kom i 1996 (4919 innbyggere). Etter utvidelsen av kommunen i 1972 og 1982, er det stor netto 

innflytting og fødsels-overskudd som er grunnlaget for at Nordreisa ser ut som i dag. 

Det har vært fødselsoverskudd i Nordreisa gjennomsnittlig både på 70-tallet, 80-tallet og 90-

tallet. De første 10 årene av 2000-tallet, og frem til i dag, har det, gjennomsnittlig sett, vært et 

lite fødselsunderskudd i Nordreisa.  

Folketall og demografi i Nordreisa preges mye av stor inn- og utflytting. Som distrikts-

kommuner flest flytter om lag 50 % av hvert kull ut av kommunen. En del returnerer til 

hjemkommunen, slik at det varige flyttetapet av hvert kull i Nordreisa ligger på cirka 20 % for 

kvinner og 30 % for menn. Nordreisa har størst netto flyttetap til byregionene sørpå og til 

Tromsø. Netto innflytting har primært kommet fra kommunene i Nord-Troms, særlig Kåfjord. 

Det varige flyttetapet kompenseres delvis av innflytting. I Nordreisa anslås det at mellom 40 og 

50 % av voksenbefolkningen til enhver tid er tilflyttere. Det viser seg imidlertid også at en stor 

andel av tilflyttere flytter ut av kommunen igjen og blir «gjennomflyttere».  

Folketallet i Nordreisa har vært relativt stabilt de siste 10 årene. Befolkningstallet har svingt 

mellom 4800 og 4900, men har en liten tilbakegang de siste par årene. Framskrivninger viser 

at kommunen i 2030 vil ligge på rundt 5400 innbyggere og i 2040 på 5800 innbyggere. Med lav 

nasjonal befolkningsvekst har SSB beregnet at innbyggertallet vil ligge på 5260 i 2030 og 5480 

i 2040. En kan nok frykte for at SSB sin prognose er noe optimistisk for befolkningsutviklinga i 

Nordreisa.  
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I likhet med resten av landet gir den demografiske utviklingen en økt andel av befolkningen 

som er over 67 år. I Nordreisa blir det nok noe større  enn landsgjennomsnittet. 

I 2010 utgjorde andelen av total befolkning som var over 67 år i Nordreisa 15,1 %, og i 2020 er 

den 18,9 %. Framskrevet for 2030 og 20240 vil den utgjøre henholdsvis 21,1 % og 23,7 % etter 

MMMM-modellen, jf. figur 2 under. 

For aldersgruppen 6 – 15 år som er  grunnskolealderen utgjorde den i 2010 12,7 % av 

befolkningen i Nordreisa og i 2020 er andelen12,8 %. Framskrevet for 2030 og 2040 er den 

henholdsvis 11,1 og 11,8 %. Dette er relativt stabil andel av befolkningen. 

Som man ser av figur 1 under, vil utviklingen av antallet eldre over 67 år være nokså uavhengig 

av framskrivningsmodell av befolkningstallet. Derimot vil prosentandelen eldre øke ganske 

kraftig, jf. figur 2 under. 

 

Figur 1 Befolkningsutvikling 2010-2020 og framskrivning til 2030 og 2040 med 2 ulike alternativer (MMM0 = ingen nettoinn-

vandring). Kilde SSB 
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Figur 2 Prosentvis andel av befolkningen over 67 år. Samt framskrivning med samme alternativer som i figuren over. 

 

3.2. Næring m.m. 

I hovedmålet for Nordreisa kommunes næringspolitiske strategi for inneværende periode, frem til 2024 står 

det at «Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger 

kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer, gir forutsigbarhet for gode 

rammevilkår for utvikling.» 

Nordreisa har status som regionsenter for Nord-Troms. Det har vært viktig for utviklingen av kommunen 

gjennom mange år. Med sammenslåingen av Troms og Finnmark til en fylkeskommune får Nordreisa en 

beliggenhet midt i det nye storfylket. Det representerer nye vekst- og utviklingsmuligheter for kommunen. 

Samtidig betyr beliggenheten, midt mellom Tromsø og Alta, nye utfordringer for Nordreisas. Dette er to 

viktige bysentre i det nye fylket. Begge har sterke vekstambisjoner, noe som kan gå på bekostning av 

utviklingsmulighetene for disse bysentrenes nabokommuner.  

Nordreisa kommune har fem hovedinnsatsområder:  

Den store attraktivitetskonkurransen:  

Konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for bolig, et livskraftig sted og godt bomiljø, 

utdanning/oppvekst og markedsføring/omdømme.  

Inkluderende lokalsamfunn – det åpne sted:  

Innbyggernes mulighet til påvirkning og medbestemmelse, åpen stedsidentitet og å ta i bruk innflytternes 

kompetanse.  

Folkehelse – påvirkning foran behandling:  

Økt arbeidsdeltakelse, flere med fullført utdannelse, bolig til alle, sosial tilhørighet og tilgjengelighet, 

tilpasning av kommunalt tjenestenivå, ytre miljøfaktorer, tilrettelegging for positiv individuell helseatferd.  

Økonomisk handlefrihet:  

Tilfredsstillende netto driftsresultat, stram økonomistyring og ledelse, effektiv tjenesteproduksjon og 

organisering, økt arbeidsnærvær.  

15,1 15,6
16,4

17,1
17,8

18,8

21,1

23,7

22,0

25,8

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2030 2040 2030 2040

41



5 
 

Natur, miljø og klima:  

Et klima i endring vil gi kommunen utfordringer som vi ennå ikke ser alle konsekvensene av. Overordnet 

risiko- og sårbarhetsanalyser vil derfor være viktig i alt arbeid og planlegging. 

Fokus på bostedsattraktivitet 

Uten fortsatt befolkningsvekst vil kommunale tjenesteyting bli svekket. Dette har ringvirkninger for 

næringsliv, og derfor bør befolkningsvekst være en prioritet. Økt antall arbeidsplasser, og muligheter for 

utvikling av nye arbeidsplasser, er et ansvar som både offentlig og privat sektor må ta. Tilgjengelig 

arbeidskraft er en av de kritiske suksessfaktorene for næringslivets og det offentliges muligheter for å 

realisere verdiskapingspotensialet.  

Nordreisa kommune skal tilrettelegge for gode bo- og arbeidsmiljø, og et hyggelig landsbysentrum, for å 

fremme større attraksjonskraft for arbeidstakere og besøkende, gjennom å prioritere bomiljø, 

stedskvaliteter og infrastruktur.  

Kommunen skal prioritere barn og unge, fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Det er 

barn og unge som skal skape vår arbeidskraft og våre arbeidsplasser i framtiden. Derfor må næringsutvikling, 

entreprenørskap og innovasjon forankres i skolen.  

Følgende spørsmål er det viktig å stille seg i forhold til dette: 

- Hvilke boligbehov har vi og hvor ønsker vi å utvikle aktuelle boligtilbud?  

- Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Nordreisa, fremfor andre kommuner?  

Fokus på besøksattraktivitet 

Besøksnæringene er arbeidsintensive næringer som skaper arbeidsplasser og omsetning lokalt i kommunen. 

Prognosene tilsier at reiselivet vil være i sterk vekst i årene fremover. Det vil ha viktige ringvirkninger for 

næringer som varehandel, servering, opplevelser, overnatting osv. Besøksnæringene skaper, i tillegg til 

turisme, også et større tilbud og en større omsetning lokalt. Handelslekkasjen blir mindre ved etablering av 

denne typen bedrifter. En økning i besøksnæringer og besøksattraktiviteten vil kunne komme som et resultat 

av gode svar på følgende spørsmål.  

Nordreisa kommune skal styrke vertskapsfokuset for offentlig, privat og frivillig virksomhet med mål om å bli 

best i Norge. Nordreisa kommune skal styrke lønnsomhet og verdiskapning gjennom kompetanseheving og 

involvering. Nordreisa kommune skal gjennom skoleverket styrke barn og unges tilknytting gjennom 

aktiviteter og opplevelser i natur og kulturarv. I Nordreisa kommune skal stedsutvikling i hele kommunen 

skal ha en kvalitet og en design som skal være gjenkjennbar både i forhold til reguleringer og friluftsliv.  

Viktige spørsmål i forhold til å øke kommunens besøksattraktivitet er følgende: 

- Hvordan kan kommunen jobbe for å øke antallet bedrifter i besøksnæringen?  

- Hvilke attraktive tilbud ønsker vi å tilby til besøkende?  

- Hvordan få til en større lokal verdiskaping på grunnlag av reiselivet og besøksnæringen? 
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Fokus på samferdsel 

Nordreisa kommune skal styrke samferdsel og infrastruktur for næringen med bedre infrastruktur i 

skjæringspunktet hav, vei og fly.  

I forhold til infrastruktur og samferdsel er det identifisert at en videre utbygging av industriområdet omkring 

Sørkjosen havn kan komme i konflikt med RAMSAR-verneforskrifter for Reisavassdrag-utløpet og 

videreutvikling av Sørkjosen flyplass. Havneforholdene er ikke optimale, og utbedring av disse 

rammeforholdene er et kommunalt ansvar.  

Et sentralt spørsmål i forhold til dette er: 

- Hvordan ønsker vi at folk skal reise i denne regionen? 

Fokus på næringsattraktivitet og bærekraftig næringsutvikling 

Bildet av den totale sysselsettingen, samt pr. sektor i Nordreisa kommune i 2019 er følgende: 

 

Kilde: SSB 

For 2019 oppgir SSB at det er 268 bedrifter med sysselsatte registrert i Nordreisa kommune. Den 

overveiende største delen består av små bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og transport er 

næringer med flest sysselsatte.  

Dette er bildet av hva innbyggerne arbeider med i 2019: 

Kilde: SSB 
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Hovedutfordringen for Nordreisa er å øke verdiskapningen og den generelle lønnsomheten til eksisterende 

næringsaktører. Nordreisa kommune har i sammenligning med landet for øvrig robuste bedrifter, men lav 

lønnsomhet. Viktige grunnpilarer for vekst i næringslivet er: Ressurser - Arbeidskraft – Kapital.  

Nordreisa kommune har en svak befolkningsvekst og vekst i offentlig sektor. Dette gjør at man i stor grad 

også må bidra til vekst i privatsektor. Sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling/ investeringer, en 

oppgave som også offentlig sektor må bidra i.  

For å ha et effektivt/produktivt næringsliv må man stadig innovere for å holde tritt med verden omkring oss. 

Basisen for innovasjon er kompetanse, mennesker som møtes og gjør noe sammen. Innovasjon har tette 

bånd til forskningsinstitusjoner, universitetsmiljø mfl. Det er avgjørende at kommunen i samarbeid med 

næringslivet ivaretar disse arenaene lokalt.  

Kommunen skal aktivt være en døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat, og på den måte 

sikre brobygging mellom ledig kapital og utvikling. Investeringer er en oppgave som også offentlig sektor må 

bidra til.  

Kommunen skal ha en avgjørende rolle i forhold til å koble næring, rådgivning og forskning i et suksessfullt 

nettverk.  

Investeringer som sikrer næringslivet god infrastruktur skal prioriteres.  

Nordreisa kommune skal satse på og spisse sine muligheter for større næringsetableringer. For å få dette til 

må Nordreisa kommune sine stedlige ressurser grundig kartlegges og markedsføres.  

Kompetanse er en av de drivende faktorene i innovasjonsprosesser, derfor skal kompetanseheving være 

prioritert. 

De viktigste spørsmålene vi må stilles oss for å få til en ønsket næringsutvikling er følgende: 

- Hvilke næringer ønsker vi i Nordreisa og hvor ønsker vi at de skal være etablert?  

- Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Nordreisa?  

- Hva skal til for at flere bedrifter etablerer seg her?  

Dagens strategiske næringsplan trekker frem følgende satsningsområder for kommunen  

- Handel og service  

- Industri, anlegg og transport  

- Petroleum- og maritim sektor  

- Nasjonalparksatsingen  

- Nyetablering og innovasjon  

- Jordbruk  

- Skogbruk  

- Fiskeri og havbruk  

- Reindrift  
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4. Kommuneplan 

Kommuneplanen består av to separate deler - samfunnsdel og arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er vedtatt i hhv.2013 og 2014. Det er i 

utgangspunktet tenkt at arealdelen rulleres i hver kommunestyreperiode. Dette ble ikke gjort i 

forrige kommunestyreperiode på grunn av at arealdelen var så vidt ny at det ble vurdert å ikke 

være noe stort behov for rullering. Derimot vurderer en at det er behov for rullering i 

inneværende kommunestyreperiode. Hvis dette utsettes til neste kommunestyreperiode, vil 

gjeldende arealdel bli relativt gammel og utdatert i forhold til endringer i samfunnsutviklingen 

og arealbehov. 

Samfunnsdelen vil gi en del føringer i forhold til arealdelen. Samfunnsdelen bør derfor 

oppdateres i forhold til utvikling som har skjedd fra 2013 og fram til i dag og forventede 

samfunnsendringer de nærmeste årene. 

 

5. Planbehov 2020-2023 

Prioriterte planoppgaver i 

planperioden 2020-2023 

 Vedtatte/ 

på-

begynte 

planer 

Oppstartsår nye 

planer/rullering eksisterende 

Planer med prosesskrav 

etter PBL  

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Økonomiplan Revisjon Årlig     

Kommuneplanens 

Handlingsdel 

Revisjon Årlig     

Kommuneplanens 

samfunnsdel 

 2013   X  

Kommuneplanens 

arealdel 

 2014   X  

Kystsoneplan for 

Nordreisa og Skjervøy 

kommuner 

 2014     

Kommunedelplan anlegg 

og områder for idrett og 

fysisk aktivitet med 

handlingsprogram for 

    X  
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bygging av anlegg og 

kulturbygg 2020-2023 

       

       

Kommunale planer uten 

prosesskrav etter PBL 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Skolepolitisk plan  2018    X 

Vold i nære relasjoner     X  

Helhetlig plan for 

integrering og bosetting 

av flyktninger 

 2016    X 

Plan for skolestruktur  2019     

Strategisk barnehageplan    X   

Beredskapsplan ved 

ulykker, voldsepisoder og 

mobbing 

      

Plan for forebygging av 

mobbing hos barn og 

unge 

Ny plan    X  

Plan for rutiner og 

retningslinjer for barn og 

ungdom med spesielle 

behov i barnehage, grunn- 

og videregående skole 

Revisjon    X  

Plan for helhetlig 

integrering av flyktninger i 

Nordreisa kommune 

Revisjon    X  

Handlingsplan reiseliv      X 

Landbruk- og 

skogbruksplan 

     X 

Helse og omsorgsplan     X   

Trafikksikkerhetsplan, 

videreføre arbeidet 

   X   
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Hovedplan for vann, 

videreføre arbeidet, ferdig 

2017 

 2019     

Klima og energiplan 2019-

2025 

   X   

Lønnspolitisk plan 2008-

2011 

 2019    X 

Avfallsplan for havner  2019     

Smittevernplan      X 

Eksisterende planer  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Boligpolitisk plan  2014   X  

Strategisk næringsplan    X   

Overordnet ROS-analyse  2019     

Hovedplan for avløp  2019     

Beredskapsplan   2020    

Rus og Psykiatriplan 2011-

2015 

     X 

HMS plan  2019    X 

Regionale planer  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Regional bibliotekplan for 

Nord-Troms 

      

Andre arealplaner  Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Reguleringsplan Saga 

skianlegg  

Ny plan  2017 X   

Reguleringsplan Storslett 

sentrum  

Revisjon   X   

Områderegulering 

Hjellnes dypvannskai og 

industriområde 

Ny plan  2014    
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Vedlikeholdsplan bygg Revisjon Årlig     

Vedlikeholdsplan veg Revisjon Årlig     

Andre 

utredninger/plangrunnlag 

 Vedtatt 

år 

Startet 

opp år 

2020 2021 2022-

2023 

Plan for friluftslivets 

ferdselsårer 

     X 

Kulturminneplan     X  
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/2952 - 2 20/18788 2020/701-2 13.07.2020  

 

Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 
Nordreisa kommune/ Ráissa suohkan 

 

Vi viser til deres brev datert 01.07.2020 angående høring av kommunal planstrategi for 
Nordreisa kommune.  
 
Sametingets rolle i planlegging 
Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig 
perspektiv ved planlegging etter LOV-2008-06-27-71, Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). Et viktig hensyn som skal ivaretas i 
planlegging etter loven er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv (jf. 3-1). Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor 
også av betydning ved tolkning av lovens øvrige bestemmelser.     
Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, Fylkeskommuner og andre i 
planleggingen etter Plan- og bygningsloven, når den berører saker av betydning for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. For å kunne ivareta sine lovpålagte 
oppgaver på en forutsigbar måte, har Sametinget utarbeidet en planveileder "Veileder 
for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved 
planlegging etter plan og bygningsloven(plandelen)".  
Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og er relevant i 
forbindelse med kommunal planlegging.      
 
Sametinget anmoder Nordreisa kommune om å ta hjelp i Sametingets planveideler 
også ved utarbeidelse av den kommunale planstrategien og revidering av 
kommuneplanens samfunnsdel.       
  
Innspill til planstrategi 
Nordreisa kommune er en del av det tradisjonelle samiske bosettingsområdet. Både 
samiske næringer, samisk språk, kulturminner og stedsnavn er til stede i kommunen. 
Utviklingstrekk mangler beskrivelse om den samiske befolkningen, samiske næringer, 
samiske barn, samisk opplæring og helsetilbud for samisk befolkning i kommunen.  Vi 
mener det mangler en beskrivelse av utfordringer og muligheter også for det samiske i 
kommunen i planstrategien. Det er positivt at reindrift er nevnt som en av næringene 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Marit Anne J. Bongo 

Tel: +47 78 48 42 70 
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som er oppført som et av satsingsområdene i den strategiske næringsplanen til 
kommunen.  
 
Vi ber at kommunen oppdatere følgende tema i utviklingstrekk/kunnskapsgrunnlaget til 
den nye planstrategien: 

➢ kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske 
befolkningen i kommunen 

➢ kartlegge og oppdatere utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer  i 
kommunen som reindrift, fjordfiske, jordbruk og utmarksnæringer 

➢ gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk 
og kultur i barnehage og skole 

➢ undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å 
ivareta og styrke den samiske identiteten hos barn, voksne og eldre 

➢ ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje 
med forskningsbasert kunnskap 

➢ vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 
befolkningen     

  
Vi registrerer at kommunen vil revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2021 og i den 
forbindelsen vil det være relevant å vurdere og kartlegge disse nevnte temaene om 
dette ikke blir oppdatert i kunnskapsgrunnlaget for planstrategien.  
 
  
Opplæring 
For Sametinget vil det være viktig at retten til samiskopplæring blir tatt i hensyn i 
kommunale planer. Sametinget håper at kommunen vil oppdatere følgende i 
planstrategien: 

➢ kartlegging av behov for samisk opplæring både i skole og barnehage 
➢ det bør komme fram hvordan foreldrene får informasjon om rett til opplæring i og 

på samisk 
➢ hvis kommunen har samisktilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre 

en overgang fra barnehage til skole          
 
 
Samisk språk  
Sametinget har som mål at samisk språk styrkes og at språket blir en naturlig del av 
den norske offentligheten. Vi ønsker at det samiske språket tas i bruk i flere 
sammenhenger på alle plan i samfunnet. Sametinget mener det et mangel ved 
planstrategien at den ikke drøfter hvordan kommunen kan bidra til styrking og 
ivaretakelse av det samiske språket.  Språket er en viktig kulturbærer og 
identitetsmarkør, og stedsnavn er verdifulle fragmenter av samisk språkarv. Det 
kulturelle mangfold som framstilles i samiske stedsnavn må komme til syne i alle 
samiske områder.   l følge LOV-1990-05-18-11, Lov om stadnamn (Stadnamnlova) § 9 
andre ledd skal "Samiske og kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på 
eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. 
på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn."   Sametinget er fagorgan i 
arbeidet med stedsnavn i henhold til Stadnamnlova.  
Sametinget forventer at Nordreisa kommunen innlemmer samiske stedsnavn som en 
naturlig del i kommunen som områdenavn, veinavn, adressenavn etc. og i sitt planverk.     
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Samiske kulturminner 
Nordreisa kommune er rik på samiske kulturminner og kulturmiljøer. Kommunen har 
ansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte kulturminner i tråd med nasjonale mål, 
jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging side 28.  Vi ser at 
kommunen har planlagt å vedta kulturminneplanen i 2021, som er positivt. Sametinget 
er ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske kulturminner og kan bistå kommunen 
med en orientering om samiske kulturminner i kommunen hvis dette er ønskelig.    
Registreringene av samiske kulturminner er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i 
store områder ikke er gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Derfor utgjør 
de kjente kulturminnene sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale 
kulturminnebestanden. Vi anser at det er potensiale for nye funn av hittil ukjente 
automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen.            
 
Avslutningsvis vil minne om at alle samiske kulturminner fra år 1917 og eldre 
automatisk freda ifølge LOV1978-06-09 nr 50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven) 
§ 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, 
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved 
jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver og gravplasser, hellige fjell og 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn eller tradisjoner til. Mange av disse er 
fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det må understrekes at dette ikke 
er en uttømmende oversikt, da den samiske kulturen er meget variert og mangfoldig.        
  
Medvirkning    
I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen å "sikre 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". Også Sametingets 
planveileder, kapittel 4. i bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør 
"iverksette aktive tiltak for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert 
samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske 
barn".     Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i 
planarbeid. Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt, 
sameby eller siida, bygdelag, utmarkslag, laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre 
interesseorganisasjoner. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller 
region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne 
være relevant i denne sammenheng. Medvirkning og samarbeid fra slike institusjoner vil 
derfor kunne være nyttig.        
 
Vi ønsker dere til lykke med planarbeidet.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Marit Anne J. Bongo 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi / rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Nordreisa kommune Troms og Finnmark - Høringsuttalelse - Høring av 

kommunal planstrategi 2020-2023  

Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev av 01.07.2020 med forslag til kommunal 

planstrategi.  

 

Nordreisa kommune vedtok kommuneplanens arealdel i 2014. Sjøområdene var en 

del av Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommuner. Nordreisa planlegger å 

starte med rullering av gjeldende samfunnsdel i 2021. Det samme er oppgitt for 

arealdelen (tabell, kapittel 5). Samtidig er det nødvendigvis slik, som kommunen selv 

skriver, at samfunnsdelen vil legge en del føringer for arbeidet med arealdelen. 

Denne sammenhengen mellom samfunnsdelen og arealdelen er viktig.  

 

Kommunen bør så tidlig som mulig tydeliggjøre hvorvidt sjøarealene skal inngå i 

arbeidet med arealdelen for landområdene, eller om det fortsatt tas sikte på å 

planlegge interkommunalt i kystsonen. Planlegging av bruk og vern i kommunens 

sjøarealer vil være viktig for å videreutvikle fiskeri og havbruk, som er 

satsningsområder i kommunens strategiske næringsplan. På den ene siden vil det 

være en fordel at landområdene planlegges i sammenheng med sjøområdene, 

eksempelvis med sikte på å tilrettelegge for avledet virksomhet og andre 

ringvirkninger. På den annen side har det klare fordeler å planlegge sjøarealer i 

fellesskap med andre relevante kommuner.  

 

Fiskeridirektoratet region Nord vurderer det å skulle starte arbeidet med 

kommuneplanens arealdel i 2021 som et noe optimistisk anslag.  

 

Vi har ikke andre merknader til kommunens planstrategi.  

 

 

 

 

 Adm.enhet: Kyst- og havbruksseksjonen i region Nord     

Saksbehandler: Audun Århus 

Telefon: 91310717 

Vår referanse: 20/9964 

Deres referanse: 2020/701-2 

Dato: 17.07.2020 

 

 

Nordreisa kommune 

Att:  Birger Storaas 

Postboks 174 

9156 STORSLETT 
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Vår referanse: 20/9964 

Side: 2/2 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

 

Audun Århus 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 

 

Mottakerliste: 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Regionkontor Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/7450-2 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Ingrid Thomassen 

Dato: 
28.07.2020 

Uttalelse fra Kystverket - Høring -  Kommunal     planstrategi 2020 - 2023 -
 Nordreisa kommune - Troms og Finnmark fylkeskommune 
Kystverket Troms og Finnmark viser til Deres brev av 10.06.2020 vedrørende forslag til 
kommunal planstrategi 2020-2023 for Nordreisa kommune. 
Kystverket vil i det følgende informere generelt om vår virksomhet. Avslutningsvis gis det 
informasjon om hva Kystverket mener er spesielt viktig for Deres kommune i denne 
prosessen. 
  
Kystverkets virksomhet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensing. Sentrale mål er å bidra til effektiv sjøtrafikk, sikre trygg ferdsel og å hindre 
miljøskade som følge av akutt forurensing. 
Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet i norske farvann og 
havner, og forvalter havne- og farvannsloven med forskrifter, mv. 
Kystverket legger til rette for de som bruker sjøen eller ferdes langs kysten. Dette gjøres 
ved utbygging, vedlikehold og drift av infrastruktur (farleder, navigasjonsinstallasjoner mv.) 
og tilbyr tjenester som los- og sjøtrafikktjenester.  
Kystverket deltar i nasjonal, regional og lokal samfunnsplanlegging som fagkyndig 
sektormyndighet. 
 
Ressurser til kunnskapsgrunnlag for planstrategi  

- Havne- og farvannsloven (2019) 
- Kystinfo med kartfestet oversikt over stamnetthavner, fiskerihavner, ISPS-

terminaler, navigasjonsinstallasjoner, forvaltningsareal, hoved- og biled mv. 
(kystinfo.no).  

- BarentsWatch 
- Maritim infrastrukturrapport – Mulige farleder for store skip. Kystverket 2011 
- Kystdatahuset -  lett tilgjengelig AIS-data (kystdatahuset.no) 

 
Ny havne- og farvannslov  

Troms og Finnmark
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 Side 2 

Den 4. juni 2019 ble ny havne- og farvannslov vedtatt. Denne loven trådte i kraft 
01.01.2020. Myndighetsfordelingen mellom kommune og stat i sjøen er mye lik som i dag. 
Hovedforskjellen er at Kystverket ikke lenger har vedtaksmyndighet etter nåværende § 28 i 
fiskerihavner og havneavgrensningene blir tatt bort.  
Formålsparagrafen i loven blir også endret. Fiskerinæringen har hatt en særstilling i 2009-
loven, hvor den i ny lov blir sidestilt med alle maritime næringer. Kommunal planlegging blir 
dermed enda viktigere med tanke på hvordan kommunen ønsker å prioritere næringer og 
bruken av sjøarealene. Vi anbefaler kommunen å sette seg inn i ny lov her: 
http://www.kystverket.no/Regelverk/ny-havne--og-farvannslov2/  
 
Innspill til planstrategien 
Kystverket er først og fremst opptatt av forutsetninger for god planlegging av sjøarealene 
og de sjønære landområdene. Våre kommentarer til planarbeid og valg av planstrategier, 
er innrettet mot dette og tilknyttede relasjoner. 
De nasjonale hensyn man skal ta med seg inn i planleggingen av sjøarealene er 
tydeliggjort i regjeringen sitt dokument om forventninger til lokal planlegging; 

Fylkeskommunene og kommunene vurderer arealbruken i strandsona langs sjøen og i og 
langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til 
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Det er et nasjonalt mål at en større del av godstransporten skjer på sjø og jernbane. Det 
er viktig å avklare i planer med egnet areal til effektive logistikknutepunkt som 
godsterminaler og havner, gjennom samarbeid mellom kommuner og statlige 
fagmyndigheter. Farleder for skipstrafikken er en del av disse avklaringene. 

Vi vil i den forbindelse understreke de nasjonale målsetningene om å utvikle kysten og 
havområdene til verdens sikreste og reneste. Dette er en nasjonal målsetning som 
nødvendigvis må synliggjøres og aktualiseres gjennom både regionale og lokale planer.  
Kommunen sin aktive påvirkning til utvikling av kommunen generelt og kystsonen spesielt, 
både med hensyn til arealbruk og –forvaltning, er klart sammenhengende med de 
strategiske valgene og prioriteringene som skal fremkomme i dette dokumentet. Det er 
heller ikke tvil om at evnen til å identifisere aktuelle og nødvendige planleggingsoppgaver 
henger sammen med kommunens evne til å være en god samfunnsutvikler.  
Kommunens innflytelse på utvikling av kystsonen vil styrkes når kommunens strategiske 
valg og prioriteringer vedrørende sjøarealene kommer fram i kommunens planstrategi og 
planarbeid for øvrig. 
Forslag til prioriterte planer/strategier: 

 Kystsoneplan – Arealplan. Det er viktig at kommunen prioritere å oppdater 
kystsoneplan/kommuneplan inkludert sjøområdene.  

 Havnestrategi - Bidrar til helhetlig planlegging og oversikt over behovene til 
næringsliv og befolkning. Tema som bør dekkes er fiskeflåten og fiskerinæringens 
behov, akvakulturnæringen, fritidsflåten og reiseliv mv. Samt samspillet og ønsker 
prioritering.  

 Transport og godsanalyse – Transport av varer og produkter ut av kommunen er 
avgjørende for lokalt nærings- og arbeidsliv. Samtidig bør en også se på potensialet 
for godstrafikk for å oppfylle målene om å få gods fra vei til sjø. En godsanalyse vil 
etter Kystvektets mening være et verdifullt bidrag til en samfunnsplan. 
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 Beredskapsplan for kystnært oljevern – Nordreisa kommune har kystfiskefartøy som 
kan være en viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akutt 
forurensing.  

 
Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader til planstrategien. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Ståle Sveinungsen 

 
 
 
 
Ingrid Thomassen 

Fungerende regiondirektør rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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Mattilsynet 
Region Nord 

Saksbehandlar: Astrid Lende Einevoll 
Tlf: 22 40 00 00 / 22777952 

E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Hugs namnet på mottakaren) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383 

2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 

 

Høyringssvar; Kommunal Planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune  

Mattilsynet er statleg sektormyndighet for planter, fisk, dyr, mat og drikkevann og har høringsrett 

etter Plan og bygningsloven § 5.4. 

Mattilsynet forvaltar mellom anna Matloven og Dyrevelferdsloven med tilhøyrande forskrifter. 

Vi har motteke planstrategien til høring med frist 14.08.20. 

 

 

Vi har tre kommentarer til planstrategien. 

1. Fortsett det gode og viktige arbeidet som blir gjort på drikkevann. 

2. Næringsutvikling. Det er uttrykt mange plasser og på mange måtar at næringsutvikling er 

viktig og at kommunen må stimulera og leggja til rette for det.                                                                                       

I den samanhengen vil vi i Mattilsynet koma med ei konkret oppfordring. Drikkevatn av 

tilfredsstillande kvalitet er ein av grunnforutsetningane for utvikling av næringslivet. I dei 

delene av kommunen som ikkje er dekka av kommunale vannverk, kan dette vera ei 

utfordring. 

Ein liten virksomhet som må etablera og drifta sitt eige vannverk, har ei ekstra kneik å 

passera for å få drifta til å gå. Vannverket blir ein ekstra virksomhet som må etablerast 

parallelt med hovedvirksomheten. Det kan vera krevjande behov for ekstra kompetanse og 

ressursar både til etablering og drift.  

Gjennom arbeidet vårt i Mattilsynet ser vi at her kan det vera ein konkret mulighet for 

kommunen til å medvirka til at ein del av dei små virksomhetane blir meir robuste. 

Som ein del av stimuleringa til næringsutvikling, bør kommunen kartleggja behovet for hjelp 

med vannforsyning og kva bidrag som kan vera aktuelle. 

Mattilsynet kan bidra med vår kjennskap til kva virksomheter som er avhengig av eigen 

vannforsyning. 

Når det gjeld turistnæringa, er det viktig å leggja til rette med tilgjengelige sanitærforhold. 

 

3. Arealdisponering. 

Drikkevannskilder og tilsigsområder må sikrast gjennom hensynssoner og gode 

hensynssonebestemmelser som blir fulgt opp. 

NORDREISA KOMMUNE 
NORDREISA KOMMUNE UTVIKLING 
Sentrum 17 
9151 STORSLETT 
 
    

Dykkar ref:    

Vår ref: 2020/132344  

Dato: 13.08.2020  

Org.nr: 985399077  
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Det kan vera nyttig å tenkja konkret og langt fram når det gjeld nyare aktører som treng 

areal til sin aktivitet, turisme, hundekjøring mm. Kommunar der det er stort turistpress har 

erfart at det er behov for å regulera enkelte aktiviteter og områder.  I Mattilsynet erfarer vi 

av og til brukerkonflikter blant anna i hensynssoner for drikkevatn og i beiteområder. 

  

 
Når det gjelder beskyttelse av drikkevannskilder og krav til vannforsyning viser vi til; 
  
 * Drikkevannsforskriften § 26: krav til at kommuner skal ta drikkevannshensyn ved 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Krav til å vurdere behov for 
restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. 
   
 * Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014: mål angående kvalitet på 
drikkevannet, behov for økt tilknytning til felles vannforsyning, beskyttelse av vannkilder. 
 
 * Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2-3: Det er 
viktig at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at  
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en viktig del 
av kommunale planer 
.  
 * Og regjeringens forventinger: Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til og 
beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for rensing ved produksjon av 
drikkevann reduseres. 

 
Fisk og havbruk – ivaretakelse av hensyn til fiskehelse og fiskevelferd  
Kystsoneplanen er viktig for Nordreisa. 
Viser til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2.4:  
«Fylkeskommunal og kommunal planlegging er viktig for å sikre fiskeri og havbruksnæringens 

langsiktige arealbehov, samtidig som andre samfunns- og miljøinteresser blir ivaretatt»  

 

 

 

 

Med helsing 

 

Hilde Haug  

Avdelingssjef 

 

        

Kopi; Fylkesmannen Troms og Finnmark        

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur. 

Dokument som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Uttalelse til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 - Nordreisa kommune 

Vi viser til brev fra Nordreisa kommune av 1.7.2020 hvor forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 
sendes på høring samt brev om utsatt frist for uttalelse til 28.8.2020. 
 

 
Generelt  
Det savnes en henvisning til overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov, som 
nasjonale forventninger og FNs bærekraftsmål samt regionale føringer og planer.  
 
Demografi og næringsutvikling er særlig vektlagt når det gjelder utviklingstrekk. Vi savner utviklingstrekk 
også innenfor andre større områder som folkehelse, oppvekst, klima og miljø. Hvilke utfordringer finner 
vi her som kommunen skal møte gjennom sitt planarbeid?  
 
Folkehelse  
Folkehelse er et tverrfaglig og sektorovergripende område. En rekke forhold i samfunnet påvirker 
folkehelsen, som for eksempel bosted, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. Samspillet mellom 
disse forholdene kan skape både positive og negative ringvirkninger. Vi anbefaler at folkehelse skal være 
et gjennomgående perspektiv i kommunens planarbeid.  
 
Folkehelse foreslås som ett av de fem hovedinnsatsområdene i planstrategien, og syv undertema er 
ramset opp. Vi anbefaler at bakgrunnen og innholdet for disse undertemaene utdypes mer. Hvorfor ble 
disse undertemaene valgt? Hva menes for eksempel med «flere med fullført utdannelse»?  
 
Oversikt over befolkningens helse, og de faktorer som kan virke inn på denne, er sentralt i 
folkehelsearbeidet. På den bakgrunn kan en fastsette strategier, mål og tiltak. Ikke minst vil prioritering 
av innsatsen ut fra utfordringsbildet være sentralt i kommunens videre planarbeid.  
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om systematisk folkehelsearbeid: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid. 
 
Oversikt over folkehelsa 
Jf. folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommuner utarbeide et samlet 
oversiktsdokument om folkehelse hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi, og 
inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategien. Oversikten skal omfatte opplysninger om og 
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vurderinger av: befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og 
sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. 
 
Vi er ikke kjent med status for dette arbeidet i Nordreisa per nå. Vi vil anbefale bruk av oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og analyser for å peke på kommunens planbehov. En drøfting av 
folkehelseutfordringene bør inngå i kommunens planstrategi. Her er noen tips til kilder til folkehelsedata, 
som vi håper kan være nyttig i kommunens videre arbeid: 
 

• Folkehelseprofiler på kommunenivå og statistikkbanker: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/.   

• Folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet: 

https://fhi.no/publ/2019/fylkeshelseundersokelsen-troms-finnmark/. Data på kommunenivå for 

Nordreisa er vedlagt. En tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning finnes her: 

https://www.tffk.no/_f/p1/i2c5ac7f4-6b0d-485d-96d2-

a68d9de030c2/rapport_troms_finnmark_sshf_redigert_april2020.pdf. I løpet av 2020 vil det i 

tillegg publiseres en egen rapport vedr. livskvalitet.  

• Lokale ungdomsundersøkelser, Ungdata: www.ungdata.no 

• Elevundersøkelsen: https://skoleporten.udir.no/ 

• Kommunens egne virksomheter sitter naturligvis også på mye data, av både kvantitativ og 

kvalitativ art, som kan vise utviklingstrekk i kommunen. Vi anbefaler en tverrsektoriell tilnærming 

til faktorer som påvirker helsen; som for eksempel utdanning- og oppvekstvillkår, 

helsefremmende arbeidsliv, kulturtilbud, sosiale møteplasser og fysisk miljø/areal.  

Fokus på samferdsel 
Under deloverskriften Fokus på samferdsel savner vi tema som aktiv transport (gang og sykkel) og 
trafikksikkerhet. Det er positivt at kommunens trafikksikkerhetsplan skal videreføres, jf. tabellen på side 
9. Det er sentralt at en plan for trafikksikkerhet ivaretar både adferdsretta og fysiske tiltak. 
 
Nasjonale satsninger  
Vi benytter anledningen til å minne om følgende to nasjonale satsinger med lokal iverksetting, som kan 
tas med i videre kommunalt planarbeid:  
 

• Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027): Målgruppe er barn og unge 0-24 år. 
Programmet omhandler tiltaksutvikling og evaluering for å fremme psykisk helse, rusforebygging og 
livskvalitet. I Nord-Troms er Lyngen pilotkommune. Nordreisa kommune kan ta kontakt med Lyngen 
eller med fylkeskommunen for mer informasjon.  
 
• Leve hele livet (2019-2023): Regjeringens kvalitetsreform for eldre, som skal bidra til å finne 
lokale løsninger på: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og 
sammenheng og overgang i tjenestene. Arbeidet er nært knyttet til plan- og samfunnsutviklingen.   

 
Friluftsliv 
Prioriterte planoppgaver i perioden 2020-2023 er blant annet delt opp i planer med og uten prosesskrav 
etter plan- og bygningsloven (pbl). Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet med 
handlingsprogram for bygging av anlegg og kulturbygg 2016-2019 er plassert under planer uten 
prosesskrav etter pbl. Denne planen må flyttes opp til planer med prosesskrav. Når kommunedelplaner 
(KDP) skal revideres, slik KDP for idrett og fysisk aktivitet skal hvert fjerde år, må prosesskravene i pbl 
følges med varsel om oppstart, planprogram o.l. Vi viser også til vårt innspill til Nordreisa kommune av 
20.5.20 (20/00996-3, vår ref.) i forbindelse med revisjon av nevnte KDP.  
 
Fylkeskommunen synes det er positivt at plan for friluftslivets ferdselsårer er inkludert som en prioritert 
plan i planperioden. Kommunen avgjør selv hvor plan for friluftslivets ferdselsårer hører hjemme i 
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kommunens plansystem. Dette vil kunne variere ut fra kommunens behov, status i andre 
plansammenhenger mv. Miljødirektoratet har laget en veileder for arbeidet, M-122 I 2019, «Plan for 
friluftslivets ferdselsårer». Veilederen er bygd opp for å utarbeide en temaplan som består av en 
planbeskrivelse, tiltaksdel og temakart. Tiltaksplanen vil senere kunne innarbeides i annet planverk for å 
sikre juridisk og økonomisk binding, for eksempel KDP for idrett og fysisk aktivitet. Det er også mulig å 
gjennomføre plan for friluftslivets ferdselsårer direkte gjennom en prosess med revisjon av nevnte KDP, 
slik f.eks. Målselv kommune gjør i 2020. 
 
Samferdsel 
Samferdsel er nevnt i et kort avsnitt i forslaget til planstrategi.   
Vi ser at Trafikksikkerhetsplanen er blitt eller skal revideres i år. Det er viktig å ha fokus på ivaretakelse 
av trafikksikkerheten og transportfunksjonen på fylkesvegnettet. Utbyggingsmønsteret ved utarbeidelse 
av reguleringsplaner, dispensasjonssøknader og andre tiltak må ikke gjøre fylkesvegen om til «boligveg». 
Ved økt boligbebyggelse langs fylkesveger er det viktig å påse at sikkerheten for myke trafikanter er 
ivaretatt. Manglende gang- og sykkelveger i planer, flere direkte avkjørsler fra fylkesveg er faktorer som 
er viktige å ivareta i videre planlegging og i trafikksikkerhetsplanen.  
Også næringstrafikken vil få problemer med å komme seg frem når fylkesveger er blitt «boligveg», hvor 
myke trafikanter, spesielt barn ferdes langs vegen.  
 
Nordreisa kommune bør gjennom sin planlegging legge til rette for at fylkesvegnettet i kommunen 
utvikles på så måte at alle grupper ivaretas. Ulik transportfunksjon krever ulik utforming av vegnettet. 
Det krever god og langsiktig planlegging.  
 
Ifølge Vegtrafikklovens § 40 a har fylkeskommunen et ansvar for å anbefale og samordne 
tiltak som fremmer trafikksikkerheten i fylket. Som en del av dette ansvaret administrerer 
Troms og Finnmark trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. En 
forutsetning er at kommunen har prioritert fysiske tiltak i trafikksikkerhetsplan og en 
kommunal egenandel. Det er en nødvendighet at Nordreisa kommune har en oppdatert 
trafikksikkerhetsplan for å kunne motta TFTU-midler. 
 
Regional transportplan for Troms 2018-2029 bør tas inn under et kapittel om  regionale føringer for 
kommunens planarbeid. 
 
 
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 
underveis. 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
NORDREISA KOMMUNE 
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Uttalelse til kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Nordreisa kommune 

 
Fylkesmannen viser til kommunens brev datert 1. juli 2020 i forbindelse med offentliggjøring av 
kommunal planstrategi for Nordreisa kommune.  
 
Fylkesmannens innspill er basert på nasjonale føringer og forventninger til kommunens planlegging. 
Justis- og kommunalavdelingen ved planseksjonen har koordinert Fylkesmannens innspill.  
 
Vi registrerer at det planlegges for en rekke tema- og sektorplaner som ikke skal utarbeides etter 
prosesskrav i plan- og bygningsloven. Vi ber kommunen vurdere om enkelte av de største 
sektorplanene bør få status som kommunedelplaner. Dette gjelder blant annet helse og omsorg, 
klima- og energi og en ev. oppvekstplan. Det er viktig at planer på områder hvor det er store 
utfordringer og planer for sektorer som er tungt bundet opp mot budsjettet får status som 
kommunedelplaner. Dette har noe å gjøre med grad av medvirkning, politisk forankring og en 
sterkere kobling mot økonomiplanen.  
 
I tillegg registrerer vi at det planlegges utarbeidet mange planer. Kanskje er noen av disse allerede 
under utarbeidelse. Men vi oppfordrer dere til å se nærmere på om noen planer med fordel kan slås 
sammen slik at man reduserer antallet planer og forenkler plansystemet i kommunen. 
 
Under følger det noen konkrete tilbakemeldinger på ulike fagtemaer.  
 
1. Overordnede planvalg 
Fylkesmannen registrerer at kommuneplanen (både samfunnsdelen og arealdelen) skal revideres i 
inneværende valgperiode. Det er positivt. Vi oppfordrer kommunen til å starte arbeidet med 
samfunnsdelen først, ev. parallelt med arealdelen slik at disse to dokumentene henger sammen, og 
at arealdelen bygger på mål og føringer gitt i samfunnsdelen.  
 
Kobling kommuneplan og økonomiplan  
Det er viktig at kommunen sørger for å utvikle et administrativt system som sikrer en kobling 
mellom økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel. Økonomiplanen kan med fordel utgjøre 
kommuneplanens handlingsdel. Hvordan en tenker å sikre denne koblingen mellom handlingsdelen 
og økonomiplanen bør framkomme av planstrategien.  
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2. Faglige innspill 
 
2.1 Økonomi 
I forslag til planstrategi er det ikke en tydelig kobling mellom det økonomiske handlingsrommet og 
ressurser til planarbeid. Vi oppfordrer til at utfordringer knyttet til kommunens økonomiske 
situasjon og handlingsrom løftes mer fram i planstrategien da dette er viktige premisser for alt 
kommunalt planarbeid. Vi viser i denne sammenheng til ny kommunelov hvor kommunen etter § 14-
2 c) er pliktig til å utarbeide finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Formålet med 
finansielle måltall er å synligjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid. 
 
2.2 Helse, omsorg og sosial 
Kommunen har gjennomført høring på forslag til ny helse- og omsorgsplan våren 2020. 
Fylkesmannen har sendt høringssvar. Planen gir kommunen et godt utgangspunkt for utvikling og 
styring av helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. 
 
Kommunen vil oppdatere smittevernplanen i 2022-2023. I og med at vi for tiden har en 
pandemisituasjon med mulighet for nye smittebølger, bør kommunen vurdere å ferdigstille 
smittevernplanen relativt raskt. Vi minner for øvrig om at disse planene er lovpålagt, og bør 
prioriteres: 
 Plan for habilitering og rehabilitering (jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan 

og koordinator § 5) 
 Plan for helsemessig og sosial beredskap (jf. helseberedskapsloven § 2-2) 
 
Det er positivt at kommunen vil ha «Folkehelse – påvirkning foran behandling» som ett av fem 
hovedsatsingsområder for 4-årsperioden. Stikkordene som er nevnt under dette punktet på s. 4 i 
planstrategien er svært relevante, og peker på viktige innsatsområder i arbeidet. Kommunen har 
ikke laget en oversikt over helsetilstanden, slik folkehelseloven krever. Forskrift om oversikt over 
folkehelsen sier at oversikten skal utarbeides skriftlig hvert fjerde år, i forkant av at kommunen 
starter arbeidet med kommunal planstrategi. Oversikten over helsetilstanden er et svært viktig 
kunnskapsgrunnlag for planlegging innen alle sektorer, i og med at alle sektorers virksomhet på 
ulike måter har relevans for befolkningens helse. Ikke minst gjelder det i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelseloven sier bl.a. dette i § 6: «Kommunen skal i sitt arbeid 
med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor, med utgangspunkt i 
oversikten over helsetilstanden.» Vi anbefaler at dere tar utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden 
med i planstrategien. Helsedirektoratet har laget en veileder til et systematisk folkehelsearbeid, som 
er til stor nytte i arbeidet med oversikt over helsetilstanden. Veilederen finnes på Helsedirektoratets 
nettsider www.helsedirektoratet.no 
 
2.3 Klima og miljø 
Hensynet til klimatilpasning er så vidt nevnt i planstrategien. Klima og miljø er noe, som sammen 
med flere andre hensyn, skal vurderes i kommunal planstrategi, jf. pbl § 10-1. Statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning setter også krav til 
kommunenes behandling av temaet i kommunal planstrategi. Ettersom samfunnsdelen skal 
revideres, og det skal arbeides med en klima- og energiplan i inneværende periode, er det viktig at 
temaet ivaretas tilstrekkelig i disse planene.  
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Klimaendringene vil kunne få ringvirkninger innen flere sektorer, herunder samfunnssikkerhet, vann 
og avløp, vannkvalitet, næringsutvikling, miljø etc. Vi etterlyser også et fokus på reduksjon av utslipp 
av klimagasser, og et kunnskapsgrunnlag knyttet til dette.  
 
Det er videre viktig at hensynet til klima blir et gjennomgående perspektiv i alt planarbeid i 
kommunen, på lik linje med folkehelse. Dette gjelder spesielt hensynet til klimatilpasning, men også 
utslippsreduserende tiltak innenfor de tema- og sektorplaner der hvor dette er relevant. 
 
Når det gjelder miljø, så bør kommunal planstrategi omfatte en drøfting av kommunens strategiske 
valg knyttet til blant annet langsiktig arealbruk og miljøutfordringer. Planstrategien bør derfor si noe 
om hvilke utfordringer man har på miljøsiden og om eksisterende planer ivaretar dette på en god 
måte, eller om det er behov for å revidere spesielt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Vi minner om at teamet naturmangfold og det å ta vare på sårbar natur også er en viktig oppgave 
for kommunen. Regjeringen oppfordrer derfor kommunene til å kartlegge naturmangfold og at det 
lages en egen kommunedelplan for naturmangfold. Vi ber kommunen vurdere dette. 
 
2.4 Barn og unge 
Fylkesmannen synes det er positivt at dere skriver i planstrategien at kommunen skal prioritere barn 
og unge fordi de er en viktig del av Nordreisasamfunnets framtid. Vi anbefaler at dere, når 
samfunnsdelen skal oppdateres, vurderer om det er aktuelt å utarbeide en helhetlig plan for 
oppvekstområdet som får status som kommunedelplan.  
 
Punktene listet under er imidlertid viktige elementer å vurdere i kommunal planstrategi og videre 
planarbeid, og vi ber kommunen vurdere disse nærmere:  

 å synliggjøre hvordan barns og unges rett til medvirkning blir ivaretatt i kommunale 
planprosesser 

 å vurdere kapasiteten og fremtidig dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i tråd 
med befolkningsutviklingen 

 å rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta kompetansekravene og 
lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole og barnevern)  

 å synliggjøre hvordan kommunen ivaretar barn og unges psykiske helse. Blant annet 
gjennom tverretatlig innsats for å forebygge og håndtere uønskede hendelser som f.eks. 
vold, mobbing og overgrep 

 å vurdere om planen skal si noe om hvordan dere skal rigge seg for lovendringene og de 
økte kommunale oppgavene som kommer med barnevernreformen som trer i kraft i 2022 

 
2.5 Boligpolitikk 
Av planoversikten fremgår det at kommunen har en boligpolitisk plan fra 2014. Denne planlegges 
rullert i 2021. Dette er positivt. Det vil kunne gi kommunen en samlet oversikt over kommunens 
boligbehov og ønsket utvikling for et samlet boligmarked. En boligpolitisk plan må ta for seg både 
den overordnede boligpolitikken, de boligsosiale behov og synliggjøre kartlagte behov for boliger og 
tjenester. 
 
Regjeringen forventer at boligpolitikken legger til rette for en variert befolkningsstruktur gjennom 
god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging. Nasjonale 
forventninger formidler at kommunene må ta boligsosiale hensyn i areal- og 
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok 
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boligtomter. Regjeringen forventer at kommunen legger til rette for leie-til-eie løsninger for 
vanskeligstilte i boligmarkedet. 
 
Nordreisa kommune har konkurransedyktige arbeidsplasser, muligheter for bolig, et livskraftig sted 
og godt bomiljø som noen av sine hovedinnsatsområder i strategien. Planstrategien har et sterkt 
fokus på bostedsattraktivitet for å oppnå befolkningsvekst. I et slikt perspektiv bør boligplanlegging 
knyttes til kommunens status med hensyn til rekruttering av arbeidskraft og tjenester i 
lokalsamfunnet. Tilgang til varierte boligtyper vil være avgjørende for at personer og bedrifter enkelt 
kan etablere seg og bli værende i en kommune eller arbeidsmarkedsregion. 
 
Kommunen må i arbeidet med sine boligutfordringer også planlegge for et tilbud med tilrettelagte 
boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. I planstrategien beskriver  
dere at kommunen får en betydelig økning i antall eldre i årene som kommer. Tilpassede boliger vil 
være et viktig virkemiddel i arbeidet med tjenesteproduksjonen for eldre og funksjonshemmede, 
både hva gjelder god livskvalitet og kostnadseffektivitet i tjenesteproduksjonen.  
 
Folkehelseprofilen fra 2020 viser at andelen som bor trangt, 0-17 år er lavere enn gjennomsnittet for 
fylket og for landet. Andelen som leier bolig, 45+ år (2018), er som gjennomsnittet for fylket. Dette er 
et positivt utgangspunkt for den videre boligplanleggingen i kommunen.  
 
2.6 Næringsutvikling 
Reindrift 
Det er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv sikres. 
Reindriften er en arealavhengig næring, og mange steder en forutsetning for utvikling av samisk 
språk og kultur. Det er derfor viktig at den fremtidige planleggingen også inkluderer 
reindriftshensynet.  
 
Den kommunale planstrategien bør derfor si noe om arealutfordringer for reindrifta, som grunnlag 
for å sikre reindriftens interesser i kommende planarbeid, både i arbeidet med samfunnsdelen og 
areadelen.  
 
Det er viktig at det er kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne kan 
berøres, herunder kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel, kommunale næringsplaner, landbruksplaner, reguleringsplaner mv.  
Det gjøres også oppmerksom på at de berørte reinbeitedistrikter er selvstendige høringsinstanser 
og skal ha saker som berører reindriften på høring. 
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Med hilsen 
 
Hans Kristian Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Lill-Hege Nergård 
seniorrådgiver plan 
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Kvartallsrapport sektor 3, helse 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)  
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 
mv.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvartalsrapporten tas til etterretning. Det innføres innkjøps- og ansettelsesstopp fra 15.oktober og ut året 
i sektor for helse og omsorg, inklusive de kommunale tjenestene i NAV og DMS, for forhold som ikke 
går ut over liv og helse. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 3.kvartal i 2020. Regnskap og budsjett for 3.kvartal er hentet 
ut fra økonomisystemet Agresso for analyse.  
 
Budsjettet viser oppstilling over forventede inntekter og kostnader for sektor 3. Budsjettet er ikke 
periodisert, men viser en samlet oversikt over økonomisk oppstilling for 2020 i sin helhet. Regnskapet 
viser bokførte kostnader og inntekter for perioden til 3. kvartal 2020.  
 
I kolonnen reelt avvik er det beregnet og hensyntatt de faktiske kostnader for den bestemte perioden.  
Per 3.kvartal skal forbruket ligge på 72,7 % for lønn inkl. sosial utgifter. På øvrige utgifter og inntekter 
skal forbruket ligge på 75,0 %. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. 
På pensjon skal forbruket ligge på 75,0 %. Denne kvartaloversikten viser regnskapsførte inntekter og 
utgifter i forhold til totalbudsjettet. 
 
Kolonnen «helårsavvik» viser stipulert avvik ved årsslutt basert på driften fra januar til september 
inneværende år. Helårsavviket beregnes etter det reelle avviket. Reelt avvik er beregnet ut fra de 
faktorene som er kjent pr september.  
 
3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Fb i % Avvik Reelt avvik Helårsavvik 
Lønn inkl sos. utg 101 225 442 136 378 416 74 2 078 334 1 378 334 1 306 500 
Pensjon 20 192 333 28 428 980 71 -1 129 402 -1 129 402 -1 599 602 
Lønn total:  121 417 775 164 807 396 74 948 932 248 932 -293 101 
Øvrige utgifter 25 909 728 40 696 532 64 -4 612 671 -286 671 -727 228 
Inntekter -23 077 889 -50 724 885 45 14 965 775 1 240 574 1 654 099 
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Totalt avvik for sektor 3 124 249 614 154 779 043 80 11 302 036 1 202 835 633 770 
 
Sektoren har i perioden januar til september fått inn refusjon sykepenger og fødselspenger på kr 
6 233 450. Forbruket på lønn sykevikar og svangerskapsvikariat utgjør kr 3 466 299. Dette gir 
en differanse på kr 2 767 151.  
 
Sektoren har et merforbruk i forhold til periodebudsjettet på følgende konto:  
Lønn faste stillinger kr 449 298 
Lønn faste tillegg vikarer kr 469 894 
Lønn ekstrahjelp kr 786 016 
Lønn faste tillegg ekstrahjelp kr 387 740 
Lønn overtid kr 1 526 141 
Lønn lærlinger kr 450 635  
 
Sektoren har et mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på kr 1 071 210 
 
Pensjon er det beregnet et reelt avvik kr 1 129 402 som gir et stipulert helårsavvik på kr 
1 599 602.  
 
Øvrige utgifter er det beregnet et reelt avvik på kr – 286 671, som gir et stipulert helårsavvik på 
kr – 727 228. Her er det tatt hensyn til vedtatt og iverksatt tiltak på kjøp av private tjenester.  
 
Inntekter er det beregnet et reelt avvik på kr 1 240 574, som gir et stipulert helårsavvik på kr 
1 654 099. Hovedårsaken er reduksjon i inntekt på ressurskrevende tjenester. Ressurskrevende 
tjenester er det budsjettert med kr 13 300 000. Årets inntekt er stipulert til å bli kr 11 500 000. 
 
Status pr. virksomhet og informasjon om tiltak vil bli presentert under hovedutvalgsmøte. 
 
 

Vurdering 
Totalbudsjettet for sektor 3 er på 154,7 millioner kr. Inkludert DMS og NAV. Et totalt avvik ved 
årets slutt på 633 770 kr. Utgjør 0,4 %. 
Det arbeides nå med multiple tiltak for økt økonomisk kontroll i hele sektoren. 
Resultatet for hele 2020 slik status er pr. oktober, er betydelig bedre enn regnskapet for sektor 3 
i 2019. Et merforbruk ønskes unngått, og balanse tilstrebes. 
Sektorleder vurderer derfor innføring av restriksjoner på innkjøp og ansettelser som ikke går ut 
over liv og helse. 
En særlig restriktiv holdning til innkjøp og ansettelser må også omfatte de kommunale 
tjenestene i NAV og DMS. 
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