
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Konferanserommet, Sonjatun 
Dato: 24.11.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Oppmøte utenfor personalinngang ved personalparkeringen, første veg til høyre etter 
Sonjatun porten.  
Møtet starter med omvisning Sonjatun. 
Alle må ta med munnbind.  
 
 
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: 

 Sektorleder, Angela Sodefjed, og Virksomhetsleder for Omsorgsboliger, Britt 
Bendiksen, orienterer om nedbemanningsprosess Omsorgsboliger. 

 Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer angående innbyggerspørsmålet fra Morten 
Fredriksen i kommunestyret 29.10.20. 

 Virksomhetsleder for omsorgsboliger, Britt Bendiksen, orienterer om rapporten fra 
Ambia (tidligere RO) og iverksatte tiltak som følge av den. 

 Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om mennesker med spesielle behov som bor 
hjemme som vil være aktuelle kandidater for omsorgsbolig. Kommunens eksisterende 
tilbud og fremtidig plan. 

 Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om rapporten fra prosjektet “kartlegging av 
hjemmeboende eldre 72 år”. 

 Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om fremdrift i Matsentral saken. 
 Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om den nedsatte gruppa utredning nybygg/ 

renovering Sonjatun sitt arbeid så langt. Budsjett for dette arbeidet. 
 Sektorleder, Angela Sodefjed, orienterer om beredskapsplaner som foreligger innen 

Helse og Omsorgssektoren. 
 Sektorleder, Angela Sodefjed, og regnskapsleder Johanne Olaussen, orienterer om 

budsjett 2021. 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 41/20 Referatsaker   
RS 145/20 Referat fra Ungdomsrådet 23.09.20  2020/83 
RS 146/20 Referat fra møte i Nordreisa Ungdomsråd 

27.10.20 
 2020/83 

RS 147/20 Protokoll fra møte i Barn- og unges 
kommunestyre 1. oktober 2020 

 2020/962 

RS 148/20 Protokoll fra RUST-møte 13.10.20  2016/1153 
RS 149/20 Kommuner må legge til rette for besøk helse- og 

omsorgsinstitusjoner (Covid 19) 
 2020/300 

RS 150/20 Svar på søknad om tilskudd - tiltakspakke for 
sårbare eldre Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet 

 2020/973 

RS 151/20 Svar på søknad om tilskudd - tiltakspakke for 
sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert - 
Nordreisa kommune, Sonjatun 
sykehjem/Sonjatun bo- og kultursenter 

 2020/973 

RS 152/20 Overordnet samarbeidsavtale og tilhørende 
tjenesteavtaler mellom Nordreisa kommune og 
UNN 

 2016/1392 

RS 153/20 Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for 
nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 
- vår 2020 

 2020/1129 
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RS 154/20 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester 

 2020/89 

RS 155/20 Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 
2020 

 2020/89 

RS 156/20 Tilbakemelding om gjennomførte tiltak etter 
forvaltningsrevisjon- Kvalitet i sykehjem 

 2019/919 

RS 157/20 Tilbakemelding - skjenkekontroll 30.07.20 Bios 
cafe 

 2019/889 

RS 158/20 Tilbakemelding på skjenkekontroll 30.07.20 - 
Grillstua mat og vinhus 

 2019/862 

RS 159/20 Tilbakemelding - kontroll av salgsbevilling og 
tobakkssalg 30.07.20 - Coop extra 

 2019/1299 

RS 160/20 Innvilger tilskudd til Mastergrad avansert klinisk 
sykepleie 3 år over statsbudsjettet 

 2020/996 

PS 42/20 Forslag møteplan 2021  2020/1196 
PS 43/20 
 
PS 44/20 
 
PS 45/20 
PS 46/20 
 
PS 47/20 
PS 48/20 
PS 49/20 
 
PS 50/20 
 
PS 51/20 
PS 52/20 

Revidering av delegasjonsreglement for 
Nordreisa kommune 
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2021 
Alis legestilling 
Selvmordsforebyggende arbeid i helse- og 
omsorgssektoren 
Nedbemanning helse- og omsorgssektoren 
Konsekvensanalyse ved endring av turnus Guleng 
3 
Samarbeidsavtale FACT – Senter for psykisk 
helse Nord-Troms 
Godkjenning av virksomhetsplan for 
Distriktsmedisinsk Senter 
Samlokalisering av studentboliger/sykehjem 
Overordnet samarbeidsavtaler mellom UNN og 
Nordreisa kommune 
 
  
 
 

 2016/548 
 

20/1215 
 

20/277 
20/1256 

 
19/665 
19/665 
20/1226 

 
20/1258 

 
20/1247 
16/1392 

 

3



4

PS 41/20 Referatsaker



Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Halti, Storslett 
Tid Tirsdag 22. september 2020 kl. 14:00 – 15:30 

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Mathilde Stabell 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

  
 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jon Andreas Fyhn 
 

 

 

Sakskart 

 

16/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

17/20 Utvalgsmøter 

18/20 RUST møte 

19/20 Svar på innspill til Ungdomsrådet fra næringsutvalget 

20/20 Eventuelt 

 

 

 

16/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
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17/20 Utvalgsmøter 

Medlemmene av Ungdomsrådet forteller kort om hvilke utvalgsmøter de har vært på siden 
sist. Blant annet er det kommet inn et svar på innspillet Ungdomsrådet sendte inn til 
næringsutvalget. Det blir tatt opp som en sak senere på møte under sak 19/20. 

 

18/20 RUST møte 

Det har vært avholdt et digitalt RUST møte 17.09.20, men siden det var så som kunne delta 
på møte var de ikke vedtaksdyktig. Nytt møte er satt til 13.10.20. 

 

19/20 Svar på innspill til Ungdomsrådet fra næringsutvalget 

Ungdomsrådet fremmet i juni en henvendelse til kommunen om viktigheten å støtte lokale 
bedrifter for å sikre videre arbeidsplasser i kommunen med tanke på Covid-19 pandemien. 
Ungdomsrådet hadde tre konkrete forslag i innspillet. Utvalgsleder i Næringsutvalget 
opplyser i eget brev at det er tatt opp i utvalget.  

 

20/20 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker ble tatt opp. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 25.09.20. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Halti, Storslett 
Tid Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 14:00 – 15:30 

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Jens Severin Giæver 
Mathilde Stabell 
Emma Halvorsen Agorsah 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Jon Andreas Fyhn 
Alf Sindre Einevoll 

 

 

Sakskart 

 

21/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

22/20 Utvalgsmøter 

23/20 RUST møte 13. oktober 2020 

24/20 BUK møte 01. oktober 2020 

25/20 Oppdatering om brannøvelser i skolebusser 

26/20 Hvordan synliggjøre Nordreisa Ungdomsråd og jobben de gjør? 

27/20 Eventuelt 

 

21/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
Sakene som blir nærmere diskutert i Ungdomsrådet er PS 127/20, PS 129/20 og PS 137/20. 
De mener det er viktig at ungdommen også blir hørt i disse sakene. 
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22/20 Utvalgsmøter 

Medlemmene av Ungdomsrådet forteller kort om hvilke utvalgsmøter de har vært på siden 
sist.  

 

23/20 RUST møte 13. oktober 2020 

Ramona informerer om RUST møte som var i Nordreisa 13. oktober. Temaet for RUST møte 
denne gangen var Plast i Havet og Maja Bernhoff fra Naturvernforbundet holdt et foredrag 
om dette.  

Det ble diskutert hvordan man kan forbedre hybeltilbudet til elever i regionen. Det er 
spesielt viktig for en kommune som Nordreisa siden mange flytter alene for første gang hit 
for å gå på videregående skole. En annen viktig sak er hvordan man tar vare på de når de har 
flyttet hit. 
 

24/20 BUK møte 1. oktober 2020 

Barn og Unges Kommunestyre fant sted 1. oktober i kultursalen på Halti, Storslett. Temaet 
for denne gangen var Psykisk helse og vold i nære relasjoner. Representanter fra Politiet og 
fra Rus og Psykiatri i Nordreisa Kommune kom for å fortelle om dette. 
 
Ramona som er leder i Nordreisa Ungdomsråd er også ordfører i BUK, og hun forteller om 
meget god deltakelse og engasjement under møtet. 
 

25/20 Oppdatering om brannøvelser i skolebusser 

Tidligere i år ble det lagt inn ønske fra Nordreisa Ungdomsråd om at det skulle bli avholdt 
brannøvelser på skolebussene i kommunen. Ungdomskontakt informerer om at det nærmer 
seg at dette blir gjort nå. 

 

26/20 Synliggjøring av Nordreisa Ungdomsråd og jobben de gjør 

Denne saken blir utsatt til våren med tanke på valg av nytt ungdomsråd til neste år. 

 

27/20 Eventuelt 

Neste møte blir satt til 24. november 
 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 30.10.20 
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Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Halti kulturscene, Halti 
Dato: 01.10.2020 
Tidspunkt: 09:00-13:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Reisa Montessori: 
Johannes Bakkevoll - forfall 
Lydia Link. 
Rotsundelv skole: 
Veronica Røsnes Johansen 6 kl  
Marit Susanne Kalseth 7. kl.   
Storslett skole: 
Klaus Rognmo 5b 
Sophi Elvira 5a 
Margot Hansen 6a 
Emilian Larsen 6B 
Amalie Ibrahim 7a 
Ole Einar Henriksen7B 
Aksel Vang 8 A 
Vibeke Holm 8 A - forfall 
Sigve Benonisen 9 A 
Oskar Johansen 10 B 
Esrom Haile 10 A 
Ungdomsrådet:  
Ramona Soleng Thomassen 
Alf Sindre Einevoll 
Straumfjordnes skole:  
Ingen møtte 
Nord-Troms videregående: 
Ingen møtte 

  

   
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Hilde Nyvoll-  
Vegard Tvedt 
Pedersen-  

Ordfører 
Ungdomskontakt 
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Edel Gulbrandsen Oppvekst og kultur 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
 
 
______________________  _______________________ 
 

                                        Saksliste 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/20 Sak   
RS 7/20 Referatsak   
RS 8/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20  2020/83 
RS 9/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20  2020/83 
RS 10/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20  2020/83 
RS 11/20 Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med 

regionrådet 26.5.2020 
 2016/1153 

PS 12/20 Ungdomsklubb for yngre - fra 6A ved Storslett 
skole 

 2020/962 

PS 13/20 Fotballhall - fra 6A ved Storslett skole  2020/962 
PS 14/20 Aktivitetspark - fra 6A ved Storslett skole  2020/962 
PS 15/20 Nye stoler til Storslett skole - fra 6A ved Storslett 

skole 
 2020/962 

PS 16/20 
Tilleggssak 
PS 17/20 
PS 18/20 

Nytt basseng - fra 6A ved Storslett skole 
 
Volleyball søndager i Nordreisahallen 
Busskur til elevene i Oksfjord 

 2020/962 
 

2020/962 
2020/962 

 
- Neste møtedato for BUK ble fastsatt til 11.03.2021 
- Elin Vangen og Eilin Storaas fra enheten Rus og psykisk helse og Mads Eriksen fra 

Politiet fortalte og informerte om temaet Psykisk helse og vold i hjemmet. 
 
 
 
Sak 1 Ungdomsklubb for yngre 
Forslag til vedtak: 6. og 7. klasse får egen dag på klubben annenhver uke i en prøveperiode. 
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Sak 2 Fotballhall 
Forslag til vedtak: Fotballgruppa v/Nordreisa IL inviteres til neste møte i BUK for å fortelle om 
prosjekt fotballhall. 
 
Sak 3 Aktivitetspark 
Forslag til vedtak: Det er mange flotte aktivitetsområder i kommunen. Kvennes, tilrettelagt sti 
opp Truiski, Saga skistadion, lysløyper i Oksfjord og Bakkeby, tilrettelegging i nasjonalparken, 
tuftepark ved Storslett skole, flere ballbinger. Det planlagte nye uteområdet ved Moan skole 
innholder mange aktiviteter tilpasset 1.- 7. klasse. Dette er viktig for folkehelsa for å få flere i 
aktivitet og for å øke trivsel. Ungdomsrådet definerer hvilke aktiviteter som er viktig for barn og 
unge. 
 
Sak 4 Nye stoler til Storslett skole 
Forslag til vedtak: Ødelagte stoler må meldes ifra om til lærer. Det er ikke avsatt midler til nye 
møbler til Storslett skole i budsjettet. 
 
Sak 5 Nytt basseng 
Forslag til vedtak: Tiltaket må innarbeides i budsjett og økonomiplanen til Nordreisa kommune. 

PS 11/20 Sak 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
 

Behandling: 
Tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Tas til orientering. 
 
 

RS 7/20 Referatsak 

RS 8/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20 

RS 9/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20 

RS 10/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20 

RS 11/20 Protokoll fra møte i RUST og fellesmøte med regionrådet 26.5.2020 

PS 12/20 Ungdomsklubb for yngre - fra 6A ved Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
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Behandling: 
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: 6. og 7. klasse får egen 
dag på klubben annenhver uke i en prøveperiode. 
Esrom Haile (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Foreslår at 5.klasse får være 
med.  
 
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). Enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over forslaget til Haile (Storslett skole). 9 stemte for, 5 stemte imot. 
Tilleggsforslaget ble dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
5., 6. og 7. klasse får egen dag på klubben annenhver uke i en prøveperiode. 
 
 

PS 13/20 Fotballhall - fra 6A ved Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
 

Behandling: 

Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Fotballgruppa 
v/Nordreisa IL inviteres til neste møte i BUK for å fortelle om prosjekt fotballhall.  
 
Forslaget fra Thomassen (Ungdomsrådet) ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Fotballgruppa v/Nordreisa IL inviteres til neste møte i BUK for å fortelle om prosjekt 
fotballhall. 
 
 

PS 14/20 Aktivitetspark - fra 6A ved Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
 

Behandling: 
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag til vedtak: Det er mange 
flotte aktivitetsområder i kommunen. Kvennes, tilrettelagt sti opp Truiski, Saga skistadion, 
lysløyper i Oksfjord og Bakkeby, tilrettelegging i nasjonalparken, tuftepark ved Storslett skole, 
flere ballbinger. Det planlagte nye uteområdet ved Moan skole innholder mange aktiviteter 
tilpasset 1.- 7. klasse. Dette er viktig for folkehelsa for å få flere i aktivitet og for å øke trivsel. 
Ungdomsrådet definerer hvilke aktiviteter som er viktig for barn og unge. 
Klaus Rognmo (Storslett skole) fremmet følgende forslag: Sykkelbane på Høgegga.  
 

12



Sophie Elvira (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Hompe, klatrestativ, disser og 
trampoliner i bakken ved Storslett skole.  
 
Amalie Ibrahim og Margot Hansen (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Å sette 
aktivitetsparken i trekanten fordi det er allerede på Storslett skole. 
 
Det ble først stemt over forslaget til Klaus Rognmo. 13 stemte for, 1 stemte mot. Forslaget ble 
dermed vedtatt.  
 
Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget til Sophie Elvira. 8 stemte for, 6 stemte mot. 
Forslaget ble dermed vedtatt.  
 
Deretter ble det stemt over tilleggsforslaget til Amalie Ibrahim og Margot Hansen. 9 stemte for, 
5 stemte mot. Forslaget ble dermed vedtatt.  

Vedtak: 
Sykkelbane på Høgegga. 
Hompe, klatrestativ, disser og trampoliner i bakken ved Storslett skole. 
Å sette aktivitetsparken i trekanten fordi det er allerede på Storslett skole. 
 
 

PS 15/20 Nye stoler til Storslett skole - fra 6A ved Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
 

Behandling: 
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Ødelagte stoler må 
meldes ifra om til lærer. Det er ikke avsatt midler til nye møbler til Storslett skole i budsjettet. 
Sophi Elvira (Storslett skole) fremmet følgende tilleggsforslag: Foreslår å sende saken over til 
oppvekst. 
 
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over tilleggsforslaget til Sophi Elvira. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Ødelagte stoler må meldes ifra om til lærer. Det er ikke avsatt midler til nye møbler til Storslett 
skole i budsjettet. 
Foreslår å sende saken over til oppvekst. 
 
 

PS 16/20 Nytt basseng - fra 6A ved Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
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Behandling: 
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Tiltaket må innarbeides 
i budsjett- og økonomiplanen til Nordreisa kommune. 
 
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tiltaket må innarbeides i budsjett- og økonomiplanen til Nordreisa kommune. 
 
 

PS 17/20 Volleyball søndager Nordreisahallen - fra klasse 10 B Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
 

Behandling:  
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: De som ønsker å spille 
danner en gruppe, finner en ansvarlig voksen, og kan søke BUKA om midler. 
 
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). 8 stemte for, 5 stemte imot. 
Forslaget ble dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
De som ønsker å spille danner en gruppe, finner en ansvarlig voksen, og kan søke BUKA om 
midler. 
 
 

PS 18/20 Busskur til busselevene i Oksfjord - fra klasse 10 A Storslett skole 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 01.10.2020  
 

Behandling: 
Ramona Soleng Thomassen (Ungdomsrådet) fremmet følgende forslag: Saken videresendes til 
driftsutvalget.  
 
Det ble stemt over forslaget til Thomassen (Ungdomsrådet). 12 stemte for, 1 stemte imot. 
Forslaget ble dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Saken videresendes til driftsutvalget. 
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www.nordtromsportalen.no

PROTOKOLL 
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 
13. OKTOBER 2020 KL 1100-1400 
PÅ TAKET KAFE NORDREISA 
 
 
PROGRAM OG SAKSKART 
 
1100 LUNSJ 
1130 TEMA: PLAST I HAVET  
Plastrådgiver i Naturvernforbundet Maja Bernhoff informerer om utfordringer, konsekvenser og tiltak rundt plast i 
havet og om engasjement for strandrydding. 
 
1230 SAKSLISTE 
 

27/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
28/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 
29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE 
31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL  
32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 
33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER 
34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER 
35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR 
36/20 EVENTUELT 

 
1400 MØTE SLUTT 
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www.nordtromsportalen.no
 
 

 

TILSTEDE   
Nord-Troms Ungdomsråd Johannes V Lundvoll Lyngen 
 Andreas Simonsen Lyngen 
 Marcus Solvoll Storfjord 
 Ådne Gamst Eriksen Storfjord 
 Ramona S Thomassen Nordreisa 
 Jon Andreas Fyhn (Teams) Nordreisa 
 Maiken Jørgensen (Teams) Kvænangen 
 Monica Boberg (Teams) Kvænangen 
 Siril Jørgensen (Teams) Skjervøy 
Fagrådet Vegard T Pedersen Nordreisa 
 Kjersti Rennestraum Kåfjord 
 Marit Boberg (Teams) Kvænangen 
 Kåre Bjørnar Olsen (Teams) Lyngen 
Adm. Lise Jakobsen  
Andre Maja Bernhoff Naturvernforbundet 

 
 

27/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA  
26. MAI OG 17. SEPTEMBER 2020 
Vedlegg: 
Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 26. mai og 17. september 
 
VEDTAK:  
Innkalling godkjennes 
Protokollene godkjennes. 
 
 
29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
SKJERVØY 

 Ikke valgt nytt råd og lite aktivitet 
 Ny politiske rådgiver 
 Siril med for å sikre overgang til nytt råd 

 
STORFJORD 

 Valgt inn to nye i rådet fra Hatteng elevråd  
 Valgt inn vararep. 

 
LYNGEN 

 Ett møte i kommunestyret og ett møte i ungdomsrådet siden sist 
 Velger nytt råd i oktober 
 Aktiv Lyngen: Rib-tur og møte med politiets U18-gruppe 

 
NORDREISA 

 BUK 1. oktober – svært vellykket møte med stor aktivitet og engasjement fra deltakerne. Saker om fotballhall, 
uteområde på Storslett skole, aktivitetspark i Trekanten, sykkelbane Høgegga, nye stoler til Storslett skole, 
nytt svømmebasseng og volleyballtrening. 

 Kommunestyremøter i september og oktober 
 Sak til Oppvekst og kulturutvalget om ny stillingsressurs til ungdomsklubb/kontakt 
 Brannøvelse på skolebusser gjennomføres nå – sak fremmet av ungdomsrådet for 5 år siden 

 
KVÆNANGEN 

 Klubben snart klar for åpning 
 Har valgt nytt råd og RUST-repr. 
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 Hanne Wiesner er politisk rådgiver 
 Sak om frukt 2 ganger i uken på skolen 
 Jobber med temadag sammen med Selvhjelp Norge 
 Arrangerer juleball 

 
KÅFJORD 

 Skifter hele ungdomsrådet pga. flytting til vgs. og lærlingejobb 
 Nyvalg etter jul – opplæring på nyåret 
 25 års jubileum – egen sak i dagens møte 

 
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT 

 Besøk fra prosjektleder for Ungsatsing i Hålogalandsrådet 20.10 for å høre om erfaringer, struktur og 
organisering i RUST. Ramona, Kjersti, Bernt, Victoria og Lise deltar i møtet 

 UE presenterte Prøv sjøl-fondet på kick off for ungdomsbedrifter på Skjervøy 6.10 
 Ungdommens distriktspanel samles i Alta 17.-18. oktober. RUST er med på møtet via Temas søndag for å gi 

innspill på hypoteser som de jobber med utfra rapport fra Ruralis (presentert i forrige RUST-møte) – skal 
jobbe frem 10 råd til regjeringa om fremtidas distriktspolitikk- Johannes, Ådne og Lise deltar på Teams-møtet 
søndag kl. 12.30 

 
 
 

30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE 
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VEDTAK:  

Flott rapport! Tas til orientering  
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31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL  
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Det velges en arbeidsgruppe som lager felles saksfremlegg i samarbeid med saksordfører og regional 
ungdomskonsulent 

o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for nord-tromsungdom 
som bor på hybel.  

o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november 
 
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I RUST-møtet 17. mars 2020 ble det holdt innspillrunde i arbeidet med 
regionrådets strategi for 2020-2023. Ett av innspillene fra ungdomsrådet var fokus på hybelboeres utfordringer. 
Utfordringene kan være knyttet til psykososialt miljø og trivsel, kosthold og livsstil, boforhold på hybel m.m.  
 
Kommunene Nordreisa og Skjervøy er vertskommuner for ungdom fra de øvrige kommunene. De to vertskommunene 
kan sikre at hybelungdom ivaretas godt gjennom ungdomskontakt, helsestasjon for ungdom og sosiale fritidstilbud, og 
samtidig sørge for god oppfølging av egne ungdommer som flytter på hybel til Alta og Tromsø for å gå på skole.  
 
Ungdommer fra Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole. Det er 
viktig at disse kommunene følger opp ungdommene på skolestedene i Tromsø, Alta, Nordreisa og Skjervøy.  
 
Aktuelle tiltak kan være tilbud om helsestasjon for ungdom, ungdomskontakt, sosiale møtesteder og fritidstilbud, kurs 
om kosthold og livsstil, retningslinjer for minste standard på hybler og tiltak for at husleia ikke er for høy. 
 
Innspill i møtet: 

 Møtesteder for ungdom er viktig – ungdom vil ha kontakt med andre 
 Synliggjøre aktivitet for ungdommer – samle info og spre den 
 Lyngen modellen og Folkehelseprogrammet. Flere kommuner er med i Folkehelseprogrammet – Nordreisa 

trenger et push for å bli med der! 
 Hver kommune må kartlegge sine ungdommer 
 Samarbeid med fylkeskommunen 
 Inkl. Alta i dette – viktig pga stor skole der 

 
VEDTAK:  

o Arbeidsgruppen bestående av Kjersti, Marcus, Ramona og en repr. fra Kvænangen ungdomsråd 
lager felles saksfremlegg i samarbeid med saksordfører og regional ungdomskonsulent 

o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for nord-tromsungdom 
som bor på hybel.  

o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november 
 

 
 
32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

o RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.  
o Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av rådene i 

samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver kommune, ordfører og politisk rådgiver. 
 
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST-konferansen samler årlig ungdomsrådene i Nord-Troms og skal gjøre 
representantene kjent med hverandre, det politiske systemet og bidra til aktive og engasjerte ungdomsråd i 
kommunene. Konferansen arrangeres av RUST og tilrettelegger for opplæring og skolering i aktuelle tema - med 
ungdom og for ungdom.  
 
På grunn av Covid-19 har Fagrådet i eget møte 26.8 besluttet å ikke samle alle ungdomsrådene denne høsten.  
Fagrådet ønsker å gjennomføre opplæring og skolering lokalt med 1-3 kursholdere/prosessledere fra RUST i romslige 
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møterom i hver kommune. Smittevernregler skal overholdes. Det pågår i disse dager valg til ungdomsråd i 
kommunene og gjøres fortløpende avtaler om når skoleringen kan gjennomføres i den enkelte kommune. 
 
Tema for opplæringen og erfaring fra tidligere RUST-konferanser og kurs drøftes i møtet 
Innspill: 

 Presentasjon av RUST digitalt til hvert ungdomsråd 
 Hvordan debattere? 
 Hvordan få frem sak i kommunestyret? 
 Hvordan skrive en sak og hvor skal den sendes? 
 Synliggjøre temaet medvirkning  
 Felles tema og noen for den enkelte kommune – planlegges med RUST-repr. 

 
VEDTAK: 

o RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.  
o Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av rådene i 

samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver kommune, ordfører og politisk rådgiver. 
 
 
33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd ønsker, så langt det er mulig innenfor smittevernregler, å gjennomføre fysisk 
fellesmøte og tur med ordførere.  

o Nord-Troms ungdomsråd sender saken til regionrådet. 
 
BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST arrangerer årlig fellesmøte og tur med ordførere i regionrådet for å øke 
fokus på ungdomsmedvirkning, bli kjent med ordfører i egen kommune, og senke terskel for kontakt mellom 
ungdomsråd og voksne politikere. Pga. Covid-19 kan det være vanskelig å gjennomføre møte og tur over to dager som 
tidligere. Årets tur skal være i Skjervøy kommune. 
 
ALTERNATIVER: 

o Gjennomføre to dagers møte og tur. Tilpasse aktivitet til smittevernregler. 
o Gjennomføre fellesmøte og aktivitet som dagsmøte på Skjervøy. 

Forslag til møtelokaler og aktivitet på ordførerturen drøftes i møtet 

Innspill: 

 Ønsker to-dagers tur fordi man blir bedre kjent da. Aktivitet første dag for å bli kjent før møte. 
 Covid-regler overholdes med enerom på hotellet 
 Aktivitet: Strandrydding – bedre på våren pga været 
 Aktivitet: Visning på Lerøy og rib-tur 
 Aktuelle møterom er Rådhuset, Kiilgården og vgs. Ungdomsrådet ønsker møte i kommunestyresalen på 

Rådhuset. 

 

VEDTAK: 

o Nord-troms ungdomsråd ønsker å gjennomføre to dagers tur med møte i kommunestyresalen, 
omvisning på Lerøy og rib-tur, og overnatting på hotellet. 
 

34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
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o Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt ifbm. “Ungdom og 
stedsutvikling” i 2018. 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med RUST-konferansen 2018 ble det holdt worhshop om «Ungdom 
og stedsutvikling. Hvert ungdomsråd fikk da tildelt 20 000kr for å iverksette ideer fra workshop i sin kommune. Kåfjord 
ungdomsråd jobbet med ideen om en sykkeldag for ungdom som midlene i utgangspunktet var tenkt brukt til. 
Sykkeldagen er ikke gjennomført og Kåfjord ungdomsråd ønsker å omdisponere midlene til markering av 25 års 
jubileum. 

Prosjektbeskrivelse og søknad om støtte til markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år:  
“25 år med ungdomsråd i Kåfjord skal ikke gå ubemerket hen” 

 
Bakgrunn 
I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på 
samfunnshuset i Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny 
kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom, for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord 
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og 
Kåfjord kommune er skikkelig stolte av og nå vil markere!  
Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for 
kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I dag 
har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange engasjerte 
representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags 
dato er de engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25 
år.  
I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune om støtte til å gjennomføre en 
storstilt markering fredag 27.november- lørdag 28.november 2020, på Senter for Nordlige folk i 
Manndalen, Kåfjord.  
Formål 

 Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten, inkludert tidligere og 
nåværende engasjerte ungdommer! 

 Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers krevende tid 
 Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms 
 Tilrettelegge for to annerledes og innholdsrike dager for ungdom med program de synes er 

gøy 
 Skape engasjement hos workshop-deltakerne  
 Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt 

og kanskje nasjonalt! 

 
Innhold 
Skissert program:  

Fredag 27. November  
(denne kvelden er kun for 
representanter fra ungdomsrådene i 
Nord-Troms): 

Lørdag 28. November  
(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte): 
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Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra 
Nord-Troms kommunene  
 
Ca. kl. 18 -20: Installering og mingling 
 
Kl. 20: Pizza 
 
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen  
 
Kl. 22: Natt-kino 
 
Kl. 00: Ro 
 

Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet 
 
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og 
klargjøring for markering etc.  
 
Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering (foreløpig 
program, endringer kan forekomme) 

 Innledning ved ordfører (eventuelt også andre 
inviterte dersom det måtte passe) 

 Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / 
andre sentrale personer, fokus på det man har 
utrettet/ fått til 

 + en liten sekvens som får frem hva de ulike 
ungdomsrådene jobbet med- deres fanesaker 
(«Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene») 

 Innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise 
Jakobsen, om viktigheten av ungdomsråd og 
ungdommer som engasjerer seg i et 
samfunnsperspektiv 

 En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på 
de engasjerte ungdommene” 

 Workshop 
 Oppsummering workshop og veien videre 

 
 
Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere 
på dagsopplegg 
 
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er 
“unge”  
 
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss 
 
Kl. 19.00: Konsert-start  
 
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene 
 

  
Intern organisering 
Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig. 
Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid 
med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen av- 
prosjektet. 

Rolle Navn 
Prosjekteier Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd 
Prosjektleder Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum 

og Ungdomskontakt Stian Pedersen  
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Samarbeidspartner Senter for Nordlige folk 
Lise Jakobsen v/ Regional ungdomssatsing i 
Nord-Troms 
Halti næringshage ved Trude Indrebø og Inger 
Birkelund 

 

VEDTAK: 

o Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt ifbm. “Ungdom og 
stedsutvikling” i 2018. 

35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering av 25 års jubileum. 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER 

RUST har årlig budsjett på 50 000 kr til tiltak for ungdom. Pga Covid-19 har det vært få tiltak og aktiviteter gjennomført 
i RUST og i regionene for øvrig dette året. Kåfjord ungdomsråd ønsker at alle ungdomsrådene i Nord-Troms skal delta 
på feiringen av jubileet.  

Søknad om støtte til markering av at Kåfjord ungdomsråd fyller 25 år! 

I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på samfunnshuset i 
Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom- for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord 
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune er 
skikkelig stolte av og nå vil markere!  

                    
Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale 
seg i saker som gjelder ungdom. I dag har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange 
engasjerte representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags dato er de 
engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25 år.  
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I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune RUST om inntil kroner 
15.000,- i støtte til å gjennomføre skissert markering fredag 27.november- lørdag 28.november 
2020, på Senter for Nordlige folk.  
  
Formål  
1. Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten -inkludert tidligere og 
nåværende engasjerte ungdommer!  
2. Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers spesiell og krevende tid  
3. Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms  
4. Tilrettelegge for to annerledes, lære- og innholdsrike dager for ungdom med program planlagt 
av ungdom selv 
5. Skape engasjement hos workshop-deltakerne  
6. Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt 
og kanskje nasjonalt!  
  
Foreløpig program ser slik ut (med forbehold om at endringer kan forekomme, da man avventer 
svar på søknader om finansiering):  

Fredag 27. November  
(denne kvelden er kun for 
representanter fra ungdomsrådene i 
Nord-Troms): 

Lørdag 28. November  
(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte): 

Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra 
Nord-Troms kommunene  
 
Ca. kl. 18 -20: Installering og 
mingling  
 
Kl. 20: Pizza  
 
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen  
 
Kl. 22: Natt-kino  
 
Kl. 00: Ro 

Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet  
  
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og klargjøring for markering 
etc.  
  
Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering  

 Innledning ved ordfører (eventuelt også andre inviterte dersom det 
måtte passe)  

 Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / andre sentrale 
personer- fokus på det man har utrettet/ fått til  

 + en liten sekvens som får frem hva de ulike ungdomsrådene jobbet 
med- deres fanesaker («Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene»)  

 Eventuelt innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise Jakobsen, 
om viktigheten av ungdomsråd og ungdommer som engasjerer seg i 
et samfunnsperspektiv  

 En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på de engasjerte 
ungdommene”  

 Workshop med representanter fra Halti næringshage  
 Oppsummering workshop og veien videre  

  
Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere på dagsopplegg  
 
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er “unge”  
 
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss  
 
Kl. 19.00: Konsert-start  
 
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene  

  
Under følger estimert budsjett og finansieringsplan for arrangementet:  
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HVA SUM I KR. 
Artist inkludert flyreise  150 000,-  
Leiebil  7000,-  
Overnatting artist  10 500,- (7x1500,-)  
Kost artist  3500,- (7x500,-)  
Leie av sal og utstyr 2 dager  16 000,-  
Backstage  2500,-  
Transport deltakere  
  

50 000,- 

Kost 40 deltakere 26 000,- 
Overnatting 10 000,- 
Nattevakt x 2 6400,- (400,- pr. time) 
Utgifter til arrangørgruppe, materiell backstage m.m. 3500,- 
Armbånd deltakelse 2000,- 
Premier 7500,- 
T-skjorter 12 000,- (300,- x 40) 
Annet/ uforutsette utgifter 37 800,- (10 %) 
Honorar samarbeidspartner workshop inkludert transport 20 000,- 
Leie tolkeutstyr 5000,- 
Honorar tolk 10 000,- 
TOTALSUM KR. 378 400,-  

  
  
HVEM  SUM  
Kåfjord kommune v/ Formannskapet  50 000,-  
Rusforebyggende midler, Kåfjord kommune  10 000,-  
Egenandel Kåfjord ungdomsråd  10 000,-  
Egenandel Kåfjord kommune  13 400,-  
Samfunnsløftet SNN  90 000,-  
RUST-midler stående fra tidligere prosjekt  20 000,-  
RUST  15 000,-  
Sametinget  75 000,-  
Troms og Finnmark fylkeskommune  90 000,-  
Lerøy  5000,-  
TOTALSUM I KR.  378 400,-  

  
Intern organisering 
Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig. 
Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid 
med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen 
av- prosjektet. 
  
Rolle  Navn  
Prosjekteier  Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd  
Prosjektleder  Kulturkonsulent Kjersti Hovland 

Rennestraum og Ungdomskontakt Stian 
Pedersen  

Samarbeidspartnere  Senter for Nordlige folk v/ daglig leder Svein 
Leiros  
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Regional ungdomssatsing i Nord-Troms 
(RUST) v/ Lise Jakobsen  
Halti næringshage  

  
Medvirkning  
Kåfjord ungdomsråd har vært - og vil være -med hele veien fra idéfase til gjennomføring. Skissert 
program er basert på og laget ut ifra ungdommenes innspill og tilbakemeldinger.  
  
Annet 
Slik programmet er skissert, er det utelukkende basert på hva ungdommene selv har ønsket 
seg for kommende markering. Kåfjord ungdomsråd blir fortløpende orientert om status i 
prosjektet og har uttrykt glede over å kunne få til denne markeringen. Prosjektet er likevel 
avhengig av å være fullfinansiert for å kunne bli slik det er skissert den dag i dag. Kåfjord 
ungdomsråd søker derfor RUST med flere om støtte for å kunne arrangerer markeringen slik 
man ønsker.  
 

VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering av 25 års jubileum. 

 

36/20 EVENTUELT  

 
15.10.2020 Lise Jakobsen (referent)
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Plast-Problematikken
Maja Bernhoff /plast-rådgiver Troms og Finnmark
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Plast i Havet – Ka e greia?

• Et verdensomspennende problem, en plast planet (UNEP 
2005)

• Siden 1950: 8.3 milliarder tonn plast –9% resirkulert, 12% blir 
brent, 79% forurenser naturen, 

• 6 millioner tonn i havet hvert år
• Billig, slitesterkt, lang nedbrytningstid 
• Utfordring med resirkulering
• I 2050: 34 milliarder tonn – mer plast enn fisk i havet
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Strandrydding – et tiltak vi vet funker

• Mesteparten av plasten 
synker til havets bunn – er 
det vist å rydde opp?

• Effektivt og skånsomt
• Høyere tetthet av søppel
• Hvordan bli med eller 

arrangere strand-rydding? :
https://ryddenorge.no/ 
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Årets TV-aksjon
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Diskusjon og Innspill
1. Tror dere marin forsøpling er et tema ungdom i Nord-Troms kan være 

interessert å engasjere seg i ? 
2. Hva skal til for å engasjere? Hvordan få plast til å bli en «snakkis»? 

Arrangere workshops?
3. Vi må tørre å stille de kritiske spørsmålene høyt: hvordan kan vi 

redusere plastforbruket? Hva er de største plast-kildene? Hvorfor kan 
vi kutte ut engangsplast? Hvorfor sender vi søpla helt til Tyskland for 
å resirkulere? Hvorfor har vi enda fotballbaner av forurensende plast-
granulat? Hvorfor bygger skoler og barnehager lekeplasser og fall-
dekker laget av plast? Er alt det nødvendig?
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v4-29.07.2015 

 

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

Helsedirektoratet 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester 
Per-Christian Wandås 

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 39427727 
 
 
 

 

 
 
 
Kommuner må legge til rette for besøk 

Helsedirektoratet sender i dag ut reviderte anbefalinger om besøk i helse- og 
omsorgsinstitusjoner og en ny anbefaling om besøk i omsorgsboliger. 
 
Det er ulike regler for besøk i omsorgsboliger og for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.  
 
 
Kan ikke nekte besøk i omsorgsboliger 
I brev av 14.3.2020 fra Helsedirektoratet til landets Fylkesmenn, kommuner og regionale 
helseforetak, ble det presisert at adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i 
omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med 
beboer, pårørende og evt. verge. 
 
Helsedirektoratet har mottatt meldinger om at kommuner har nektet personer som bor i 
omsorgsboliger å ta imot besøk under covid-19-pandemien. Helsedirektoratet publiserer i dag 
en anbefaling om at dette ikke er tillat. Kommunene må sørge for at hver enkelt 
tjenestemottaker som bor i samlokaliserte omsorgsboliger mv., får tilpasset informasjon til å 
vurdere besøk og nødvendig bistand til å gjennomføre smitteverntiltak under covid-19-
epidemien. Det er i utgangspunktet bare tjenestemottakeren selv som kan beslutte 
iverksettelse av slike tiltak, eventuelt i samråd med tjenesteyterne, pårørende og verge. 
 
Rådene som kommunen gir tjenestemottakeren må være i tråd med smittevernanbefalinger fra 
Folkehelseinstituttet og være tilpasset den lokale smittesituasjonen. Se også Råd ved helse- og 
omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og 
tilsvarende under covid-19-pandemien hos Folkehelseinstituttet. 
 
 
Kommunene må legge til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner 
Beboere i sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å få besøk. Kommunen 
kan bare begrense besøk i institusjoner, hvis det er strengt nødvendig. 
Helsedirektoratet har gått gjennom anbefalingene for besøk i omsorgsboliger og anbefalingene 
for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien. Reglene for besøk er ikke 

Landets fylkesmenn 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/38749-2 
Saksbehandler: Per-Christian Wandås 

Dato: 08.10.2020 
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endret, men i de reviderte anbefalingene er det presisert enda tydeligere hvilke regler som 
gjelder for besøk. 
 
De reviderte anbefalingene er lagt ut på Helsedirektoratets nettsider. Se: Besøk i helse- og 
omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering. 
 
 
Anmodning til fylkesmennene 
Helsedirektoratet ber fylkesmennene følge opp innholdet i dette brevet i sin kontakt med 
kommunene. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Helga Katharina Haug 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester 
Per-Christian Wandås 

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 39428668 
 
 
 

 

 
 
 
Kommuner må legge til rette for besøk 

Helsedirektoratet sender i dag ut reviderte anbefalinger om besøk i helse- og 
omsorgsinstitusjoner og en ny anbefaling om besøk i omsorgsboliger. 
 
Det er ulike regler for besøk i omsorgsboliger og for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.  
 
 
Kan ikke nekte besøk i omsorgsboliger 
I brev av 14.3.2020 fra Helsedirektoratet til landets Fylkesmenn, kommuner og regionale 
helseforetak, ble det presisert at adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i 
omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med 
beboer, pårørende og evt. verge. 
 
Helsedirektoratet har mottatt meldinger om at kommuner har nektet personer som bor i 
omsorgsboliger å ta imot besøk under covid-19-pandemien. Helsedirektoratet publiserer i dag 
en anbefaling om at dette ikke er tillat. Kommunene må sørge for at hver enkelt 
tjenestemottaker som bor i samlokaliserte omsorgsboliger mv., får tilpasset informasjon til å 
vurdere besøk og nødvendig bistand til å gjennomføre smitteverntiltak under covid-19-
epidemien. Det er i utgangspunktet bare tjenestemottakeren selv som kan beslutte 
iverksettelse av slike tiltak, eventuelt i samråd med tjenesteyterne, pårørende og verge. 
 
Rådene som kommunen gir tjenestemottakeren må være i tråd med smittevernanbefalinger fra 
Folkehelseinstituttet og være tilpasset den lokale smittesituasjonen. Se også Råd ved helse- og 
omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og 
tilsvarende under covid-19-pandemien hos Folkehelseinstituttet. 
 
 
Kommunene må legge til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner 
Beboere i sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å få besøk. Kommunen 
kan bare begrense besøk i institusjoner, hvis det er strengt nødvendig. 
Helsedirektoratet har gått gjennom anbefalingene for besøk i omsorgsboliger og anbefalingene 
for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien. Reglene for besøk er ikke 

Landets kommuner 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/38749-2 
Saksbehandler: Per-Christian Wandås 

Dato: 08.10.2020 
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endret, men i de reviderte anbefalingene er det presisert enda tydeligere hvilke regler som 
gjelder for besøk. 
 
De reviderte anbefalingene er lagt ut på Helsedirektoratets nettsider. Se: Besøk i helse- og 
omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger, og tiltak mot sosial isolering. 
 
 
Anmodning til fylkesmennene 
Helsedirektoratet ber fylkesmennene følge opp innholdet i dette brevet i sin kontakt med 
kommunene. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Helga Katharina Haug 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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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: 

  05.10.2020  2020/7321 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  18.09.2020  Merethe Karlsen 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mari Tande Aronsen, 77642156 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Svar på søknad om tilskudd - tiltakspakke for sårbare eldre 

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet 

Vi viser til deres søknad mottatt den 18.09.2020 om tilskudd under tilskuddsordningen 
aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet – tiltakspakke for sårbare eldre. 
 
Tildelingskriterier 
Fylkesmannen har fordelt tilskuddet ut fra kvantifiserbare tildelingskriterier og en skjønnsmessig 
vurdering, jf regelverket for ordningen punkt 4. 
 
Ramme til fordeling i Troms og Finnmark 
Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen en ramme på kr 11 174 000, - til fordeling i Troms og 
Finnmark fylke. Det er kommet inn søknader som langt overstiger rammen. Søknadene utgjør i 
overkant 25 millioner kroner. Med bakgrunn i de begrensede midlene som Fylkesmannen har til 
fordeling, er det foretatt en streng prioritering i samsvar med de føringer vi har fått fra 
Helsedirektoratet. 
 
Vilkår for tilskuddet 
Målet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet og deltakelse sosialt 
fellesskap og møteplasser. 
 
Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. For mange eldre har de siste 
månedene vært en ensom tid med begrensninger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte 
møteplasser. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt 
fellesskap og møteplasser.  
 
Tilskuddet er en engangsbevilgning. 
 
Tilsagn 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innvilger tilskudd på kr 200 000,- til Nordreisa kommune for 
bruk i 2020 og 2021. 
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I vurderingen har vi lagt vekt på at tilskuddet skal bidra til å raskt kunne tilrettelegge for seniorer og 
eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig i den pågående koronasituasjonen. 
 
Vi har prioritert å innvilge flest mulige søknader innenfor et begrenset budsjett. Derfor er flere 
søknader delvis innvilget. 
 
Fylkesmannen forutsetter at tiltakene utføres i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer 
knyttet til smittevern/covid-19. 
 
Navn på prosjektet/tiltaket: Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet 
 

Tiltak Søknadssum Innvilget  
Innkjøp av iPads 50 000 25 000 
Annonsering 10 000 5 000 
Opplæring/ frikjøp av ansatte 50 000 50 000 
Implementeringsperiode 120 000 120 000 
Totalt: 230 000 200 000 

 
Klageadgang 
Det er klageadgang på vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker etter 
at brevet er mottatt. Klagen skal sendes til Fylkesmannen (fmtfpost@fylkesmannen.no eller vår 
postadresse) og merkes med vår referanse. Fylkesmannen vurderer om det er grunnlag for å endre 
vedtaket. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen for endelig avgjørelse i Helsedirektoratet som er 
klageinstans. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Fylkesmannen vil anvise beløpet kort tid etter at kommunen har underskrevet og returnert vedlagte 
bekreftelse på at tilskuddsmottaker aksepterer vilkårene. 
 
Tilskuddsmottaker må varsel Fylkesmannen i Troms og Finnmark dersom adresse, 
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Departementet, Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes til 
formålet, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10. 
 
Ubrukt tilskudd 
Tilskuddet skal benyttes innen den 31.12. 2021. Dersom midlene ikke kan brukes etter  
forutsetningene, skal de betales tilbake til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Eventuelt feil bruk og 
mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt rettslige forføyninger. 
 
Rapportering 
Det skal rapporteres for bruk av tilskuddet til Fylkesmannen innen 01.03.2022. Fylkesmannen lager 
en samlet rapportering som fra kommunene, lag og organisasjoner som sendes Helsedirektoratet 
innen 01.04.2022. 
 
Det bes også om en aktivitetsrapport innen 10.01.2021 til Fylkesmannen, slik at det kan vurderes 
om tilskuddet fungerer etter hensikten. 
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Det skal rapporteres slik: 
 En kort beskrivelse/vurdering av tilbudet/tilbudene tilskuddsmidlene brukes/ble brukt til 
 Antall som nyttiggjør/gjorde seg tilbudet/tilbudene 
 Kortfattet vurdering av prosjektet og tiltaket, og det har bidratt til å nå målene 
 Hvordan er det jobbet for å nå målene 

 
Rapport skal sendes til: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø, eller 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskuddet er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger som 
samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskuddsbeløp mindre 
enn 200 000 kroner. 
 
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige 
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal 
kunne sammenlignes på samme nivå. 
 
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap 
for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 
 
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til 
dette tilskuddet. 
 
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 - «Særlig 
hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling.» 
 
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette tilskuddet, er 
kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal ta ansvar for gjennomføring og 
rapportering. 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/7321. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Lena Nordås (e.f.) 
fung. ass. helse- og sosialdirektør 

  
 
Mari Tande Aronsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK – 

AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 20/7321 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT 
Att: Merete Karlsen 
 
Organisasjonsnummer 
 

Kontonummer 
 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 79 på revidert statsbudsjettet for 
2020, «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet». Tilsagnet er på kr 200 000,- 

 
Tiltak Til utbetaling 
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet 200 000 

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/7321. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 
 
  
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
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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: 

  06.10.2020  2020/7322 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  18.09.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Marie Varsi Pedersen, 78 95 03 33 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

Svar på søknad om tilskudd - tiltakspakke for sårbare eldre 

Aktivitetstilbud og besøksvert 

Vi viser til deres søknader mottatt 16.09.20 og 18.09.20 om tilskudd under tilskuddsordningen 
aktivitetstilbud og besøksvert – tiltakspakke for sårbare eldre. 

Tildelingskriterier 
Fylkesmannen har fordelt tilskuddet ut fra kvantifiserbare tildelingskriterier og en skjønnsmessig 
vurdering, jf regelverket for ordningen punkt 4. 
 
Ramme til fordeling i Troms og Finnmark 
Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen en ramme på kr 13 694 000, - til fordeling i Troms og 
Finnmark fylke. Det er kommet inn søknader som langt overstiger rammen. Søknadene utgjør i 
overkant 25 millioner kroner. Med bakgrunn i de begrensede midlene som Fylkesmannen har til 
fordeling, er det foretatt en streng prioritering i samsvar med de føringer vi har fått fra 
Helsedirektoratet. 
 
Vilkår for tilskuddet 
Målet for aktivitetstilbud er å stimuler til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial 
kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og 
sosial kontakt med sine nærmeste. 
 
Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for eventuelt i 
samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og 
smittesikker måte. 
 
Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med 
heldøgns bemanning. 
 
Tilskuddet er en engangsbevilgning. 
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Tilsagn 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innvilger samlet tilskudd på kr 436 500,- til Nordreisa kommune 
for bruk i 2020 og 2021. 
 
I vurderingen har vi lagt vekt på at tilskuddet skal bidra til å raskt kunne tilrettelegge for seniorer og 
eldre som bor i sykehjem eller omsorgsbolig i den pågående koronasituasjonen. 
 
Vi har prioritert å innvilge flest mulige søknader innenfor et begrenset budsjett. Derfor er flere 
søknader delvis innvilget. 
 
Fylkesmannen forutsetter at tiltakene utføres i tråd med til enhver tid gjeldende retningslinjer 
knyttet til smittevern/covid-19. 
 
Navn på prosjektet/tiltaket: Sonjatun bo- og kultursenter: Innkjøp av Thera-Trainer 

Tiltak Søknadssum Innvilget  
Innkjøp Thera-Trainer, skjermer, 
tilleggsutstyr og lisenser 

89 500 89 500 

Totalt: 89 500 89 500 
 

Navn på prosjektet/tiltaket: Sonjatun sykehjem: Besøksvert 

Tiltak Søknadssum Innvilget  
Lønn besøksvert 200 000 200 000 
Totalt: 200 000 200 000 

 

Navn på prosjektet/tiltaket: Sonjatun omsorgssenter: Innkjøp av Thera-Trainer til 2 avdelinger 

Tiltak Søknadssum Innvilget  
2 x Innkjøp Thera-Trainer, skjermer, 
tilleggsutstyr og lisenser 

147 000 147 000 

Totalt: 147 000 147 000 
 

Klageadgang 
Ifølge Helsedirektoratets regelverk er tildeling eller avslag på tilskudd under denne 
tilskuddsordningen ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det derfor ikke 
klagerett. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Fylkesmannen vil anvise beløpet kort tid etter at kommunen har underskrevet og returnert vedlagte 
bekreftelse på at tilskuddsmottaker aksepterer vilkårene. 
 
Tilskuddsmottaker må varsle Fylkesmannen i Troms og Finnmark dersom adresse, 
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Departementet, Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at mildene nyttes til 
formålet, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10. 
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Ubrukt tilskudd 
Tilskuddet skal benyttes innen den 31.12. 2021. Dersom midlene ikke kan brukes etter  
forutsetningene, skal de betales tilbake til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Eventuelt feil bruk og 
mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt rettslige forføyninger. 
 
Rapportering 
Det skal rapporteres for bruk av tilskuddet til Fylkesmannen innen 01.03.2022. Fylkesmannen lager 
en samlet rapportering som fra kommunene som sendes Helsedirektoratet innen 01.04.2022. 
 
Det bes også om en aktivitetsrapport innen 10.01.2021 til Fylkesmannen, slik at det kan vurderes 
om tilskuddet fungerer etter hensikten. 
 
Det skal rapporteres slik: 

 en kort beskrivelse/vurdering av tilbudet/tilbudene tilskuddsmidlene brukes/ble brukt til 
 Antall som nyttiggjør/gjorde seg tilbudet/tilbudene 
 Kortfattet vurdering av prosjektet og tiltaket, og det har bidratt til å nå målene 
 Hvordan er det jobbet for å nå målene 

 
Rapport skal sendest til: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø, eller 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskuddet er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger som 
samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskuddsbeløp mindre 
enn 200 000 kroner. 
 
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige 
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal 
kunne sammenlignes på samme nivå. 
 
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap 
for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 
 
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til 
dette tilskuddet. 
 
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 - «Særlig 
hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling.» 
 
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette tilskuddet, er 
kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal ta ansvar for gjennomføring og 
rapportering. 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/7322. 
 

 

48

mailto:fmtfpost@fylkesmannen.no


  Side: 4/6 

 
Med hilsen 
  
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/helse- og sosialdirektør 

  
 
Lena Nordås 
fung. ass. helse- og sosialdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Akseptbrev 
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Vedlegg 1 

 
TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK – 

AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 20/7322 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT 
 
 
Organisasjonsnummer 
 

Kontonummer 
 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 68 på revidert statsbudsjettet for 
2020, «Aktivitetstilbud og besøksvert». Tilsagnet er på kr 436 500,- 
 
 
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Tiltak Til utbetaling 
Sonjatun bo- og kultursenter: Innkjøp av Thera-Trainer 89 500 
Sonjatun sykehjem: Besøksvert 200 000 
Sonjatun omsorgssenter: Innkjøp av Thera-Trainer til 2 avdelinger 147 000 

 
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/7322. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 
 
  
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 26.10.2020 08:23:38
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Hanne Marita Hansen; Angela Sodefjed; Hilde Anita Nyvoll

Emne: Fwd: Avtaler til signering - DMS
Vedlegg: 2020.10.23. Brev rådmannen.docx;ATT00001.htm;2020_TjAvt_Nordreisa.pdf;ATT00002.htm
Fra: Nicolaisen Magne <Magne.Nicolaisen@unn.no>
Dato: 23. oktober 2020 kl. 12:40:54 CEST
Til: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Avtaler til signering

Overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler mellom Nordreisa kommune og UNN
er revidert og sendt postmottak i kommunen pr e‐post 3. september for signering.
Flere har etterlyst status for dette arbeidet, derfor denne e‐posten med ønske om tilbakemelding
på når avtalene blir behandlet i kommunen.
 
Vedlagt denne e‐posten er en kort beskrivelse av revisjonsarbeidet (word‐dokumentet) samt
avtalene signert av UNN. Avtalene er samlet i ett dokument (pdf).
Skulle du har spørsmål til saksgangen, behov for avtalene i word‐format eller annet, er det bare
å ta kontakt.
 
Vi håper at kommunen kan returnere signerte avtaler, eller gi en kort tilbakemelding til når
avtalene vil bli signert snarest og senest innen 13. november.
 
Benytter anledningen til å ønske deg en riktig god helg om litt.
 
Med vennlig hilsen

Magne Nicolaisen Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen

Tlf: +47 917 36 289 Mob: +47 917 36 289

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.
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Nordreisa Kommune  
v/rådmann Jan-Hugo Sørensen 
Postboks 174 
9156 Storslett 
 
 
 
 
 
Deres ref:                          Vår ref:                           Saksbehandler:                                 Dato: 
 2020/8102  Magne Nicolaisen                                                    23.10.2020                             

 
Overordnet samarbeidsavtale og 11 tilhørende tjenesteavtaler til 
signering/behandling i kommunen  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 TROMSØ 

Internett: www.unn.no | Epost: post@unn.no | Telefon: 77 62 60 00 | Organisasjonsnummer: 983 974 899 

Etter en omfattende revisjonsrunde av Overordnet samarbeidsavtale og 11 tilhørende 
tjenesteavtaler, vedtok Overordnet samarbeidsorgan (OSO) på møte 25. juni ordlyden i 
avtalene og ba om at de skulle sendes kommunene for signering.  
Avtalene ble sendt alle kommuner v/ postmottak den 3. september, men vi erfarer likevel at 
mange kommuner etterlyser reviderte avtaler. Nedenfor er en oppsummering av saken 
samt ønske om tilbakemelding fra kommunen på status.  
 
Bakgrunn 
I overordnet samarbeidsavtale har partene forpliktet seg til en årlig gjennomgang/revisjon av 
overordnet samarbeidsavtale og lovpålagte tjenesteavtaler. Denne forpliktelsen har ikke vært satt i 
system. I OSO-møtet 11. februar 2019 ble organisering og prosess for revisjon og oppfølging av 
overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene diskutert og prosess for revisjon vedtatt.  
 
Avtaleverket er omfattende og revisjonsarbeidet har vært ressurskrevende. Det er gjennomført med 
bred deltakelse fra ansatte i kommunene og UNN med kompetanse innfor området avtalen 
regulerer, KS samt fastlege- og brukerrepresentanter.  
 
Overordnet samarbeidsavtale skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer og 
generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder. Tjenesteavtalene skal gi mer 
detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, og ansvars- og rollefordeling 
mellom partnerne.  
 
I Helse- og omsorgstjenesteloven angis minimumskrav til hva avtalene mellom partene skal 
inneholde. Følgende forutsetninger har vært førende for arbeidet i revisjonsgruppene: 

 Tilpasse avtalene den nye kommunestrukturen etter kommunesammenslåingene 
 Innarbeide allerede vedtatte endringer. Flere arbeidsgrupper hadde allerede lagt fram saker 

for OSO, der OSO har fattet vedtak som medfører endringer i enkelte avtaler. 
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 Rette opp opplagte feil og mangler. 
 Kvalitetssikre at det som står i avtalene faktisk er i tråd med dagens prosedyrer og 

retningslinjer.  
 
Aktuelt 
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene ble signert av UNN i august, dokumentene  
satt sammen i ett dokument (for å slippe 12 vedlegg) og sendt postmottak i kommunen den  
3. september. I følgeteksten het det;  

Med dette sendes Overordnet samarbeidsavtale og de underliggende tjenesteavtaler for signering. 
Avtalene er samlet i ett dokument. 
Undertegnede avtaler sendes Samhandlingsavdelingen innen 1.oktober. Dersom avtalene skal til behandling i 
kommunestyret ber vi om tidspunktet for behandlingen. 

 
Vi ser at ordlyden i følgebrevet var noe knapp, og får i tillegg tilbakemelding fra flere kommuner at 
avtalene ikke er mottatt. Vi håper gjennom dette brevet å oppklare eventuelle uklarheter, og ber 
samtidig om tilbakemelding på hvordan og når avtalene vil bli signert i din kommune. 
 
Spesielt for Tjenesteavtale 1 og 4. 
 
Ordlyden i avtalene er stort sett identisk, med unntak av tjenesteavtale 1 og 4, hvor kommunen selv 
må fylle ut noen punkter. 

o Tjenesteavtale 1 under pkt 4.2.1 «Ansvarsforhold» må kommunen beskrive om de 
samarbeider med andra kommuner knyttet til svangerskaps- og barselomsorg, og i  
pkt. 4.2.2. «tiltak» må kommunen beskrive tiltak innen svangerskaps- og barselomsorg. 

o Tjenesteavtale 4 under pkt 5 «kommunens ansvar og bekrivelse av tilbudet» må kommunen 
beskrive hvordan de har organisert sitt ØHD-tilbud. I tillegg skal egen driftsavtale mellom 
kommunen og UNN knyttet til øhd-tilbudet følge som vedlegg til avtalen. 

 
Hvis du ønsker disse avtalene i word-format, er det bare å sende e-post til 
magne.nicolaisen@unn.no - så ordner vi det. 
 
Skulle det være spørsmål til saksgangen, er det bare å ta kontakt. 
Vi håper at kommunen kan returnere signerte avtaler, eller gi en kort tilbakemelding til når avtalene 
vil bli signert snarest og senest innen 13. november. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
 
 
Magne Nicolaisen       
Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
 
1 vedlegg
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v4-29.07.2015 

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

Helsedirektoratet 
Avdeling tilskudd 
Darya Shut 
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       
 
 
 

 
Her kommer forklarende tekst til evt. kopimottaker(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tilskudd til LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2019 og 
1.halvår 2020 

Kommuner som tok imot nyutdannede leger i LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) i 
perioden vår 2019 og høst 2020 tildeles tilskuddsmidler. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i 
henhold til tilsendte lister fra Fylkesmannen, ref. sak 16/19619 21. oktober. Det er ikke et krav 
om søknad fra kommunen. 
 
Satsen er 132 000 kroner for 2. halvår 2019 og 134 000 kroner for 1. halvår 2020. 
 
Se vår nettside for mer informasjon: 
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus-for-leger-tilskudd-til-kommuner 
 
Utbetaling av tilskudd 
Vedlagt følger en kommunevis oversikt over tilskudd til utbetaling, basert på tilsendte lister fra 
Fylkesmannen. Eventuelle spørsmål om ordningen, eller utbetalt tilskudd, kan rettes til: 
darya.shut@hdir.no. 
 
Tilskuddet vil utbetales til kommunenes kontonummer som er registrert i vårt økonomisystem, 
og utbetalingsdatoen er satt til1. september 2020. Utbetalingen vil merkes: "Tilskudd LIS1-lege 
høst 2019 og vår 2020". 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bård Mossin Olesen e.f. 
direktør 

Darya Shut 
seniorrådgiver 

 
Her kommer godkjenningsteksten når dokumentet er godkjent, og blir ekspedert 
 
    
 

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. 
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 16/19619-133 
Saksbehandler: Darya Shut 
Dato: 19.10.2020 
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Fra: Darya Shut (Darya.Shut@helsedir.no)
Sendt: 19.10.2020 15:48:30
Til: 'postmottak@sor-varanger.kommune.no'; 'postmottak@balsfjord.kommune.no';
'postmottak@tromso.kommune.no'; 'postmottak@bergen.kommune.no'; Post Kafjord;
'post@kvinnherad.kommune.no'; 'post@karmoy.kommune.mo'; 'postmottak@bgo.oslo.kommune.no';
'postmottak@bfr.oslo.kommune.no'; 'postmottak@bsh.oslo.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';
'postmottak@steinkjer.kommune.no'; 'postmottak@stjordal.kommune.no'; 'post@time.kommune.no';
'postmottak@bomlo.kommune.no'; 'postmottak@haugesund.kommune.no'; 'postmottak@bsn.oslo.kommune.no';
'postmottak@melhus.kommune.no'; 'innbyggerservice@stavanger.kommune.no';
'tildelingskontoret@stord.kommune.no'; 'postmottak@vadso.kommune.no'; 'postmottak@bsr.oslo.kommune.no';
'postmottak@afjord.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no'; 'postmottak@bgr.oslo.kommune.no';
'postmottak@bns.oslo.kommune.no'; 'postmottak@froya.kommune.no'; 'postmottak@malselv.kommune.no';
'postmottak@bun.oslo.kommune.no'; 'postmottak@bbj.oslo.kommune.no'; 'post@gloppen.kommune.no';
'postmottak@snasa.kommune.no'; 'postmottak@malvik.kommune.no'; 'post@randaberg.kommune.no'; Helse- og
omsorgsetaten; 'post@sola.kommune.no'; 'postmottak@alta.kommune.no'; 'postmottak@bsa.oslo.kommune.no';
'postmottak@namsos.kommune.no'; 'postmottak@bga.oslo.kommune.no'; 'postmottak@verdal.kommune.no';
'postmottak@bardu.kommune.no'; 'post@eigersund.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no';
'postmottak@nordkapp.kommune.no'; 'post@fjaler.kommune.no'; 'helse@ha.kommune.no';
'postmottak@askoy.kommune.no'; 'postmottak@overhalla.kommune.no'; 'postmottak@hjelmeland.kommune.no';
'postmottak@bjerkreim.kommune.no'; 'postmottak@bos.oslo.kommune.no'; 'postmottak@luster.kommune.no';
'post@tysver.kommune.no'; 'postmottak@vik.kommune.no'; 'postmottak@vindafjord.kommune.no';
'postmottak@suldal.kommune.no'; 'postmottak@levanger.kommune.no'; 'postmottak@roros.kommune.no';
'postmottak@loppa.kommune.no'; 'postmottak@ardal.komune.no'; 'postmottak@bna.oslo.kommune.no';
'postmottak@vardo.kommune.no'; 'postmottak@lebesby.kommune.no'; 'postmottak@rennebu.kommune.no';
'postmottak@inderoy.kommune.no'; 'postmottak@mgk.no'; 'postmottak@bal.oslo.kommune.no';
'post@sauda.kommune.no'; 'postmottak@kvam.kommune.no'; Nordreisa kommune;
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'postmottak@masoy.kommune.no'; 'post@austrheim.kommune.no';
'post@osteroy.kommune.no'; 'postmottak@lavangen.kommune.no'; 'postmottak@hoyanger.kommune.no';
'postmottak@austevoll.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; Post Storfjord;
'postmottak@lund.kommune.no'; 'e-post@kautokeino.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no';
'post@laerdal.kommune.no'; 'postmottak@bva.oslo.kommune.no'; 'postmottak@nesseby.kommune.no';
'post@lyngen.kommune.no'; 'postmottak@karasjok.kommune.no'; 'post@masfjorden.kommune.no';
'epost@holtalen.kommune.no'; 'postmottak@osen.kommune.no'; 'post@oppdal.kommune.no';
'post@vaksdal.kommune.no'; 'postmottak@gamvik.kommune.no'; 'postmottak@grong.kommune.no';
'post@aurland.kommune.no'; 'postmottak@strand.kommune.no'; 'postmottak@selbu.kommune.no';
'postmottak@berlevag.kommune.no'; 'postmottak@lodingen.kommune.no'; 'postmottak@sokndal.kommune.no';
Sentralbord Kvænangen kommune; 'postmottak@eidfjord.kommune.no'; 'postmottak@hoylandet.kommune.no';
'postmottak@tana.kommune.no'; 'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'postmottak@indrefosen.kommune.no';
'postmottak@meraker.kommune.no'; 'postmottak@stryn.kommune.no'; 'postmottak@askvoll.kommune.no';
'postmottak@klepp.kommune.no'; 'post@tysnes.kommune.no'; 'post@kinn.kommune.no';
'postmottak@naroysund.kommune.no'; 'post@bjornafjorden.kommune.no'; 'postmottak@orkland.kommune.no';
'post@alver.kommune.no'; 'postmottak@sandnes.kommune.no'; 'postmottak@orland.kommune.no';
'postmottak@hammerfest.kommune.no'; 'postmottak@sunnford.kommune.no'; 'post@senja.kommune.no';
'tk.postmottak@trondheim.kommune.no'; 'postmottak@narvik.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no';
'postmottak.e-post@ullensvang.kommune.no'; 'post@stad.kommune.no'; 'postmottak@sogndal.kommune.no';
'postmottak@heim.kommune.no'; 'postmottak@voss.kommune.no'; 'postmottak@hitra.kommune.no'
Kopi: 

Emne: Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for nyopprettede LIS1-stillinger - perioden høst 2019 - vår 2020
Vedlegg: Vedtaksbrev om tilskudd til kommuner LIS1 - stillinger_ oktober 2020.docx;Turnus til kommuner -
utbetaling 21. oktober.xlsx
Hei!
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Vedlagt følger Helsedirektoratets tilskuddsbrev til kommuner som opprettet LIS1‐stillinger i perioden høst 2019 –
vår 2020.
Utbetalingen blir gjort 21. oktober 2020 og skal gå kommuner hvis fylkesmenn oversendte LIS1‐lister etter 1.
september (se oversikt over utbetalinger fordelt på kommuner i vedlegg 2).
 
Gjeldende satser for tilskudd til en LIS1‐stillinger:

132 000 kroner for 2. halvår 2019
134 000 kroner for 1. halvår 2020

 
Se vår nettside for mer informasjon: https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/turnus‐for‐leger‐tilskudd‐til‐
kommuner
 
Hilsen,
Darya Shut
Seniorrådgiver
Avdeling tilskudd
Mobil 476 82 351

Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
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Periode Kapittel.post Navn på søker
2020 0783.61 ALTA KOMMUNE (3)
2020 0783.61 ALVER KOMMUNE (1)
2020 0783.61 ASKVOLL KOMMUNE (1)
2020 0783.61 ASKØY KOMMUNE (2)
2020 0783.61 AURLAND KOMMUNE (1)
2020 0783.61 AUSTEVOLL KOMMUNE (2)
2020 0783.61 AUSTRHEIM KOMMUNE (1)
2020 0783.61 BALSFJORD KOMMUNE
2020 0783.61 BARDU KOMMUNE (3)
2020 0783.61 BERGEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 BERLEVÅG KOMMUNE (1)
2020 0783.61 BJERKREIM KOMMUNE (1)
2020 0783.61 BJØRNAFJORDEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 BØMLO KOMMUNE (5)
2020 0783.61 BÅTSFJORD KOMMUNE (1)
2020 0783.61 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
2020 0783.61 DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE
2020 0783.61 DYRØY KOMMUNE
2020 0783.61 EIDFJORD KOMMUNE
2020 0783.61 EIGERSUND KOMMUNE (2)
2020 0783.61 FJALER KOMMUNE (1)
2020 0783.61 FRØYA KOMMUNE (1)
2020 0783.61 GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI
2020 0783.61 GAMVIK KOMMUNE (1)
2020 0783.61 GRONG KOMMUNE (1)
2020 0783.61 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE
2020 0783.61 HAMMERFEST KOMMUNE (2)
2020 0783.61 HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
2020 0783.61 HAUGESUND KOMMUNE (2)
2020 0783.61 HEIM KOMMUNE (1)
2020 0783.61 HITRA KOMMUNE (6)
2020 0783.61 HJELMELAND KOMMUNE (1)
2020 0783.61 HOLTÅLEN KOMMUNE (2)
2020 0783.61 GLOPPEN KOMMUNE
2020 0783.61 HØYANGER KOMMUNE (2)
2020 0783.61 HØYLANDET KOMMUNE (1)
2020 0783.61 HÅ KOMMUNE (2)
2020 0783.61 INDERØY KOMMUNE (2)
2020 0783.61 INDRE FOSEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE
2020 0783.61 KARLSØY KOMMUNE (1)
2020 0783.61 KARMØY KOMMUNE (3)
2020 0783.61 KINN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 KLEPP KOMMUNE (2)
2020 0783.61 KVAM KOMMUNE (2)
2020 0783.61 KVINNHERAD KOMMUNE (1)
2020 0783.61 KVÆFJORD KOMMUNE (2)
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2020 0783.61 KVÆNANGEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN (1)
2020 0783.61 LEBESBY KOMMUNE (1)
2020 0783.61 LEVANGER KOMMUNE (2)
2020 0783.61 LOPPA KOMMUNE (1)
2020 0783.61 LUND KOMMUNE (2)
2020 0783.61 LUSTER KOMMUNE (1)
2020 0783.61 LYNGEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 LÆRDAL KOMMUNE (1)
2020 0783.61 LØDINGEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 MALVIK KOMMUNE (2)
2020 0783.61 MASFJORDEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 MELHUS KOMMUNE (2)
2020 0783.61 MERÅKER KOMMUNE (1)
2020 0783.61 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE (1)
2020 0783.61 MÅLSELV KOMMUNE (1)
2020 0783.61 MÅSØY KOMMUNE (1)
2020 0783.61 NAMSOS KOMMUNE (2)
2020 0783.61 NARVIK KOMMUNE (4)
2020 0783.61 NORDKAPP KOMMUNE (3)
2020 0783.61 NORDREISA KOMMUNE (1)
2020 0783.61 NÆRØYSUND KOMMUNE (1)
2020 0783.61 OPPDAL KOMMUNE (1)
2020 0783.61 ORKLAND KOMMUNE (1)
2020 0783.61 OSEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO (2)
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD (3)
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 11 STOVNER
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA (1)
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 14 NORDSTRAND
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA (3)
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 3 SAGENE (1)
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 5 FROGNER
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 6 ULLERN
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER
2020 0783.61 OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE
2020 0783.61 OSTERØY KOMMUNE (1)
2020 0783.61 OVERHALLA KOMMUNE (2)
2020 0783.61 RANDABERG KOMMUNE (1)
2020 0783.61 RENNEBU KOMMUNE (2)
2020 0783.61 RØROS KOMMUNE (2)
2020 0783.61 SALANGEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SANDNES KOMMUNE (4)
2020 0783.61 SAUDA KOMMUNE (2)
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2020 0783.61 SELBU KOMMUNE (2)
2020 0783.61 SENJA KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SKJERVØY KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SNÅSA KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SOGNDAL KOMMUNE (3)
2020 0783.61 SOKNDAL KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SOLA KOMMUNE (2)
2020 0783.61 STAD KOMMUNE (2)
2020 0783.61 STAVANGER KOMMUNE (2)
2020 0783.61 STEINKJER KOMMUNE (1)
2020 0783.61 STJØRDAL KOMMUNE (3)
2020 0783.61 STORD KOMMUNE (3)
2020 0783.61 STORFJORD KOMMUNE (1)
2020 0783.61 STRAND KOMMUNE (1)
2020 0783.61 STRYN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SULDAL KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SUNNFJORD KOMMUNE (2)
2020 0783.61 SØRREISA KOMMUNE (1)
2020 0783.61 SØR-VARANGER KOMMUNE (3)
2020 0783.61 TIME KOMMUNE (2)
2020 0783.61 TROMSØ KOMMUNE (4)
2020 0783.61 TRONDHEIM KOMMUNE (9)
2020 0783.61 TYSNES KOMMUNE (1)
2020 0783.61 TYSVÆR KOMMUNE (2)
2020 0783.61 ULLENSVANG KOMMUNE (2)
2020 0783.61 UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE
2020 0783.61 VADSØ KOMMUNE (1)
2020 0783.61 VAKSDAL KOMMUNE (1)
2020 0783.61 VARDØ KOMMUNE (1)
2020 0783.61 VERDAL KOMMUNE (2)
2020 0783.61 VIK KOMMUNE (1)
2020 0783.61 VINDAFJORD KOMMUNE (2)
2020 0783.61 VOSS HERAD (3)
2020 0783.61 ØRLAND KOMMUNE (2)
2020 0783.61 ØYGARDEN KOMMUNE (1)
2020 0783.61 ÅFJORD KOMMUNE (2)
2020 0783.61 ÅRDAL KOMMUNE (1)
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Termindato Terminbeløp
21.10.2020 1,064,000
21.10.2020 1,330,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 400,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 2,526,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 134,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 132,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 398,000
21.10.2020 932,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 132,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 798,000
21.10.2020 798,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
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21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 798,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 1,328,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 798,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 1,064,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 400,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 1,064,000
21.10.2020 400,000
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21.10.2020 266,000
21.10.2020 1,064,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 1,862,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 1,064,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 1,330,000
21.10.2020 798,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 666,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 532,000
21.10.2020 1,064,000
21.10.2020 266,000
21.10.2020 266,000
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Fra: Trykk-Tjenester (Trykk-Tjenester@helsedir.no)
Sendt: 27.10.2020 10:28:03
Til: 
Kopi: Pierre Olongo Omedikonga

Emne: Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Vedlegg: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021.pdf
 

                                                                                                                                                  
 
Til landets kommuner
 
Se vedlagte brev med orientering om forslag til kriterier for 2021 for tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende
helse‐ og omsorgstjenester".
 
 
Mvh
Helsedirektoratet
Avdeling tilskudd
Pierre Olongo Omedikonga
Postboks 220 Skøyen, 0213 OSLO
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge 

Helsedirektoratet 
Avdeling tilskudd 
Pierre Olongo Omedikonga 

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 39609185 
 
 
 

 

 
 
 
Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021 - foreløpig orientering 

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere 
kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet 
forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60. 
 
I budsjettforslaget for 2021 er det foreslått en totalbevilgning på 11 023,9 mill. kroner, jf. 
Prop. 1 S (2020-2021) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Helsedirektoratet vil 
sende ut rundskriv om neste års tilskudd i januar 2021, med søknadsfrist primo mai. 
 
De viktigste foreslåtte kriteriene for 2021 er: 

 Refusjonskrav gjelder påløpte, direkte lønnsutgifter i 2020. 

 Innslagspunktet foreslås økt til 1 430 000 kroner. Dette er en økning ut over det som 
følger av anslått lønnsvekst for 2020 på 46 000 kroner. 

 Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. 

 Fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede 16 år og 
over er beregnet til 744 000 kroner. 

 Ved fratrekk for rammetilskuddets andel for kriteriet psykisk utviklingshemmede regnes 
barn født i 2002 eller tidligere som er over 16 år. 

 Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen. Det kan kun søkes om refusjon for 
utgifter til personer født i 1953 eller senere. 
 

Eventuelle spørsmål knyttet til forslagene til kriterier for 2021 kan rettes til: 
ressurskrevende.tjenester@helsedir.no  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bård Mossin Olesen e.f. 
direktør 

Pierre Olongo Omedikonga 
rådgiver 

Landets kommuner 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/1220-15 
Saksbehandler: Pierre Olongo Omedikonga 

Dato: 26.10.2020 
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Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Fra: Larsen, Espen (fmfiela@fylkesmannen.no)
Sendt: 27.10.2020 12:58:37
Til: Balsfjord kommune; Bardu kommune; Dyrøy kommune; Gratangen kommune; Harstad kommune; Ibestad
kommune; Karlsøy kommune; Kvæfjord kommune; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lavangen
kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Nordreisa kommune; Salangen kommune; Senja kommune; Post
Skjervoy; Post Storfjord; Sørreisa kommune; Tjeldsund kommune; Tromsø kommune; Alta Kommune; Berlevåg
Kommune; Båtsfjord Kommune; Gamvik Kommune; Hammerfest Kommune; Hasvik Kommune; Karasjok
Kommune; Kautokeino Kommune; Kvalsund Kommune; Lebesby Kommune; Loppa Kommune; Måsøy Kommune;
Nesseby Kommune; Nordkapp Kommune; Porsanger Kommune; Sør-Varanger Kommune; Tana Kommune; Vadsø
Kommune; Vardø Kommune
Kopi: Riise, Marianne Winther; Toresen, Gøril; Andreassen, Jan-Peder; Elvestad, Per

Emne: SV: Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2020
Vedlegg: Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2020.PDF
Vi  sendte ut et brev med epost til kommunene i Troms og Finnmark den 16.11. Det var antagelig en feil med den
adressegruppen som ble brukt slik at eposten ikke kom frem til kommunene. Vi sender derfor brevet på nytt.
 
Med vennlig hilsen
Espen Larsen
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Telefon:
E-post:
Web:

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

  16.10.2020  2019/9976 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Espen Larsen, 78 95 03 06 
  
 
 
  

Kommunene i Troms og Finnmark 
 
  
 
 

  

 

Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2020 

Fylkesmannen har fordelt tilbakeholdt skjønn for 2020. Fordelinga vises i følgende tabell der det er 
spesifisert tre kolonner for henholdsvis kriseskjønn, ressurskrevende tjenester og smittesporing. 
Smittesporing gjelder den utlysninga som gjaldt anskaffelse av verktøy for smittesporing. Andre 
koronarelaterte skjønnsmidler fordeles senere.  
 

Nr Kommunenavn Kriseskjønn Ressurskr.tjen Smittesporing Til sammen 
5401 Tromsø      20 000  20 000 
5402 Harstad      19 702   19 702  
5403 Alta  1 700 000   1 671 323   15 678  3 387 001 
5404 Vardø         
5405 Vadsø    913 388     913 388  
5406 Hammerfest    2 763 606   17 000   2 780 606  
5411 Kvæfjord         
5412 Tjeldsund         
5413 Ibestad      21 268   21 268  
5414 Gratangen    248 057   20 000   268 057  
5415 Lavangen      20 000   20 000  
5416 Bardu         
5417 Salangen    719 221   20 000   739 221  
5418 Målselv  1 147 272     20 000   1 167 272  
5419 Sørreisa         
5420 Dyrøy      20 000   20 000  
5421 Senja    2 318 628     2 318 628  
5422 Balsfjord  300 000   109 062   20 000   429 062  
5423 Karlsøy      20 000   20 000  
5424 Lyngen    1 355 750   20 000   1 375 750  
5425 Storfjord    296 567   20 000   316 567  
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Nr Kommunenavn Kriseskjønn Ressurskr.tjen Smittesporing Til sammen 
5426 Kåfjord  200 000     14 000   214 000  
5427 Skjervøy      17 500   17 500  
5428 Nordreisa    372 766     372 766  
5429 Kvænangen    28 814   20 000   48 814  
5430 Kautokeino    1 036 875   15 000   1 051 875  
5432 Loppa    195 817   12 000   207 817  
5433 Hasvik    369 412     369 412  
5434 Måsøy         
5435 Nordkapp      16 400   16 400  
5436 Porsanger  2 000 000       2 000 000  
5437 Karasjok    34 627     34 627  
5438 Lebesby         
5439 Gamvik  1 500 000   250 179   12 260   1 762 439  
5440 Berlevåg    291 425   11 920   303 345  
5441 Tana    482 216     482 216  
5442 Nesseby    75 552     75 552  
5443 Båtsfjord    346 715   20 000   366 715  
5444 Sør-Varanger      20 000  20 000 
  Sum  6 847 272   13 880 000   432 728  21 160 000 

 
Kriseskjønn 
De tilbakeholdte skjønnsmidlene som var satt av til kriseskjønn var i år på 5,2 mill. kr. Intensjonen 
med ordningen med kriseskjønnsmidler er å ivareta kommuner som har fått uforutsette og 
ekstraordinære økonomiske utfordringer i løpet av året, inkludert naturskader. I vårt brev av 
08.06.2020 presiserte vi at hendelser som gjelder naturskade ville bli prioritert ved årets fordeling av 
kriseskjønnsmidler. Vi fikk i alt 11 søknader med et søknadsbeløp på 24,8 mill. kr. og av disse fikk 6 
søknader tildeling fra årets pott.  
 
Ressurskrevende tjenester 
Denne potten er fordelt med bakgrunn i kommunenes egenandeler i toppfinansieringsordningen 
målt pr innbygger. Det er gitt kompensasjon kun til kommuner som har høyere egenandel pr 
innbygger enn gjennomsnittet i Troms og Finnmark.  
 
Smittesporing 
Fylkesmannen satte av 20.000 pr kommune for å støtte innkjøp av verktøy for smittesporing. 
Midlene ble lyst ut på tilskuddsportalen og informasjon ble sendt i epost til alle kommunene den 14. 
august. Purring ble sendt 16. september. 27 av 39 kommuner søkte om støtte og får tilskudd etter 
hvilke kostnader de har. For 3 av de 27 utbetales støtten til en samarbeidskommune.  
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
konstituert justis- og kommunaldirektør 

  
 
Espen Larsen 
seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent

142



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   

K-SEKRETARIATET IKS 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/919-11 10128/2020 217 06.11.2020 

 

Tilbakemelding om gjennomførte tiltak etter forvaltningsrevisjon- Kvalitet i 
sykehjem 

Viser til Sak 07/20 i kontrollutvalget der det i vedtak bes om en tilbakemelding om gjennomførte 
tiltak i forbindelse med forvaltningsrevisjon – Kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa 
kommune. 
 
I forrige brev ble følgende punkter besvart:  

a) Videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov. 
Arbeidet med å gjennomgå og videreutvikle allerede skriftlige rutiner pågår. En del 
rutiner/prosedyrer er oppdatert. Prosessen er i gang, men ikke ferdigstilt. Vi arbeider med 
dette kontinuerlig og har satt opp faste møter i kalender til dette. 

b) Videreutvikle system for bruker- og pårørende medvirkning i sykehjemstjenestene. Det er 
laget en egen rutine for brukermedvirkning på sykehjem.  Faste møter med pårørende ved 
årskontroll blir gjennomført. Det er tilbud om møter ved behov. Ved tilsendt vedtak om 
langtidsplass skal også et innkomstbrev med diverse informasjon sendes ut. Vi har nå 
brukerrepresentanter på alle sykehjem, det første møtet i brukerrådet er i november-20. 
Dette arbeidet er blitt forsinket på grunn av restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Vi 
har derfor ikke kunnet gjennomføre pårørende sammenkomster og medfølgende valg av 
representant. Representantene er spurt og blir sittende til det er mulig å gjennomføre valg. 
Det er planlagt brukerundersøkelse for sykehjem til våren 2021. 

c) Styrke forutsetning for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved sykehjemmene. 
Medarbeidersamtaler er blitt prioritert, en del er gjennomført, men er ikke ferdigstilt for 
dette året. Avvik som blir meldt av ansatte blir gjennomgått på personalmøter, slik kan de 
ansatte være med på forbedringsarbeidet. Alle ansatte har opplæring i hvordan de skriver 
avvik i Profil og kvalitetssystem. Personalmøter blir holdt månedlig.  Ved endringer i 
rutiner/prosedyrer blir de ansatte involvert. De ansatte blir også involvert når mål og tiltak 
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for å nå målene blir utformet i virksomhetsplan for det kommende året. Kompetanseplan 
er ikke påbegynt. Når pasienter blir tatt opp på fagmøter oppfordres de ansatte til å dele 
erfaringer, evaluere hendelser og utforme gode tiltak i pleieplanen.  

 
 
Vi jobber stadig med forbedringer for styrke medvirkning fra brukere og ansatte. 
Kvalitetsforbedring til pasienter/beboere et sterkt i fokus. Arbeidet er godt i gang, men vi ønsker 
å alltid være i utvikling for å ha en best mulig praksis.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Angela Sodefjed 
Sektorleder helse og omsorg 
angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Fra: Gudleif Hansen (gudleif@hotmail.com)
Sendt: 04.11.2020 20:52:57
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: ref nr 2019/862
Vedlegg: Ansatteliste.jpg;Internkontroll.pdf
Oversender underskrevet opplæring i forbindelse med salg og skjenking av alkohol.
De som utførte skjenkekontrollen 30.07.20 har ikke sjekket permen for internkontroll ved skjenking og salg av
alkohol, i permen var det underskrevet opplæring på 1 ansatt som var på jobb. Den andre ansatte var under
opplæring.
IK systemet er på plass, de fra skjenkekontrollen har ikke sett i permen.
 
Mvh
Gudleif Hansen
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Fra: tatiana.samuelsen@coop.no
Sendt: 29.10.2020 10:13:27
Til: Nordreisa kommune
Kopi: jan.ivar.hanssen@coop.no

Emne: Vs: Mangler vedr. kontroll av salgsbevilling og tobakkssalg
Vedlegg: Mangler vedr. kontroll av salgsbevilling og tobakkssalg.PDF;Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling
30.07.20 - Coop Extra.PDF;Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 30.07.20 Coop Extra.PDF

Hei!
Vi har "IK mat" eller  "Trygg mat" perm på kafferommet. Alle ansatte har gjennomført alle obligatoriske kurs. 

Mvh  Tatiana Samuelsen
Extra Storslett
 

Fra: Hanssen, Jan Ivar <jan.ivar.hanssen@coop.no>
Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 08:36
Til: Samuelsen, Tatiana <tatiana.samuelsen@coop.no>
Emne: Fwd: Mangler vedr. kontroll av salgsbevilling og tobakkssalg
 

Med hilsen

Jan Ivar Hanssen
Driftssjef
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Coop Nord SA

Mail:Jan.ivar.hanssen@coop.no
Mob: 90964388

Fra: Maylill Synøve Henriksen <Maylill.Henriksen@nordreisa.kommune.no>
Sendt: Monday, October 19, 2020 3:15:46 PM
Til: Hanssen, Jan Ivar <jan.ivar.hanssen@coop.no>
Emne: Mangler vedr. kontroll av salgsbevilling og tobakkssalg
 
Tilbakemelding sendes til postmottak@nordreisa.kommune.no

 
Vennlig hilsen
Maylill Henriksen
Konsulent
 

Nordreisa kommune
77588012
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Nordfj eldske  Kontroll  AS

Rapport vedr.  kommunal salgsbevilling
?  ? AUG 2020

SAKSNR.

Opplysninger om salgsstedet: K  . . _. 32:5

Navn ....... (  OQpC/l/  ...................................................................... Dato ..........................................................................

Salgsstedets åpningstid:  7  ' 2 3

 

Kontrollfonn anonym: L/

Salgsstedets Kontrollens varighet:  / 5 M7”

iiåviäfläååi .C. [f:/2. (WWW?  ........... 2:44: (,./v Kommune. ............................ ”56%  ......

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01.  Ble det observert drikking på salgsstedets område? Koelzgåää

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03.  Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? % 2.blad:

04.  Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? m Bevillingshavers

05  .  Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? eksemplar

Nei 3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

06.  Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08.  Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10.  Er tobakksvarer usynliggjort for kunder? _

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system?

12.  Er styrer  /  stedfortreder til stede?

EDGE? % &  ”ii ? [EDGE

[BRIDGES

l  :3
".

IIIIIII  ,.
——-

13.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. 6  %

Er kunden gammel nok?

Kommentar:

...... AWWOC  "VAKLL #6w Wolf M90  1

 

...............................................................................................................................................  Kontrouørs IDNR:??(ØO?

Kontrollør legitimerte seg for: Gli/hylla til?/(( ,»61 W Kontrollørs  IDNR:  77 ;( é  L/é)

Oppdatert  17.08.17152



W  NUHUHHSA KOMMUNE

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret
2  7  AUG 2020

SAKS-NR.

www.faglrykk.nn

Opplysninger om salgsstedet:

Nan. ...... (  GOP?/WM  .................................................................
V.

Adresse: SW8 ...........................................................................

Salgsstedets åpningstid: ..... 32.123 ......................................................................

l/  'Kontrollform anonym:

Følgende  ble observert/registrert  i løpet  av  tilsynet:

01. Røykes det/dampes det e—sigaretter på salgsstedet sitt område?

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

04. Er tobakksvarer 0.1. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08.  Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

10.  Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:  ..... 4  .lb/77 [ZA'K

 

'2 Sak PÅ 404373 tal/Hi
((8)7;  (WC/2  DOWM/E/W‘E/M

Kontrollør legitimerte seg for:  C  [ll/r} SJO [1‘ Ø/ TCi-j %

w

LCPEF‘JR.

Kont *  lysnin exam-DE

Dator 30017,— ....................................

 

Ja Nei l.blad:
Kommunens

E % eksemplar
2.blad:

Ja Nei Salgsstedets
[El D eksemplar

3.bl d:

Kl D Nordfjelke
K t 11 AS'

% E ozklsZmplar

D

” I
E]

EE

 

OdV/J'Szl ........... [ff/”06%  ....... »

,éftclf..- Voit) two/MC  ................... MAM/’4 ........... Ea ...............
M&M—oc  ....... w  m  ..................... Mau (M.  ............

$-

Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 år.

Wu? 9%} ...........................
DP? ”(Zi/Lå

??l""'"'å'ö"'5r" .............

77  [ g %
OppdatertOl.ll.l7

Kontrollørs  IDNR:

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

Helsedirektoratet 
Avdeling tilskudd 
Øyvind Alseth 

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 Innland 39810830 
 
 
 

 

 
 
Innvilger tilskudd til Mastergrad avansert klinisk sykepleie 3 år over statsbudsjettet 2020 kap. 
762, post 63 

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 01.09.2020 under tilskuddsordningen 
Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie. 
 
INNVILGELSE AV TILSKUDD 
 
Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 237 250 kroner til Mastergrad avansert klinisk 
sykepleie 3 år over kap. 762, post 63 på statsbudsjettet for 2020. 
 
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 237 250 kroner. 
 

Termindato Terminbeløp Kapittel.post 

27.11.2020 237 250 kap. 762, post 63 

 
For 2020 er det bevilget 10 000 000 kroner til tilskuddsordningen. Vi har mottatt 56 søknader, 
og av disse har 51 fått tildelt tilskudd. 
 
I vår vurdering har vi lagt vekt på ordningens tildelingskriterier og beregningsregler, forventet 
kompetanseheving og studieplan. 
 
VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
Mål, føringer og vilkår 
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, 
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. 
 
Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å 
videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten.  
 
Tilskuddet skal benyttes i forbindelse med utdanningsaktivitet som beskrevet i søknaden. 
Dersom sykepleierne som kommunen søker tilskudd for avbryter utdanningen, må 

NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG 
Sonjatunvegen 21 
9151 STORSLETT 

Deres ref.:     
Vår ref.: 20/34808-4 

Saksbehandler:  Øyvind Alseth 
Dato:  12.11.2020 
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Helsedirektoratet få skriftlig beskjed og det ubrukte tilskuddet må tilbakebetales snarest. 
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet. 
 
Vi gjør oppmerksom på at masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie ved Lovisenberg 
diakonale høgskole kun godkjennes for spesialisering i allmennsykepleie. Spesialisering i 
intensivsykepleie godkjennes ikke. 
 
RAPPORTERINGSKRAV 
 
Frist for rapportering er 1. april neste år. For aktiviteter som går over flere år, skal dere 
rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes nedenfor. 
 
Det skal rapporteres i elektronisk skjema i Altinn samt innleveres et tilleggsskjema. 
Tilskuddsmottaker kan bruke informasjonen i vedlegget til dette vedtaksbrevet som grunnlag 
for rapporteringen. Tilleggsskjema til rapporteringen vil bli publisert på Helsedirektoratets 
nettsider. Tilleggsskjemaet skal leveres som vedlegg til Altinn-skjemaet.   
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette 
gjør dere ved å rapportere følgende: 

 Sykepleiere som har påbegynt eller gjennomført en masterutdanning i avansert klinisk 
sykepleie med 120 studiepoeng. 

 Kommunens stillingsbeskrivelse eller plan for stilling av utdannet sykepleier med 
mastergrad i avansert klinisk sykepleie som viser ledelsens plan med avansert klinisk 
kompetanse i tjenesten. 

 
Regnskapsrapportering 
Kommunen skal rapportere om hva som er utbetalt til de ansatte i rapporteringsåret, inkludert 
det statlige lønnstilskuddet under studiepermisjon. Budsjett i innvilget søknaden og regnskap 
fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.  
 
Revisorkontroll 
Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med 
Den norske revisorforenings standard ISA 805 ”Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling”. 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 200 000 kroner per år, mens forbruket er lavere enn 
200 000 kroner per år, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for: 

 tilskuddsbeløp mindre enn 200 000 kroner 
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 

regnskapsrevisjon 
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 

totalregnskap 
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 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas 
revisjonsplikt og som har registrert dette i Regnskapsregisteret 

 
KLAGERETT 
 
Det er klageadgang på vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker 
etter at brevet er mottatt. Klagen skal sendes til Helsedirektoratet (postmottak@helsedir.no 
eller vår postadresse) og merkes med vår referanse, 20/34808. Helsedirektoratet vurderer om 
det er grunnlag for å endre vedtaket. Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen for endelig 
avgjørelse i Helse- og omsorgsdepartementet som er klageinstans. 
 
AKSEPT AV VILKÅR 
 
Tilskuddet utbetales når Helsedirektoratet har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet 
må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd 
kan trekkes tilbake etter en purring. 
 
 
All korrespondanse skal sendes til postmottak@helsedir.no eller vår postadresse, og merkes 
med vår referanse 20/34808. 
 
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Bård Mossin Olesen e.f. 
direktør 

Øyvind Alseth 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG, Angela Sodefjed 
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STANDARDVILKÅR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATET 

 
Gi beskjed om endringer 
Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte må informere om ny leder 
og/eller økonomiansvarlig/kasserer.  
 
Generelle vilkår 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet. Investeringer og utstyr som kjøpes inn, kan regnes 
som Helsedirektoratets eiendom. 
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
 
Lønnsmidler til mottakere som hovedsakelig finansieres av offentlige tilskudd skal ikke 
overstige hva som er rimelig i forhold til statlige lønninger. 
 
Lov (forskrift) om offentlig anskaffelse og krav til kjøp av varer og tjenester 
Tilskuddsmottakere som er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følge 
denne ved bruk av tilskuddsmidler. Lovens grunnleggende krav er å sikre konkurranse, 
forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, og at utvelgelsen skal skje etter ikke-
diskriminerende og objektiv kriterier. 
 
I noen tilfeller vil det være vanskelig å vurdere om man er omfattet av lov og forskrift. 
Tilskuddsmottakere som hovedsakelig er finansiert av offentlige midler (over 50 prosent) må 
vurdere hvorvidt de er omfattet av forskriften. 
 
Følgende virksomheter er omfattet av forskriften jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 1-2: 

1. Forskrift gjelder statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter og 
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av en eller flere av disse 

2. Et offentligrettslig organ er ethvert organ: 
a. som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller 

forretningsmessig karakter, og 
b. som er et selvstendig rettssubjekt og 
c. som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller organer som nevnt i første 

ledd, eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers kontroll, eller 
som har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av 
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer. 

 
Regnskap 
Tilskuddet gis som nettotilskudd, med unntak av tilskudd til frivillige organisasjoner.  
 
Inntekter 
Regnskap som sendes til Helsedirektoratet, må omfatte alle inntekter som relaterer seg til 
prosjektet/aktiviteten/driften det er gitt tilskudd til. Unntaket er momskompensasjon for 
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frivillige organisasjoner som omtales under. Inntekter knyttet til arbeidet eller de utgiftene som 
er ført, skal også føres opp i regnskapet. Eksempler kan være sykelønnsrefusjoner, inntekter på 
salg av utstyr, varer eller tjenester.  
 
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette 
er en egen tilskuddsordning, og skal holdes utenom regnskapstallet som innrapporteres for 
prosjektet/aktiviteten/driften. Alternativt skal momskompensasjonen merkes tydelig, slik at et 
eventuelt overskudd som skyldes momskompensasjon ikke trekkes fra fremtidige tilskudd eller 
kreves tilbakebetalt.  
 
Tilskuddets varighet og bruk av ubrukt tilskudd 
Tilskuddet er innvilget for dette året.  
 
Ubrukt tilskudd:  

1. Tilbakebetaling av tilskudd 
Ubrukte tilskuddsmidler som ikke søkes overført til neste år må tilbakebetales til 
Helsedirektoratet. Tilskuddsmottaker må i rapporteringen oppgi fakturaadresse og 
fakturareferanse, samt ta kontakt med saksbehandleren av tilskuddet. 
Helsedirektoratet vil utstede en faktura på beløpet som skal tilbakebetales. 
 

2. Avkortning av neste års tilskudd 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og dere skal søke om nytt tilskudd 
det påfølgende året, kan dere enten tilbakebetale ubrukte midler slik det er nevnt ovenfor eller 
så vil neste års tildeling kunne avkortes mot de ubrukte midlene. Dette krever en ny fullstendig 
søknad som sendes inn i henhold til kunngjøring og årlig søknadsprosedyre. Søknadsbeløpet må 
inneholde informasjon om både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd.  
 

3. Overføring av tilskuddsmidler til neste år 
Hvis det på slutten av året gjenstår ubrukte tilskuddsmidler og prosjektet ikke er ferdigstilt, kan 
det søkes om å få overført tilskuddet til neste år (kun ett år). Dette krever en kortfattet søknad 
pr brev eller e-post. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny 
søknad, før overføring kan behandles. 
 
Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker 
tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser 
Dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene gitt i tilskuddsbrevet og 
regelverket, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. Mislighold kan få rettslig 
forfølgelse. 
 
Generelle vilkår 
Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirektoratets eiendom. 
Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i tilskuddsbrevet, eller ut over det som 
betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottaker tilbakebetaler verdien når 
prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.  
 
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. 
Statens personalhåndbok.  
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Dokumentinnsyn 
Mottaker har rett på innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
Tilsyn eller kontroller 
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn fortløpende til 
Helsedirektoratet. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til 
grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i minimum 10 år etter 
tilskuddet ble mottatt. 
 
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter 
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og steder som vi måtte 
kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere, jf. bevilgningsreglementet § 10.2. 
Har Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til andre, tar vi også 
forbehold om deres rett til kontroll.  
 
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsetningene, hjemlet i 
lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.  
 
Kunngjøring av tilskudd 
Kunngjøring med søknadsfrist publiseres under www.helsedirektoratet.no/tilskudd. 
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AKSEPT AV VILKÅR  
 
Akseptbrevet må returneres umiddelbart, og senest innen 4 uker etter mottatt brev.  
Brevet skal sendes i retur til: 

 
 
 
 

 
Vår ref: 20/34808-4 
 
NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG 
Sonjatunvegen 21 
9151 STORSLETT 
Org.nr.: 999186831 
 
Innvilget beløp: 237 250 
Beløp til utbetaling: 237 250 
 
Kontonummer 
47400503954 
 
IBAN-nummer (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

BIC/Swift-kode (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 

Kontoens valuta (dersom bank er utenfor Norge) 
 
 
Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig 
 
 
Utbetalingen til mottaker bes merket med 
003 prosjekt mastergrad klinisk spl 
 

 
Aksept av vilkår: 

 NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG aksepterer vilkårene for 
tilskuddet i tilskuddsbrev av 12.11.2020 med tittel Innvilger tilskudd til Mastergrad 
avansert klinisk sykepleie 3 år over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 63. 

 NORDREISA KOMMUNE SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG bekrefter at dette skjemaet gir 
riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at Helsedirektoratet varsles 
ved endringer. 

 
 
Sted, dato og signatur 
 
 
Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner 
skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
 

Helsedirektoratet 
Postboks 220 Skøyen 
0213 Oslo 

Eller i skannet versjon til  
postmottak@helsedir.no 
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* Lever som Excel-fil, ikke PDF

Lønnstilskudd avansert klinisk sykepleie

Semester år Semester år

1 Anne Merete Siri Fyhn Sonjatun sykestue 8691878 Mer enn 10 Avansert klinisk sykepleie LDH 20 Høst 2020 Vår 2023 Deltid 4 år 54 000        64 625        118 625      

2 Ann Tove Johansen Sonjatun Legekontor 8692769 Mer enn 10 Avansert klinisk sykepleie LDH 20 Høst 2020 Vår 2023 Deltid 4 år 54 000        64 625        118 625      

3 - -              -              -              

4 - -              -              -              

5 - -              -              -              

6 - -              -              -              

7 - -              -              -              

8 - -              -              -              

9 - -              -              -              

10 - -              -              -              

No.
Navn 

(Sykepleier)

Kommune

(Bosted)

Kommune

(Studiested)

Transport-

middel
Km fra hjemsted

Totalt antall 

reiser

Totalt antall

overnattinger
Kostnader Semester Reisemåte2019

1 Anne Merete Siri Fyhn Nordreisa Oslo Fly 1750 11 55 64 625      Høst Buss 0,7

2 Ann Tove Johansen Nordreisa Oslo Fly 1750 11 55 64 625      Vår Tog 0,7

3 #N/A Bil 3,5 4,03

4 #N/A Fly 1,5

5 #N/A

6 #N/A

7 #N/A

8 #N/A

9 #N/A

10 #N/A . 

Yrkeserfaring Utdanning- sted

2 UiO

4. Tilskudd 

1. Kontaktinformasjon

* Bekrefter at tilskudd og kommunal egenfinansiering skal benyttes til lønnskompensasjon for den ansatte under  utdanningspermisjon:

Angela Sodefjed

Nordreisa Kommune Helse og omsorg

Studiepoeng

i 2020

Begynt utdanning
Omfang

Forventet fullført 

2                                                                                                                                                                                       

SUM

Utbetaling

Utdannings-

støtte
No.

Navnet på 

masterstudietsretning

Reise og

Opphold
HPR-nr.

Tilleggsskjema Opprettet

Revidert 21.08.2020

01.11.2017

 * Brekrefter at søker har forstått regelverket: 

Utdanning og personalplannleging

1.2. Kontaktperson

3. Informasjon om utdanning2. Informasjon om sykepleiere det søkes tilskudd for 

Yrkeserfaring

(minst 2 år)

Dokumenttype

Ansvarlig avdeling

1.1. Søker

1.4. Telefon

1.3. E-Post

77588132

angela.sodefjed@nordreisa.kommune.no

6. SUM

6.1. Antall søkere

Navn (Sykepleier)

5. Reise- og oppholdsutgifter

Helsedirektoratets vurdering

* Bekrefter at søker dekker minimum tilsvarende beløp som det statlige tilskuddet:

Søker
Utdanning-

sted

JA

JA

JA
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3 NTNU, Gjøvik

4 LDH

5 NTNU Ålesund

6 HiØ

7 USN

8 Høgskolen i Innland

9 annet (skriv i punkt 7)

10

Mer enn 10 

Navn på studieretning 

Avansert geriatrisk sykepleie

Avansert klinisk sykepleie

Avansert sykepleie ved kronisk sykdom

Avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

annet (skriv i punkt 7)

6.2. Totale studiepoeng 40                                                                                                                                                                                     

8. Hvordan kompetansen er tenkt benyttet i brukerrettet arbeid (Inntil 600 ord)

108 000                                                                                                                                                                          

129 250                                                                                                                                                                          6.4. Totale reise- og oppholdsutgifter 

6.3. Total utdanningsstøtte

Nordreisa kommune ønsker den aktuelle kompetanse da kommunen ikke har sykepleiere med denne videreutdanning. I og med at Nasjonalt faglig 

råd/helsedirektoratet anbefaler videreutdanning i klinisk sykepleie anser vi dette som meget aktuelt. 

Kravene om økt kompetanse blir større i forhold til observasjon og behandling av pasienter i habitual og sykdomstilstand ettersom pasientene ved sykehus i tråd 

med den demografiske utviklingen lever lengere med komplekse sykdomstilstander. Ved mindre sykehus jobber sykepleiere mer alene og ansvar er større og en 

må ta kliniske vurderinger. Dette i tråd med samhandlingsreformen med mål om økt avlastning i spesialisthelsetjenesten der flere oppgaver forventes ivaretatt 

kommunalt. Det søkes om støtte til reise og opphold, da Oslo er nærmeste studiested.

237 250                                                                                                                                                                          

7. Beskrivelse av utfordringer og behov som ligger til grunn for søknaden  (Inntil 600 ord)

6.5. Totalt tilskudd

Obs. Skriv beløp i cellen for "totalt tilskudd" i 

altinnskjema
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1196-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 06.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/20 Nordreisa næringsutvalg 12.11.2020 
42/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 
57/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 25.11.2020 
92/20 Driftsutvalget 26.11.2020 
 Nordreisa formannskap 30.11.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Forslag møteplan 2021 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 12.11.2020  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Møteplan 2021 

Jan Feb Mars April Mai Juni Jul
i 

Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

 4   6 24    28  16 

Formannskapet 10 møter 
Administrasjonsutvalget 4 
møter 
Valgstyret 
Leder: Ordfører 
 

28 
+ 
Valgstyret 
 

18 
+  
Adm 

25 
 

29 
+ 
Valgsty
ret 
 

27 
fsk 
Adm 
Valgs
tyret 
 

17   13 
Valgs
tyret  
 
 
 23 
Fsk  
Adm 

21 
 
 

4  
 
29 
Fsk  
Adm 

 
 

Næringsutvalget 4 møter  
Leder: Varaordfører 

  18 
 

 3   16  18  

Driftsutvalget 8 møter 
Leder: Tore Yttregaard (H) 

21  11 22 20 10   30 14 
 

25  

Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter 
Leder: Rune Benonisen (Ap) 

27  24   9   29 27 24  

Helse- og omsorgsutvalget  
6 møter 
Leder: Herborg Ringstad (H) 

26  23   8   28 26 23  

N-T regionråd – forslag 26 23 30 27 25 22  31 28 26 30 28 
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Fylkestinget   15-19   14-
18 

   18-22  13-17 

Helligdager som faller på 
ukedager 

1   1 – 2 -5 13- 
17 – 
24 

      25 

Skolerute 4. Første 
skoledag  

22.-26 
Vinterferie 

Påskeferie:29.3- 5.4 – 
første skoledag etter 
påske 6.4 

Fri:13 – 
14 – 17 
og 24 

18. 
sist
e 
skol
eda
g 

 23. 
skole
start 

29.sept – 1. okt 
Høstferie 

15- 16. 
planle
gging 
vgs 

21. siste 
skoleda
g 

 
 
 

Saksopplysninger 
7.1 Møteplan  
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene 
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desember møte. Møter i 
kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal angis med dag og dato. Perioden 01.07 - 15.08 
skal så vidt mulig være møte fri.  
 
Som hovedregel avholdes møtene slik:  
 Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag  
 Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned  
 Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året  
 Driftsutvalget avholder møter hver 6. uke  
 Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året  

 
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme. 
 
Det er tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget, Nord-Troms regionråd og skoleruten. 

I forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021 er valgdagen fastsatt til mandag 13. 
september og det avholdes også valg i Nordreisa kommune søndag 12. september 2021. 
 
Kvartalsrapporter er klar etter 15.04 – 15.07 og 15.10  
Formannskapet har arbeidsmøte 4.11 – budsjettsak. 
 

Vurdering 
Man bør i størst mulig grad unngå å ha møter i hovedutvalgene på samme møtedag da det er 
representanter på tvers av utvalgene der faste medlemmer i et utvalg også kan være 
varamedlemmer i et annet. 
 
Behandling av kvartalsrapporter: 

1. kvartalsrapport blir behandler av formannskapet 29. april og av kommunestyret 6. mai 
2. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 23. september og av kommunestyret 28. 

oktober 
3. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 4. november og av kommunestyret i 

desember  
 
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i 
desember. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/548-8 

Arkiv:                044  

Saksbehandler:  Christin 
Andersen 

 Dato:                 03.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa administrasjonsutvalg 30.11.2020 
40/20 Nordreisa næringsutvalg 12.11.2020 
93/20 Driftsutvalget 26.11.2020 
 Nordreisa formannskap 30.11.2020 
43/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 
59/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 25.11.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forslag til delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 12.11.2020  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Fremlagt delegasjonsreglement for Nordreisa kommune versjon 2020 - 1 vedtas.  
 
Kommunedirektør gis fullmakt til å oppdatere og korrigere delegeringsreglementet for endringer 
som ikke får betydning for delegeringsnivå. Dette gjelder ved endringer i eksisterende lovverk, 
og ved innføring av nye lover som erstatter gamle lover hvor det allerede er delegert myndighet. 
 
 

166



Saksopplysninger 
Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommunelov, rundskriv, 
forvaltningsloven, særlover og forskrifter. Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at 
all myndighet er lagt til kommunestyret, med de unntak som fremkommer i loven. 
Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover med 
unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.  
 
Etter endringer i kommuneloven 2018 har det oppstått behov for å gjennomgå Nordreisa 
kommunes delegasjonsreglement. Den nye kommuneloven har fått ny struktur og det er utført 
språklige tilpasninger av hensyn til klarhet og forenkling. Det kommunale selvstyret er nå 
lovfestet og forholdet mellom stat og kommune er lovregulert i § 2-2. Folkevalgtes innsynsrett i 
kommunale sakspapirer er blitt lovfestet, habilitetsreglene er blitt tydeligere, der er kommet inn 
nye definisjoner av folkevalgt, og folkevalgte organer. Nytt er det også at det er 
kommunedirektøren som har det løpende personalansvar for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner er lovfestet. Kommunedirektørens 
arbeidsgiverrolle er blitt tydeligere, det løpende personalansvar ligger hos kommunedirektøren. 
Kommunestyret kan ikke velge å gi kommunedirektøren mindre personalansvar enn det som 
følger av loven.   
 
I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til 
formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører, 
kommunedirektør. Det er kommunedirektør som er ansvarlig overfor kommunestyret, og av den 
grunn er det ikke mulig for kommunestyret å beslutte delegering til et lavere administrativt nivå 
enn kommunedirektør, med de få unntak som framgår av egne lovbestemmelser. 
Kommunedirektørens videredelegasjon innen administrasjonen er et eget delegasjonsreglement 
og er ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner. 
 
Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger: 
• Kommunestyrets hovedarbeidsområde 
• Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget 
• Delegasjon til administrasjonsutvalget 
• Delegasjon til driftsutvalget, samt dispensasjonsutvalget og kommunedirektør 
• Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt kommunedirektør og barnevernleder 
• Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt kommunedirektør og 
kommuneoverlege 
• Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere 
• Delegasjon til kommunedirektør  
 
Det gjeldende delegasjonsreglementet for Nordreisa kommune ble vedtatt av kommunestyret i 
sak 71/95 den 31.08.1995. Påfølgende ble et nytt delegasjonsreglement vedtatt i kommunestyret 
sak 57/16, 16.06.2016.  
  
Reglementet skal legges fram til politisk behandling etter hvert kommunevalg. Det er 
delegasjonsreglementet fra 2016 som ligger til grunn for justeringer og endringer som er 
foretatt. Følgende endringer foreslås: 

- Forslag på fjerning fremkommer som strek over setning/ordlyd. 
- Grønn skrift er ny ordlyd. 
- § tegn er fjernet da delegasjonsreglementet ikke er lovtekst.  
- Ordlyden «tilhørende forskrifter» foreslås fjernet gjeldende for alle oppnevnte særlover.  
- Ungdomsrådet er satt inn i organisasjonskart. 
- BUK er satt inn under Oppvekst- og kulturutvalget i organisasjonskart. 
- Ordlyden «formannskap» foreslås fjernet under avsnitt «Mindretallsanke».  
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- Ordlyd «tertialrapporter» foreslås byttet til ordlyd «herunder kvartalsrapporter» under 
kommunestyrets hovedarbeidsområde.  

- Ordlyden «politiske» foreslås satt inn i nest siste kulepunkt under kommunestyrets 
hovedarbeidsområde.  

- Havbruksfond er satt inn under kommunestyret avgjørelsesaker.   
- I overskrift Delegasjon til formannskapet foreslås ordlyd «økonomiutvalget» fjernet.  
- Ny delegasjon til formannskapet: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr 45 (Sivilbeskyttelsesloven) 
- Delegasjon til administrasjonsutvalget er tilpasset ny kommunelov § 13-1. Det samme 

gjelder for delegasjon i personalsaker til driftsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget og 
helse- og omsorgsutvalget.  

- Milø,- plan- og utviklingsutvalget har endret navn til driftsutvalget.  
- Hovedutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekter er foreslått 

endret til: fremme initiativ til kommunale utbyggingsprosjekter innenfor sin sektor.  
- Ny foreslått avgjørelsesak til driftsutvalget:  Miljøfond. Hovedutvalget behandler og 

avgjør søknader om kommunalt miljøfond.  
- Ansvarsområdet næringsutvalget foreslås fjernet: «næringsfondet og fiskerifondet» samt 

«Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01. 
- Avgjørelsessaker for næringsutvalget foreslås følgende ordlyd fjernet: «næringsfond og 

fiskerifond» og «kommunalt utviklingsfond»  
- Lov om samferdsel er utgått.  
- Ansvarsområdet helsestasjon og forebyggende tjenester jfr lov om helse- og 

omsorgstjenester er flyttet under ansvar til helse- og omsorgsutvalget.  
- Kontroll av kommunale salgs- og skjenkebevillinger er delegert til kommunedirektør og 

foreslås fjernet fra ansvar etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.  
- Ordfører er delegert myndighet i ny forskrift for salg- og skjenking av september 2020 

Nordreisa kommune, myndighet til å treffe vedtak om skifte av styrer og stedfortreder 
foreslås fjernet fra helse- og omsorgsutvalget.  

- Delegasjon til kommunedirektør i personalsaker foreslås fjernet da dette er regulert 
gjennom KL § 13-1. 

- Nytt tillegg i pkt 13, 2 setning under Delegasjon kommunedirektør, økonomisaker: når 
formålet er i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

- Nytt punkt 14 under Delegasjon til kommunedirektør, økonomisaker: Tildeling av 
tilleggsareal til tomter, salg av tomter som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, 
gjøres av driftsutvalget.  

- Nytt punkt foreslått flyttet fra driftsutvalget til Delegasjon til kommunedirektør, 
Økonomisaker – kjøp - avtaler: 6) Delegasjon i utbyggingssaker byggesaker til 
kommunedirektør: Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 
1 000.000.- eks mva. Kommunedirektør gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til 
utarbeiding av romprogram, kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med 
arkitekt, konsulenter, entreprenører eller leverandører undertegnes av kommunedirektør. 
 
Kommunedirektør skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte 
bevilgninger. Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre 
vesentlige avvik, skal kommunedirektør gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til 
hovedutvalget. 
 
Alle regninger skal anvises av kommunedirektør eller den han/hun bemyndiger. 
For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter.  
 

168



Vurdering 
Kommuneloven skal fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge 
nødvendige rammer for dette, og bidra til at kommuner er effektive, tillitsskapende og 
bærekraftige. Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. 
Den nye kommuneloven, som ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2018, lovfester det kommunale 
selvstyret. De viktigste elementene av det kommunale selvstyret: 

- Kommuner med egen folkevalgt ledelse. 
- Hver kommune er et eget rettssubjekt (og slik ikke underlagt statens hierarkiske 

organisasjon). 
- Kommuner tar avgjørelser på eget initiativ og ansvar (negativt avgrenset kompetanse) 
- Kommunene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensninger må ha 

hjemmel i lov (legalitetsprinsippet). 
 
Kommuneloven og særlovgivning sørger for at kommunene i stor grad selv kan bestemme 
hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal treffes. Det legges 
stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i planlegging og styring. 
 
Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man å: 

- Styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de 
får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver 

- Avlaste hovedutvalgene ved at alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen. 
Dersom man er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. 

- Avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at 
- Raskere saksbehandling, publikum får bedre service.   

 
Med bakgrunn i det ovenstående tilråder kommunedirektøren at det fremlagte forslaget til 
revidert delegasjonsreglement vedtas. 
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Politisk organisering 2019 - 2022 

 

 

Om delegasjon 
Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv, forvaltningsloven, 

særlover og forskrifter. 

 

Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til kommunestyret. 

Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover 

med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.  

 

I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til 

formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører, 

Kommunedirektør. 

 

Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger: 

• Kommunestyrets hovedarbeidsområde 

• Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget 

• Delegasjon til administrasjonsutvalget 

Kommunestyret

Formannskapet
Administrasjons-

utvalget
Helse og 

omsorgsutvalget
Oppvekst-og 

kulturutvalget

BUK

Barn- og unges 
kommunestyre

Driftsutvalget

Dispensasjonsutvalget

Næringsutvalget

Kontrollutvalget

Klagenemd

Eldreråd

Rådet for 
funksjonshemmede

Ungdomsrådet
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• Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget og 

Kommunedirektør 

• Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt Kommunedirektør og barnevernleder 

• Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt Kommunedirektør og kommuneoverlege 

• Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere 

• Delegasjon til kommunedirektør 

I tillegg kommer følgende reglement: 
Økonomireglement, finansreglementet, permisjonsreglement, klageutvalg og kontrollutvalgets 

myndighet og folkevalgtes innsynsrett, delegasjoner ligger i sin helhet i reglementene. 

 

Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sine oppgaver ligger i sin helhet i 

reglementene. Reglement for Nordreisa kommune vedtatt dd i sak x/xx. 

 

Kommunedirektørs videredelegasjon innen administrasjon er et eget delegasjonsreglement og er 

ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner. 

 

Formålet med delegering 

Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. Kommuneloven og 

endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv kan bestemme hvordan saker 

skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal treffes. Det legges stadig større vekt på 

kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i planlegging og styring. 

 

Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man: 

 

1) Å styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de får bedre 

tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver, som er å: 

• trekke opp mål for den fremtidige utviklingen av Nordreisa kommune 

• styre planleggingsprosessen 

• fordele ressurser mellom tjenesteområdene i kommunen 

• samordne den kommunale virksomhet 

• vurdere resultatene 

• føre kontroll med den kommunale forvaltning 

 

2) Å avlaste hovedutvalgene. Alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen. Dersom man 

er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. Hovedutvalgenes hovedoppgaver 

er: 

• formulere mål og planlegge innenfor sektorene 

• utforme rammer og retningslinjer for virksomhetene i sektorene 

• avgjøre prinsippsaker, trekke opp retningslinjer for administrasjonens behandling av 

enkeltsaker og være ankeinstans for avgjørelser i slike saker 

• vurdere resultatene innen sine tjenesteområder og føre budsjettkontroll 

 

3) Å avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at 

saksbehandlingen går raskere, publikum får bedre service og administrasjonen får frigjort 

tid som kan brukes til: 

• bedre tilrettelegging av saker som skal behandles av politiske organer 

• bedre administrasjon av kommunens virksomhet til gagn både for publikum og kommunen 

selv. 

 
Lovgrunnlaget for delegasjon 

Lovgrunnlaget for dette delegasjonsreglementet finner vi i lov om kommuner og 
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fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, nr.107, sist endret 22.06.2018 og særlover. 

 

Delegasjon til formannskapet er gitt med hjemmel i kommunelovens § 5-6, delegasjon til 

ordfører i § 6-1, hovedutvalg og underutvalg med hjemmel i § 5-7, delegasjon til 

kommunedirektør med hjemmel i §13-1. 

 

De aktuelle bestemmelsene i kommuneloven lyder: 

§ 5-6 siste setning 
Formannskapet kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

 

§ 6-1, 4 ledd 
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

§ 5-7, 2 ledd 
Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt 

vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.  

 
§ 5-9 
Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre 

særskilte verv. Komiteer kan ikke gis vedtaksmyndighet. 
 

§ 5-10  
Styre for kommunale institusjoner kan gis vedtaksmyndighet som gjelder virksomhetens drift og 

organisering 

 

§ 11-8, 1 ledd 
Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet, et fast utvalg eller ordfører myndighet til å 

treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er 

nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort 

saken. 

 

Melding om vedtak som er truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 

dennes neste møte. 

 

§ 13 
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i 

enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret 

har bestemt noe annet. 
 

Kommunedirektøren har det løpende personalansvar. 

  

§ 17-1 
Kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom interkommunalt samarbeid. Samarbeidet skal foregå 

gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, verskommunesamarbeid, 

interkommunalt aksjeselskap eller samvirkeforetak, forening eller på annen måte det er rettslig adgang 

til.   

 

Generelle bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet 

Retningslinjer for fullmakts utøvelse  
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 

overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. 
 

Tilbakekall av fullmakt i enkeltsaker. 
Et overordnet organ eller en administrativ leder kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt 
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en konkret sak til uttalelse eller avgjørelse som et underordnet organ eller en underordnet 

medarbeider har til behandling i henhold til delegert myndighet. 
 

Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilt tilfelle.  
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse 

hvor spesielle forhold tilsier det. 
 

Klagebehandling  
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltningslovens regler med mindre 

annet er bestemt i den enkelte særlov. 

Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av delegert myndighet fra politisk organ til 

administrasjonen skal avgjøres av klageutvalg eller klageorgan i hht lov er fylkesmannen med mindre 

administrasjonen finner grunn til å omgjøre vedtaket til gunst for klageren.  
 

Omgjøringsrett 
Et overordnet organ eller leder kan innen rammene av forvaltningslovens § 35 av eget tiltak 

omgjøre et underordnet organs eller underordnet medarbeiders vedtak. 
 

Mindretallanke  
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret/formannskap kan 3 

medlemmer, ordføreren eller den han/hun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken 

fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte. 

 

 

Kommunestyrets hovedarbeidsområde 
 

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens 

virksomhet.  

 

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder: 

• Politisk organisering.  

• Budsjett og økonomiplaner.  

• Planstrategi, kommuneplaner og reguleringsplaner osv. (Delegasjon etter plan- og 

bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under driftsutvalget) 

• Regnskap og årsmeldinger/ tertialrapporter herunder kvartalsrapporter. 

• Kommunestyrets egen saksbehandling. 

• Godtgjørelse til folkevalgte. 

• Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv. 

(Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til formannskapet 

eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift) 

• Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter. 

• Tilsetting av kommunedirektør. 

• Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre 

politiske utvalg eller administrasjonen. 

• Havbruksfondet disponeres av kommunestyret. 
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Delegasjon til formannskapet / økonomiutvalget  
Hvilke saker legges frem for formannskapet 

(Jfr. reglement for formannskapet)  
 

Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, 

samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til 

formannskapet. 
 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. 
 

Formannskapet er: 

• valgstyre etter valglovens § 4-1. 

• økonomiutvalg 

• planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel 

 

Delegasjon etter kommuneloven § 5-6 

1) I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å 

treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang til å delegere til 

formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge til annet organ. 

 

2) Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder: 

• kommunestyrets egen saksbehandling 

• langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt andre 

planer og tiltak av overordnet betydning. 

 

3)  Ved gjennomføring av vedtatte kommunale planer og tiltak, har formannskapet fullmakt til å inngå 

avtale om kjøp av grunn eller makebytte innenfor en ramme av 1 million kroner. Avtaler utover dette 

forelegges kommunestyret. Dette gjelder kjøp i forbindelse med godkjente reguleringsplaner. 
 

Delegasjon etter kommuneloven § 11-8 

1)  Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært 

avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle 

til dette. 
 

2) Meldinger om vedtak etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte. 

 
 

Delegasjon i budsjett- og økonomisaker  
Det vises til økonomireglementet vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker. 

 

Delegasjon i økonomisaker 

Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik kommunestyret til 

enhver tid bestemmer, jfr økonomireglementet og reglement for finansforvaltningen. 

 

Formannskapet er ansvarlig for: 

• at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk 

styringsinstrument. 

• at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling. 
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• Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til 

alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommunelovens 

§§ 44 og 45. 

• at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp, 

enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor 

vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring. 

• å behandle og følge opp regnskapsrapporteringen. 

 

Endringer som alltid vil være kommunestyresak er f.eks.: 

• Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter 

inntreffer. 

• Forskyvning av midler mellom sektorene. 

• Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.: 

- behov for endring av investeringsrammen 

- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet 

- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger 

- ved vesentlige overskridelser på prosjekter 

- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter 

- Likviditetsproblemer. 

• Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer. 

 

Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet: 

Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i 

lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder: 

- vedtar tidsplan for og styrer budsjettprosessen 

- avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og 

økonomiplan 
 

Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 
 

For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyret bestemmer. 

 

Delegasjon etter særlover 
Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63. 

Formannskapet delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle 

løyvesaker. OPPHEVET 

 

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28. juni 2002 nr 57: 

Formannskapet delegeres myndighet som valgstyre. 

 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr 45 

(Sivilbeskyttelsesloven) 
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Delegasjon til administrasjonsutvalget 
 

Ansvarsområde 
Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning ,  administrasjonsordninger, 

likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs forholdet mellom Nordreisa 

kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere. 

 

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede 

arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens 

prioriterte oppgaver. 

 

Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer 

for personalforvaltningen. Enkeltsaker behandles bare når de har prinsipiell interesse, når 

avgjørelsesmyndighet eller uttalerett er lagt til utvalget, når dette er ankeinstans, eller enkeltsaker som 

er naturlig å behandle i utvalget. 

 

Kommunestyret gir administrasjonsutvalget i oppgave å behandle og følge opp IKT – strategier. 

 

Administrasjonsutvalget har ansvar for likestillingsarbeid i Nordreisa kommune. 

Klager på ansettelser som går på likestilling sendes utvalget til uttalelse. 

 

Administrasjonsutvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde. 

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir 

gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding om kommunens personalressurser. 

 

 

Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet  

Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er 

fastsatt i lov, i medhold av lov, avtaleverk i medhold av lov eller vedtak fattet av 

kommunestyre/formannskap, og etter de prinsipper som er fastlagt i kommunens 

arbeidsgiverpolitikk, herunder: 

• forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor utvalgets budsjettrammer 

• opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

• delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven § 13-1, 6 

led  

• vedta ulike reglement/retningslinjer som berører arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning 

• vedta reglement for AMU  

• vedta overordnet IA strategi og HMS arbeid 

• ved klage; tolke og praktisere lokale overenskomster, avtaler og reglementer angående 

arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold. 

• omdisponere/inndragning av stillinger. 

• arbeide for likestilling på alle områder innen kommunen, se til at Nordreisa kommune 

praktiserer likestilling i alle kommunens tjenesteområder i samsvar med likestillingslovens 

intensjoner. 

 

Dersom administrasjonsutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse 

saker, kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 
For øvrig utfører administrasjonsutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 
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Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett 
 

Administrasjonsutvalget har forslags/uttalerett i følgende saker:  

• Ansettelse av kommunedirektør  

• ved innføring av nye arbeidstidsordninger 

• ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler 

• gjennomgang av sykefravær 

• planlegging innen sitt arbeidsområde 

• opprettelse av faste underutvalg 

• forslag til arbeidsgiverpolitiske retningslinjer 

• forslag om effektiviseringstiltak innen de enkelte tjenesteområdene som har konsekvenser for 

arbeidstakerne 

• Overordnede lønnspolitikk (lønnspolitisk plan) i Nordreisa kommune drøftes og gjennomgås 

av administrasjonsutvalget i forkant av lokale forhandlinger ved hovedoppgjør  

• Andre saker som hører inn under administrasjonsutvalgets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre 

• Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ og KS innen 

ansvarsområdet 

 

Administrasjonsutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning 

for tjenesteområdene, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 

Innen utvalget fatter sin avgjørelse, skal uttalelse være innhentet fra de organer som berøres 

av saken, og av arbeidsmiljøutvalget i de sakene hvor de har uttalerett. 
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Delegasjon til driftsutvalget 
 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

• Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)  

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  

• Lov om havner og farvann  

• Veglov  

• Vegtrafikkloven   

• Lov om jord (jordlova)  

• Lov om skogbruk (skogbrukslova)  

• Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv 

• Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova) 

• Lov om forpakting (forpaktingslova) 

• Lov om ymse beitespørsmål (beitelova) 

• Lov om grannegjerde (grannegjerdelova) 

• Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

• Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

• Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning 

for miljøet (miljøinformasjonsloven) 

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

• Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte) 

• Matrikkelloven 

• Lov om Stadsnavn 

• Lov om Eierseksjonering 

• Lov om friluftsliv 

• Lov om naturvern 

• Lov om viltet 

• Lov om hundehold 

• Lov om laks og innlandsfisk 

• Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 

• Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

 

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7 

1)   I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret driftsutvalget myndighet til å treffe 

avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og 

som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

2)   Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 
 

Delegasjon til hovedutvalget i budsjett- og økonomisaker 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr økonomireglementet. 

Ansvarsområde 

Driftsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver innenfor miljø, plan og utvikling teknisk drift og 

planlegging som kommunen har ansvaret for. 
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Driftsutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra 

kommunestyre/formannskap. 
 

Driftsutvalget er ansvarlig for: 

• planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet. 

• nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og 

med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver. 

• nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp 

• samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven 

og industrikonsesjonsloven. Utvalget innstiller til kommunestyret i saker av vesentlig 

betydning. 

• laks og innlandsfiskemyndighet 

• viltmyndighet 

• saker innen landbruk 

• kommunens miljøfond 

• navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet. Hovedutvalget 

er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av Staten kartverket.  

 

Hovedutvalget har som oppgave å fremme initiativ til kommunale utbyggingsprosjekter innenfor sin 

sektor. Hovedutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekter.  Byggekomiteen 

har ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekter innenfor rammer fastsatt av kommunestyret for 

prosjekter over 1 million kroner, jfr retningslinjer for byggekomité Nordreisa kommune. 

 

På grunnlag av vedtak i kommunestyret for prosjekter inntil 1 million kroner hovedutvalgets ansvar å: 

• igangsette planlegging av prosjekt iht. kommunestyrets vedtak. 

• gjennomføre prosjekter innenfor vedtatt kostnads- og tidsrammer. 

• rapportere plan- og kostnadsavvik til hovedutvalget/formannskap/kommunestyret. 

• fremlegge sluttrapport til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret. 

• opprette underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver, herunder utsmykningskomite. 

 

Driftsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at 

det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet 
Driftsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i 

medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, herunder: 

• forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av 

myndighet i budsjettsaker 

• opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

• delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven §13-1. 

• delegere avgjørelsesmyndighet til underutvalg, herunder vedtatte tilskuddsmidler som er 

avsatt i budsjettet. 

• fremme søknader om forlenga åpningstid for motorferdsel løyper. 

• vedtak på bruk av midler og prosjekter innen nye tiltak vann og avløp, jfr. kommunestyrets 

vedtak for hovedplan vann og kommunedelplan avløp. 

• samarbeidsavtaler (feks om havner). 

• Miljøfond. Hovedutvalget behandler og avgjør søknader om kommunalt miljøfond. 

 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 
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Utbyggingssaker: 

• forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon 

av myndighet i budsjettsaker. 

• delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør etter reglene i kommuneloven §13-1. 

• vedta romprogram/ramme for utbyggingen. 

• vedta skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag for prosjektet. 

• fremlegge skisseprosjektet/kostnadsoverslag til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret for 

godkjenning. 

• vedta anbud/tilbud innenfor prosjektets vedtatte areal og kostnadsrammer. Kontrakter undertegnes 

av kommunedirektøren eller den han bemyndiger. 

• behandle og avgjøre klager på tildeling av kontrakter eventuelle andre klager på kommunens 

praksis i forbindelse med utbyggingsprosjekter. 

 

Hovedutvalget behandler større etableringer, samt store overordna prosjekter før behandling i 

formannskap/kommunestyre. 

 

Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyre 

kan gjennom reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller 

hovedutvalg. 
 

Generelt 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 
 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret formannskapet, som avgjør hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger. 
 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 
 

Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett 
Driftsutvalget har forslags-/uttalerett i følgende saker: 

• retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet. 

• rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde, jfr. retningslinjer for 

budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker. 

• øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde. 

• opprettelse av faste underutvalg. 

• opprettelse, og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer  

• hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre. 

• andre saker som hører inn under tjenesteområdet, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger 

under formannskap/ kommunestyre. 

• samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet. 

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

Delegasjon etter kommuneloven og særlover 
 

1. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23 

Hovedutvalget skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd. 
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Hovedutvalget har ansvar for trafikksikkerhet 
 

2. Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6  

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til hovedutvalget. 
 

3. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20  

Kommunestyrets myndighet delegeres til Hovedutvalget. 
 

4. Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16. 

Myndighet etter friluftslovens § 40 legges til hovedutvalget (stansing av ulovlig byggverk 

etter loven) 
 

5. Lov om viltet av 29.05.81 nr. 38 nr. og forskrift av 22.03.02 om forvaltning av hjortevilt og 

bever. Hovedutvalget delegeres myndighet til å godkjenne driftsplan og tildeling av fellingskvote for 

elg. Etter samme lov og forskrift har utvalget myndighet til å fastsette minsteareal og godkjenne 

elgvald. 
 

6. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000. 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

7. Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

8. Lov om stadsnamn av 18. mai 1990 nr. 11 

Navn på gater/veier, områdenavn og veistrekninger vedtas av hovedutvalget. 
 

 

Særlover innen landbruk 

9. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. 

juni 2001 nr. 75. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

10. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23, og tilhørende forskrifter 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

11. Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1 

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

12. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98, og tilhørende 

forskrifter. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

13. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23 og tilhørende forskrifter (odelsloven). Myndighet etter denne 

loven delegeres hovedutvalget. 
 

14. Forurensningsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 931, hjemlet i Forurensningsloven (Lov om 

vern mot forurensninger og om avfall av 1981-03-13 nr 6), Anlegg, drift og vedlikehold av 

planeringsfelt. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

15. Skogbrukslov (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter.  

Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget. 
 

 

Delegasjon i plansaker 

LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  

I henhold til plan- og bygningsloven § 3-3 1. ledd er driftsutvalget kommunens planutvalg for 

kommuneplanens arealdel.  Formannskapet er planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel.  
 

Planutvalget delegeres følgende plankompetanse og myndighet så langt plan- og 
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bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 tillater det med de begrensninger som nevnt i lovens § 3- 

3: 

a) Å fremme forslag til kommuneplan(er), samt å fatte beslutninger og vedtak om offentlig 

høring av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner. 

b) Å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og offentlig høring av regulerings-planforslag, 

samt myndighet til å vedta mindre detaljreguleringsplaner når planen er i samsvar med 

kommunelovens regler og når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel og 

overordnet plan, når det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av 

kommunestyret. 

c) Å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag i samsvar med 

overordnet arealplan. 

d) Ved endring av reguleringsplaner, delegeres planutvalget myndighet til å foreta mindre 

endringer i detaljreguleringsplan, eller delegere Kommunedirektør å vedta utfyllinger innenfor 

hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

e) Fullmakt til å forlenge detaljplanvedtaket etter søknad med inntil to år. 

f) Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken ansees prinsipiell i forhold til overordnede 

arealplaner og ikke er i strid med politiske vedtak. 
 

 

Delegasjon til kommunedirektør 

Kommunedirektør delegeres avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, 

med følgende unntak: 

• Alle saker hvor det er negativ innstilling fra kommunedirektør. Disse legges frem for 

hovedutvalget til avgjørelse. 

• Delings- og byggesaker innenfor 100-metersbeltet i strandsonen som krever dispensasjon. 

• Byggesaker gjeldende større offentlige bygg eller private næringsbygg. 
 

Alle delegerte avgjørelser refereres til hovedutvalget. 
 

Delegasjon etter kommuneloven og særlover 

1. Vegloven av 21. juni 1963, nr. 23. 

Kommunedirektør skal være kommunens vegstyremakt i kurante saker, jfr. lovens §9, 3. ledd. 

Kommunedirektør er rådgiver for utforming av kommunens trafikksikkerhetspolitikk. 

Han/hun har et særlig ansvar for oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan. 

Kommunedirektør skal 

• gi uttalelse i saker vedrørende fastsetting av fartsgrenser 

• gi uttalelse i forbindelse med utsending av skiltvedtak for andre permanente 

trafikkregulerende skilt 

• behandle og gi uttalelse i saker om trafikksikkerhetstiltak 
 

2. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 med forskrifter 

Kommunens myndighet etter vegtrafikklovens §7 (treffe midlertidige vedtak om forbud mot 

trafikk) og kommunens skiltmyndighet etter skiltforskriftene, delegeres til kommunedirektør. 
 

3. Forurensingsloven av 13. mars 1981, nr. 6 med forskrifter. 

Kommunedirektør delegeres myndighet i alle saker av kurant karakter, herunder omlegging og 

utbedring av stikkledning, jfr. 

- §22, utkobling av slamavskiller, jfr. 

- §26, siste ledd, avfallsopprydding, jfr. 

- §35, og pålegg om opprydding, jfr. 

- §37. 
 

Hovedutvalget videredelegerer myndighet etter forurensingsloven §7(plikt til å unngå forurensing), § 

73(tvangsmulkt ved forhold i strid med forurensingsloven), §74(umiddelbar gjennomføring ved 
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forurensningsmyndigheten), §76(betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger) til 

kommunedirektør. 

Med bakgrunn i gjeldende delegasjonsreglement §6 (hovedutvalgets myndighet etter 

forurensningsloven) delegerer hovedutvalget myndighet etter 

forurensingsforskriftens §§ 12-2, 12-14, 12-16, 13-2, 13-17, 13-18, 15-2, 15-8, 15A-2, 15A-7 

til kommunedirektør. 
 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet til å treffe enkeltvedtak etter følgende 

paragrafer i forurensningsloven 

- § 18 Endring og omgjøring av tillatelse 

- § 49 Opplysningsplikt 

- § 50 Rett til granskning 

- § 51 Pålegg om undersøkelser 

- § 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og 

vederlag for bistand 
 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981): 

- § 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av 

allemannsretten utenfor næring m.v. 

- § 78 Straffeansvar for forurensning 

- § 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall 
 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet: 

- § 7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette kapitlet 

overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg som ikke bidrar 

vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter dette kapitlet. 

- § 7-11 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet 

overholdes. 
 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i 

forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006): 

- § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres og fylles 

med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving 

- § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker 

- § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller 

- § 1-11. Dispensasjon 

- § 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller 

- § 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner 

- § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan 

- § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. 

- § 2-11. Tilsyn og kontroll 
 

4. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr.17 

Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd 

eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til kommunedirektør. 
 

5. Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av 04.07.2003. 

Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter del III og IV 
 

6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni 

2001 nr. 75 

Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter denne lov. 
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7. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 

med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 1. 

juli 2002 §§2-2, 2-4 og Forskrift om brannforebygging av 17. desember  2015 

Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter. 

Kommunaldirektørs myndighet videredelegerers til brannsjefen etter denne lov med tilhørende 

forskrifter.  

Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for   brannvernarbeidet 

skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget. 
 

8. Forskrift om vann og avløpsgebyr i Nordreisa kommune  

Vedtak etter forskriften fattes av kommunedirektør. 
 

9. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa 

kommune 
Avfallsservice AS er tildelt konkret ansvar og myndighet i forskriften. 

Kommunen er klageinstans for vedtak fattet av Avfallsservice AS, og klagesaker behandles av 

kommunens klageutvalg. 
 

10. Delegasjon av saker vedrørende utmark og vassdrag. 

- Oppretting av kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg i medhold av kommunelovens § 23 

pkt. 4 delegeres kommunedirektør myndighet til å forvalte kommunalt viltfond. 

- Gi uttalelse i bygge - og delesaker, forpaktningssøknader ol. på vegne av frilufts-, vilt-lakse- 

og innlandsfiskeinteressene 

- Gi uttalelse i saker hvor viktige naturverdier eller naturinteresser er berørt, blant annet saker 

hvor kommunen blir bedt om å uttale seg om slike hensyn. 

- Gi forslag til uttalelse på vegne av kommunen i høringssaker som gjelder endringer i frilufts, 

vilt eller lakse- og innlandsfiskeloven og forskrifter gitt i medhold av disse 
 

Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38 

Kommunedirektør fatter beslutning etter viltloven i følgende saker: 

- Avlivning av skadet vilt 

- Avlivning av skadegjørende vilt 

(Jfr. brev fra direktoratet for naturforvaltning av 16.01.2003). 
 

      Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 nr.82 

Kommunedirektør gis fullmakt til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker etter ovennevnte lovs §6 og 

etter nasjonal forskrift § 5 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og 

fastsette vilkår etter § 7. Kurante saker omfatter tilfeller som er omtalt i kommunale retningslinjer for 

behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Gi uttalelser 

til fylkesmann i kurante saker vedrørende dispensasjoner fra motorferdsels-forbudet i perioden 5. mai 

– 30. juni. 
 

     Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.5.1992 nr. 47 

Myndighet til å dispensere fra plikten til å betale fiskeavgift etter forskrift nr. 532 av 

15.06.93, delegeres til kommunedirektør. Oppgavene etter lovens § 47, 2.ledd - ta vare på verdien av 

ulovlig fanget fisk, delegeres til kommunedirektør. 

Utvisning av garn, not, ruser og teiner iht. forskrift til lakse- og innlandsfiskeloven delegeres 

til kommunedirektør. 
 

11. Delegasjon etter Hundeloven 

Kommunedirektør delegeres myndighet til å dispensere for bruk av løs hund i båndtvangstid til 

jaktprøver og jakthundtrening etter hundelovens § 9 e) og til oppretting av dressurområder for hunder 

etter samme paragraf. 
 

12. LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  
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Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til kommunedirektør så langt dette 

ikke kommer i strid med loven eller er delegert til planutvalget, og som er 

etter vedtatte retningslinjer og prinsipper, og i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
 

Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner eller til å 

vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til kommunedirektør. 

Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av kommune-direktør, evt i 

samråd med overordnede myndigheter. 
 

13. Flyttet til delegasjon til kommunedirektør 
 

13. Jordloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til kommunedirektør 
 

14. Forpaktingsloven (Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1) og tilhørende forskrifter, delegeres til 

kommunedirektør 
 

15. Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98) og 

tilhørende forskrifter, delegeres til kommunedirektør 
 

16. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23) og tilhørende forskrifter,  

delegeres til kommunedirektør 
 

17. Skogbruksloven (LOV 2005-05-27) med tilhørende forskrifter  

delegeres til kommunedirektør 

 

Delegasjon til dispensasjonsutvalget 
 

Ansvarsområde 

Dispensasjonsutvalget skal behandle følgende saker i henhold til delegasjon fra 

kommunestyret: 

- søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i henhold til regler gitt i lov om motorferdsel 

av 10.6.77 nr. 82, forskrifter til loven, samt kommunale retningslinjer. 
 

Saker hvor utvalget har uttalerett 

- gi uttalelse til Fylkesmannen vedrørende søknader om dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

perioden 5. mai til 30. juni. 

- gi uttalelse til fylkesmannen i saker vedrørende stenging av løyper, områder m.v. i 

spesielle/ekstraordinære tilfeller. 
 

Saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet 

Treffe vedtak i enkeltsaker etter lovens §6 og etter nasjonal forskrift §6 for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag.  
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Delegasjon til hovedutvalg for næring (næringsutvalget)  
 

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7 
I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret næringsutvalget myndighet til å treffe 

avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er adgang til å 

delegere til utvalg. 

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan 

få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet 

behandling for flere tjenesteområder. 
 

Delegasjon i budsjett- og økonomisaker 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-reglementet. 
 

Ansvarsområde 
Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens 

ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging og bistand for 

næringslivet, samferdsel og infrastruktur. 
 

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor budsjettets 

rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av 

kommunestyret. Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og 

etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Strategisk næringsplan skal 

være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling. 
 

Innenfor sitt arbeidsområde skal næringsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som sikrer 

oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Næringsutvalget skal holde seg 

best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen utvalgets ansvarsområder.  
 

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen. 
 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):  

- EØS-avtalens regler om statsstøtte. 

- Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117) 

- Lov om samferdsel av 4. juni 1976. 

- Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61. 

- Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens plan- og 

næringsutvalg 7.4.2003 

- Vedtekter for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond næringsfondet og 

fiskerifondet. Vedtatt i kommunestyret i sak 46/18 77/96.   

- Regler for tilskudd til store arrangement, tildeles etter gjeldende kriterier 

- Regler for kommunal sponsing. Vedtatt i Nordreisa næringsutvalg i sak 13/01. 
 

Næringsutvalget er fondsstyre for kommunalt utviklingsfond og kommunalt næringsfond 

fiskerifondet. Søkerne har vanlig klagerett i hht forvaltningsloven. Klagene skal være skriftlige. I 

delegerte saker er næringsutvalget første klageinstans. Klageutvalget i kommunen er klageorgan.   
 

Næringsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene som 

sorter under næringsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 13-1.  
 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet 
Saker der Næringsutvalget har avgjørelsesrett: 

• Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor 

søknadssummen er over 100 000 kr. 

• Være fondstyre for kommunalt utviklingsfond nærings og fiskerifond i hht egne vedtekter for 

disse fondene. 
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• Disponere midler til kommunalt næringsfond kommunalt utviklingsfond fra Troms 

fylkeskommune etter departementets retningslinjer. 

• Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan. 

• Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver. 

• Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker.  

• Samarbeidsavtaler (feks med Halti næringshage). 
 

Saker hvor hovedutvalget har forslags-/uttalerett 
Saker hvor utvalget har uttalerett: 

• Høringer innen næringssektoren. 

• Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk jfr. Lov om samferdsel av 4. juni 1976. utgått 

• Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.  

• Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur. 
 

Delegasjon til Kommunedirektør 
Avgjørelsesmyndighet på søknader inntil kr. 100 000,-. 
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Delegasjon til hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7 

I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for oppvekst og 

kultur myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som 

det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle 

retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre 

saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder. 
 

Delegasjon i budsjettsaker 
Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-reglementet. 

 

Ansvarsområde 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har som arbeidsområde å ivareta tilbudet for barn, 

ungdom, flykningetjeneste, helsestasjon og kultur i kommunen innen sitt ansvarsområde og for all 

opplæring, både for barn og voksne.  

Hovedutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra 

kommunestyre/formannskap. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig for: 

• Samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen, herunder ansvaret for 

å ivareta kommunens forhold til det videregående skoleverk og høyere 

undervisningsinstitusjoner. 

• Samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr. barnehageloven 

• Tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven, voksenopplæringsloven og 

privatskoleloven. 

• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om barnevernstjenester 

• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester og forskrift om 

helsesøstertjenester for helsesøstervirksomheten – forebyggende helsearbeid 

• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester med forskrifter for 

habilitering og avlastning til barn/unge og deres familier 

• Skolefritidstilbud 

• Samordning og planlegging av kulturvirksomheten i kommunen 

• Styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt 

• Oppnevner representanter til kulturinstitusjoners styrer, med mindre annet følger av lov eller 

forskrift. 

• Oppnevner representanter til Ærespriskomitèen. 

• Tiltak og kommunale forpliktelser knyttet til Lov om folkebibliotek 

• Planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tjenesteområdet oppvekst og 

kultur. 

• Nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhets-områder og 

med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver. 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer vedtak innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, 

herunder: 
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• Forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av 

myndighet i budsjettsaker 

• Opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver 

• Delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør etter reglene i kommuneloven § 13-1. 

• Oppnevne representanter til grunnskolenes samarbeidsutvalg 

• Fastsette driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager innenfor gitte budsjettrammer, 

i samsvar med retningslinjer gitt av departementet 

• Vedta rammer for virksomhetsbudsjett for hele tjenesteområdet 

• Godkjenne lokaler og kapasitet til barnehageformål 

• Godkjenne vedtekter for barnehager 

• Godkjenne lokaler og kapasitet til skolefritidsformål for elever 

• Godkjenne vedtekter for skolefritidsordning 

 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må 

saken tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

Saker hvor hovedutvalget har forslags-/uttalerett 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har forslags- /uttalerett i følgende saker: 

• om delegering av avgjørelsesmyndighet 

• rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,  

• øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde 

• opprettelse av faste underutvalg 

• opprettelse, og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer 

hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

• andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor 

• avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre 

• samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet. 

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 

Delegasjon etter særlov 
 
1. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61  

Hovedutvalget delegeres myndighet til   

• Gi forskrift om skolested for elevene, jfr. § 8-1.  

• Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-2.  

• Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven §2-5  

• Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 9A-10, samt bortvising 

av elever jfr. § 9A-11  
 

2. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 - med forskrifter 
Hovedutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn. 
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3. Lov om frittstående skoler av 4. juli 2003 nr. 84 
Kommunens forpliktelser etter friskoleloven er tillagt hovedutvalget. 

 

4. Lov om barneverntjenester av 17. juli, 1992 nr. 100. 
Hovedutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med 

andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3. 
 

Barnevernadministrasjonen ved barnevernets leder utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr. §2-1, 2., 

3., og 4. ledd. 
 

Hovedutvalget har ansvaret for gjennomføringen av oppgaver etter lovens kapittel 3. Dette 

skal skje i samarbeid med administrasjonen. 
 

Hovedutvalget har et overordnet ansvar for at forebyggende virksomhet generelt blir ivaretatt. 

 

5. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 
Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 og om å avgi uttalelse vedr. fredning av 

bygninger og riving av fredede bygninger legges til hovedutvalget. 

 

6. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108. 
Kommunestyrets oppgaver etter lov om folkebibliotek legges til hovedutvalget. 

 

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25. 
Tilskudd til trossamfunn etter lovens §19. 

 

8. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04. juli 

2003 nr 80 
Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget. 

 

 

Delegasjon til Kommunedirektør 
 
Delegasjon etter kommuneloven og særlover 

 
1. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61  

Kommunedirektør delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av 

prinsipiell karakter.  

• Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr. § 1-4.  

• Kommunedirektør er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette 

barnehageruta, jfr. opplæringsloven § 2-2.  

• Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 9A-10, samt bortvising av 

elever jfr. § 9A-11 

• Bruk av lova for privat opplæring i heimen, jfr. § 2-13  

• Kommunedirektør delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til 

skolefritidsordningen, jfr. opplæringslovens § 13-7.  

• Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr.  

• opplæringsloven §§ 5.1, 5.4 og 4A-2.  

• Føre tilsyn og sikre at virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav i 

opplæringslov og forskrifter oppfylles § 13-10 
 

2. Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr 35 
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Kommunedirektør delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell 

karakter. 

 

3. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter 
Kommunedirektør delegeres følgende myndighet: 

• Foreta opptak av barn i barnehage. 

• Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager. 

• Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven. 

 

4. Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100. 
Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens § 2-1, 3.ledd.  

Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/ stedfortreder i 

barnevernssaker. 

 

5. Fastsetting av åpningstider for kulturinstitusjoner og virksomheter innen oppvekst og 

kultur 
Ovennevnte myndighet delegeres til kommunedirektør. 

 

6. Spillemidler og kulturmidler 
Kommunedirektør har godkjenningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes 

spillemidler for. Kommunedirektør fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes 

overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av 

kommunestyret. 

Kommunedirektør delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre 

søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer. 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak. 

 

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25. 
Kommunedirektør beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19. 

 

8. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og tilhørende forskrifter 

Kommunedirektør delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lov om 

helse og omsorgstjenester § 3-2 nr 1 om; helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

• helsetjeneste i skoler 

• helsestasjonstjeneste 

 

8. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04. juli 

2003 nr. 80 
Kommunens ansvar etter loven delegeres til kommunedirektør, herunder utvidelse av 

introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5. 
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Delegasjon til hovedutvalg for helse- og omsorg 
 

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7 
 

I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og omsorg 

myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som 

det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan 

få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet 

behandling for flere tjenesteområder. 

 

Hovedutvalget skal ha seg forelagt til orientering alle klager på vedtak. 

 

Delegasjon til hovedutvalget i budsjettsaker 

Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr økonomi-reglementet  

 

Ansvarsområde 

Hovedutvalget for helse- og omsorg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor 

tjenesteområdet helse- og omsorg, som kommunen har ansvaret for. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter 

delegasjon fra kommunestyre/formannskap. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg er ansvarlig for: 

• Samordning og planlegging av helse-, omsorgs- og sosialtjenestene i kommunen 

• En planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sektoren 

• Nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale 

• Virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende 

arbeidsoppgaver. 

• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester og forskrift om 

helsesøstertjenester for helsesøstervirksomheten – forebyggende helsearbeid 

• Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om helse- og omsorgstjenester med forskrifter for 

habilitering og avlastning til barn/unge og deres familier 

 

Hovedutvalget skal ha seg forelagt alle prinsipielle enkeltsaker der det ikke foreligger 

tidligere avgjørelser, saker som det ikke er gitt retningslinjer for, og saker der det er ønskelig 

å fravike retningslinjer som er fulgt. I særlige kontroversielle saker skal hovedutvalgets uttalelse 

innhentes før det fattes vedtak. 

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets 

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet. 

 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet 

Hovedutvalget for helse- og omsorg treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som 

er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, herunder: 

• Forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av 

myndighet i budsjettsaker. 

• Opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver 
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• Delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven §13-1. 

 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal 

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap 

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.) Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken 

tas opp særskilt. 

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, 

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten 

ligger. 

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer. 

 

Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett 
Hovedutvalget for helse- og omsorg har forslags-/uttalerett i følgende saker: 

• Om delegering av avgjørelsesmyndighet. 

• Rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde.  

• Øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde. 

• Opprettelse og inndraging av stillinger innen arbeidsområdet, samt større omorganiseringer  

• Hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

• Andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre 

• Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet. 

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for 

tjenesteområder, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer. 

 

Delegasjon til hovedutvalget etter særlov 

1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med 

forskrifter. 
Hovedutvalget skal fatte vedtak i saker etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 

mm av 24. juni 2011 nr. 30 dersom: 

• det ikke foreligger klare retningslinjer for tildeling 

• saken er av prinsipiell betydning 

• en ønsker å fravike eksisterende retningslinjer 

 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 

 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 
Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget. 

 

4. Serveringsloven av 13.6.1997 nr. 55. 
Kommunens myndighet etter serveringsloven delegeres til hovedutvalget. 

 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27 
Hovedutvalget er kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdig drikk i kommunen, jfr. al. § 

1-9 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 10-1.  

 

Kontrollutvalget har ansvar for utøvelse av kontroll med kommunale salgs- og skjenke-bevillinger for 

alkoholholdig drikke gruppe 1, 2 og 3. Videre skal det gjennomføres kontroll med skjenkebevilling 

gitt av departementet etter al. § 5- 3, første ledd. SE PKT 5 DELEGERES KOMMUNEDIREKTØR  
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I medhold av alkoholloven jf. kommuneloven § 13-1 delegerer kommunestyret følgende myndighet til 

hovedutvalget: Treffe vedtak om skifte av styrer og stedfortreder jf. Alkoholloven § 1 – 7 c annet ledd.  

SE PKT 4 DELEGASJON TIL ORDFØRER.  

  

Det vises videre til: Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune vedtatt i 

kommunestyret 24.09.20 

 

Delegasjon til Kommunedirektør 
 
Delegasjon etter kommuneloven og særlover 

1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med tilhørende 

forskrifter 

 
Kapittel 3. 

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. 

Kommunedirektør kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om 

samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.ledd. Slike avtaler skal inngås skriftlig og 

forelegges hovedutvalget til orientering. 

 

Kommunedirektør delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2 og 

§3-6 om: 

 

Andre helse- og omsorgstjenester herunder: 

• Svangerskaps- og barselomsorgstjenester  

• Helsetjeneste i skoler 

• Helsestasjonstjeneste 

• Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:  

a. legevakt,  

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og  

c. medisinsk nødmeldetjeneste  

• Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning  

• Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering  

• Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet,  

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,  

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og  

d. avlastningstiltak. 

• Omsorgslønn 

 
Kapittel 5. 

Særlige plikter og oppgaver. 

 

Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 

Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning. 

Kapittel 9. 

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklings-hemming. 

Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra kommunedirektør. 

Med hjemmel i § 9 – 3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til kommunedirektør ansvaret for å 

begjære oppnevning av hjelpeverge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan fremsette 

slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56. 
 

Kapittel 10. 
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Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 

Kapittel 11-2. 

Vederlag for helse og omsorgstjeneste 

Kommunedirektør bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med 

heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2 

 
Kapittel 12-4. 

Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon. 

 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29 

Kap. 2.  Kommunens ansvar 

Kap. 6. 

Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv. 

Folkehelselovens § 9, 1. ledd. 

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres 

til Kommunedirektør 

Folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd 

Kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd, samt 

kap 3 miljøretta helsevern.  

 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen 

Kommunens ansvar etter loven delegeres til Kommunedirektør 

 

4. Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14 med forskrifter 
Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til kommunedirektør, jfr.lovens 

§6. 

 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27- 
Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres kommunedirektør: 

• kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.ledd. 

 

6. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr.55. 
Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet som 

pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994. 

 

7. Strålevern (Strålevernforskriften) av 21.11.2003 
Nordreisa kommunestyre delegerer til kommunedirektør å utføre de oppgaver innen strålevern for 

solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling 

(Strålevernforskriften) av 21.11.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og 

strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000  

Kommunedirektør gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege. 
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Delegasjon til ordfører 
 

1) Behandling av søknader 

Ordføreren avgjør søknader i saker hvor det omsøkte ikke beløper seg til mer enn kr. 25.000,- 

og belaster formannskapets eller ordførers /kommunaldirektørs budsjett. 

 

2) Generalforsamling/representantskap 

Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamling/ 

representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er 

fastsatt i lov eller forskrift. 

 

3) Søknader om permisjon/fritak etter kommuneloven § 7-9 

Søknader om permisjon gis ordfører fullmakt til å behandle. Ved klage går søknad til 

kommunestyret. Søknader om varig fritak behandles av kommunestyret. 

 

4) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27 

Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres ordfører: 

§§1-6, 3. ledd og 4-5: Tildeling av bevilling for en enkelt anledning 

§ 4-2, 3. ledd: Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning 

§ 4-4, 2. ledd: Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning 

§ 4.5 Ambulerende bevilling 

§ 1-7c, 2. ledd Skifte av styrer og stedfortreder 

 

 

 

Delegasjon til kommunedirektør 
 

Delegasjon etter kommuneloven § 13-1 
Etter kommunelovens § 13-1 gir kommunestyret kommunedirektør fullmakt til å treffe vedtak 

i alle enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell interesse. 

 

Særskilt nevnes: 

 

• Personal og organisasjonssaker 
- Innvilgelse av ulike ordninger og godtgjøringer til ansatte i henhold til reglement 

- Omgjøring, utvidelse og omplassering av enkeltstillinger  

- Opprettelse av engasjementstillinger/ prosjektstillinger innenfor 1 år under forutsetning av 

budsjettmessig dekning, samt at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14 - 9 følges. 

- Kommunedirektør, Service- og personalsjef og personalkonsulent, er arbeidsgivers 

forhandlingsutvalg ved lokale forhandlinger. 

Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med 

arbeidstakerorganisasjonene. Forhandlingsutvalget har avgjørelsesmyndighet. 

- Kommunedirektør delegeres ansettelser, oppnevner ansettelsesutvalg og reglement for disse 

i tråd med hovedtariffavtalens bestemmelser. 

Delegasjoner i permisjonsreglementet 

 

- Kommunedirektør har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt 
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arbeidsmiljøutvalg, jfr. arbeidsmiljøløven § 7 – 1. Reglement for AMU vedtas av 

administrasjonsutvalget. 

 

• Økonomisaker – fond – tilskudd 
 

1) Finansreglement for kommunen: 

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres fullmakter til 

kommunedirektør til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet.  
 

2) Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000. 
 

3) Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskott.: 

- Kommunedirektør gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 

100.000. 

- Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom. 

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 

kommunedirektørs delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk / 

domsavgjørelse. 

 

• Økonomisaker – utlån – eiendommer - pantedokument 

1) Kommunedirektør eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der 

kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis Kommunedirektør 

fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp. 
 

2) Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall. Eks: 

- tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav 

- kommunale krav 

- næringslån 

- andre lån 
 

3) Kommunedirektør gis fullmakt på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller 

tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at 

verdien på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på 

hovedeiendommen og at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes 

videre at heftelsens verdi ikke overstiger kr 400.000,-. 
 

4) Kommunedirektør gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med 

kommunale heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen 

ikke overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for 

kommunens heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda. 

Pkt. 4b: For startlån gis Kommunedirektør fullmakt til å avgjøre søknader som 

prioritetsvikelser med kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte 

eiendom ligger innenfor gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god 

dekning for kommunens heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda. 
 

5) Kommunedirektør gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000,- og hvor 

pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav. 

Pkt. 5b: For startlån gis Kommunedirektør fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som 

ligger innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for 

kommunens krav. 
 

6) Kommunedirektør delegeres myndighet til: 
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- Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-. 

- Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år. 

- Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst 

- Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt  
 

7) Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt 

budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap. 
 

8) Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune. 
 

9) Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer. 
 

10) Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter. 
 

11) Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke 

over skjønn. 
 

12) Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal 

iht. avholdt skjønn. 
 

13) Tildeling av tomter. Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av 

formannskapet, når formålet er i tråd med gjeldende reguleringsplan.  
 

14) Tildeling av tilleggsareal til tomter, og salg av tomter som ikke er i tråd med gjeldende 

reguleringsplan, gjøres av driftsutvalget.  

 

15) Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15. Kommunedirektør får fullmakt til å opptre på 

kommunens vegne i naboforhold. 

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran 

kommunedirektørs delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk / 

domsavgjørelse. 

 

 

• Økonomisaker – kjøp – avtaler 

1) Ved enkeltkjøp avgjør kommunedirektør kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement 
 

2) Som prosjektleder har kommunedirektør fullmakt til å : 

a) innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks m.v.a., samt 

b) foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr.100.000,- 

eks. m.v.a. pr. tilfelle. Pkt. b kan delegeres til byggeleder. 
 

3) Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av kommunedirektør eller den kommune-

direktør bemyndiger. 
 

4) Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis kommunedirektør, 

eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er 

godkjent.  

For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis 

kommunedirektør, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å 

forelegge avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer 

eller økonomiske forpliktelser for kommunen. 

Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal 

forelegges formannskapet. 
 

5) Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som 
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ligger innen de rammer kommunestyre/ formannskap har trukket opp. Kommunedirektør kan 

delegere denne myndighet til sektorleder. 

 

Flyttet fra delegasjon til Driftsutvalget:  

6) Delegasjon i utbyggingssaker byggesaker til kommunedirektør: 

Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva. 

Kommunedirektør gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram, 

kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller 

leverandører undertegnes av kommunedirektør. 

 

Kommunedirektør skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte 

bevilgninger. Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre 

vesentlige avvik, skal kommunedirektør gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til 

hovedutvalget. 

 

Alle regninger skal anvises av kommunedirektør eller den han/hun bemyndiger. 

For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter. 

 

• Andre saker 
1) Fullmakt til å engasjere juridisk bistand. 
 

2) Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr. 

forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får 

kommunedirektør imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år 

siden vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens § 31. 
 

3) Kommunedirektør er administrativ leder for kommunens kriseberedskap. 

Kommunedirektør innkaller kriseledelsen i hht. beredskapsplan for den kommunale 

kriseledelse. Kommunedirektør gis fullmakt til å iverksette de tiltak krisen krever. 

Kommunedirektør plikter å orientere formannskapet, så snart det er mulig, om så vel 

økonomiske, som andre konsekvenser av en krise og dens håndtering. 
 

4) Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av 

15.06.2018 nr 38 14.04.2000 nr. 31) til kommunedirektør. 
 

5) Uttalelser, meddelelser m.v. 

Kommunedirektør gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under 

Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende. 

 

Delegasjon til kommunedirektør i budsjettsaker 
Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-

reglementet  

 

Delegasjon til kommunedirektør etter særlover 

1. Straffeloven av 20.05.2005 nr 28 22. mai 1902 nr. 10. 

Med hjemmel i § 79, 5. ledd får kommunedirektør myndighet til å begjære påtale i alle saker 

som gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der 

hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. I, § 3 nr. 1). 

 

2. Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65 25.5.97 nr. 31 

Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til kommunedirektør. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1215-2 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 16.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 
56/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 25.11.2020 
94/20 Driftsutvalget 26.11.2020 
 Nordreisa formannskap 30.11.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021 

Henvisning til lovverk: 
 
 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og 
delingssaker  
 Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord 
Troms brannvesen.  
Gebyrhefter for 2021 ettersendes  

Kommunedirektørens innstilling 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021 økes med 2,7 % 
 
Videre fastsettes de hht følgende dokumenter:  
 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021,  
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og 
delingssaker  
 Gebyrregulativ 2021 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra Nord 
Troms brannvesen.  
 Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS.  
 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En gang i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra papirfaktura/avtalegiro til 
efaktura.  
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 2018, 
aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Fra 2021 blir det gratis. 
 

Saksopplysninger 
I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2021er det lagt opp til en generell lønns- 
og prisvekst (kommunal deflator på 2,7 %). I kommunedirektørens forslag til gebyrregulativ er 
det for de fleste områder lagt inn en økning på 2,7 %. De ulike områdene er beskrevet under. 
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Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2021 legges det til grunn en pris- og 
lønnsvekst i kommunal sektor på 2,7%. 
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 

Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren.  
 Demografikostnader.  

 
 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,7 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2021. 
I forslag til gebyrsatser har kommunedirektøren fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert 
gebyrene med prisstigningen på 2,7 %. 
 
I tillegg ønskes videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført. 
 
Vedtak i 2018 om gratis betaling av trening for barn inntil 16 år innen 3 år, videreføres med 
reduksjon med en tredjedel for 2021. Leien for barn under 16 år blir fra 2021 gratis. 
 
Feiing, vann og avløp  
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2021 innen VAR sektoren:  

 Gebyr vann økes med 2 %  
 Gebyr avløp reduseres med 3,5 %  
 Gebyr feiing økning på 13,6 %  

Renovasjon økning på 2,5 % 
 

For vann og avløp er det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,7 %. Kalkulatorisk rentenivå for 
2021 er satt i samarbeid med økonomiavdelinga. 
 
Gebyr vann økes med 2 % i forhold til 2020. Fast gebyr blir da kr 3099 eks mva/ kr 3874 inkl 
mva. Variabelt gebyr kr 15,90 eks mva/ kr 19,90 inkl mva pr m2/m3. 
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn gebyrøkning 
på 2 % fra 2020 til 2021, for deretter årlige endringer på mellom 2 og 4% 
 
Gebyr avløp økes med 3,5 % i forhold til 2020. Fast gebyr 3664 eks mva/ 4580 inkl mva. 
Variabelt gebyr kr 18,20 eks mva/ 22,80 inkl mva pr m2/m3. 
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn 
gebyrøkning på 3,5 % fra 2020 til 2021, for deretter årlige endringer på mellom 2,5 og 3,5% 
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2022 – 2024 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med 
renteutvikling, lønn- og prisstigning. 
 
 
 
 

203



 
 
 
Kalkulert gebyrutvikling 2020-2024: 
Vann 
År 2020 2021 2022 2023 2024 

% endring fra forrige år 6,00 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 4,0 % 

Beløp for året inkl mva 6138 6262 6419 6611 6875 
 
Avløp 
År 2020 2021 2022 2023 2024 
% endring fra forrige år 3,5 % 3,5 % 3,5 % 2,5 % 3,0 % 
Beløp for året 7065 7316 7572 7760 7760 

Tabellene viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva, for en 120 m2 bolig, betalt etter areal. Totalt kalkulert 
gebyr inkluderer både fast og variabelt gebyr. 
 
 
Feiing: 
Feietjenesten er fra 01.05.15 del av interkommunalt samarbeid.  Forslag til gebyr følger samme 
gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms Brannvesen. 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Feiing 517 694 548 420 471 453 455/506 575 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva 
 
 
Renovasjon: 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 2,5 % for renovasjon. Gebyrene for 
slam økes med 2,5 %. 
 
Byggesak og oppmåling  
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette  
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygningsmyndighetene 
gjennom endring av lov eller forskrift.  
I 2021 innføres det en  helelektronisk søknadsportal for byggesaker. Dette vil sikre bedre kvalitet og 
enklere saksbehandling. Adm foreslår at dette må gjenspeiles i gebyrsatsene med redusert gebyr for 
digitale søknader. Det foreslås 10 % lavere gebyr for heldigitale søknader. Ellers følger vanlig 
prisvekst på 2,7 %. 
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Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om  
økning i henhold til prisvekst på 2,7 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering,  
Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr: 
 
Behandling av seksjoneringssaker  
Seksjonering 2-5 seksjoner  

 
Kr  

 
8 200  

Tillegg pr seksjon – flere enn 5  Kr  300  
Tillegg ved befaring  Kr  2 300  
Makspris pr sak  Kr  15 400  
Reseksjonering 2-5 seksjoner  Kr  8 200  
Tillegg pr seksjon – flere enn 5  Kr  300 
Tillegg ved befaring  Kr  2 300  
Makspris pr sak  Kr  15 400  
 
 
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av 
gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,7 %.  
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no. 

 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

En oppjustering av satsene som følger deflatoren (2,7%) vil gi egenandeler som oppsatt: 
    
G-grense, 
inntektsgruppe 

Nedre inntekt 
grense Øvre inntekt grense Max egenandel pr 

mnd 
1-2 G 0 Kr 202 706  kr          215 
2-3 G Kr 202 707 Kr 304 059  kr       1 300  
3-4 G Kr 304 060 Kr 405 412  kr       2 167  
4-5 G Kr 405 413 Kr 506 765  kr       3 467  
Over 5 G Kr 506 766 ---  kr       4 334  
Timepris praktisk bistand for de under 2 G, er 215, de resterende 444. Mottakerne av 
praktisk bistand betaler per time, maksimumsbeløpet per måned reguleres etter 
inntektsgruppa de er i.  

Trygghetsalarm 
   

G-grense Nedre inntekt 
grense 

Øvre inntekt grense 
kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 Kr 202 706 kr 210 
Over 2 G Kr 202 707 --- kr 271 

Det kommer et tillegg på 100 kr per måned for kommunalt SIM-kortet i trygghetsalarmen 
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Middagsombringing 
Inkludert transport   Pris Storslett - distriktet 

Middag hel porsjon kr 105 kr   133  -  145 
Middag redusert porsjon kr 80 kr   105  -  120 

Institusjonsopphold 
   

  Døgnopphold Dag eller 
nattopphold 

Fribeløp vederlag/ 
egenbetaling 

  Kr 170 Kr 90 Kr 8 700 
 
Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på 
sykehjemmene. 
 
Enkelte takster (merket med rød farge) er med forbehold. Maksimumsbeløp reguleres av 
forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften kommer hvert år rundt nyttår. 
Kommunene kan ikke sette en høyere pris enn det forskriften tilsier. Kommunestyret kan 
velge å fatte vedtak med forbehold eller at det fattes vedtak om at disse satsene følger 
forskriften. De øvrige satsene følger prisstigning på 2,7%. 
 
Oppvekst og kultur 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,7 %. Billetter kino justeres etter filmprisøkning 
fra filmbyrående. 
 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,7 %. Regjeringen foreslår 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 3 230 kroner per måned. 
Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.  
 
Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 2,7 %, pris for enkeltbilletter er 
ikke foreslått økt. 
 
 
Øvrige 
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet 
for papirfaktura eller avtalegiro.  
 

Tabell til venstre viser utviklingen de tre siste åra. Nye digitale 
løsninger som Vipps har kommet til. Tallene viser at 66% av 
fakturaene som sendes ut sendes ut på digitale plattformer. 
 
Tallene fordeler seg slik i forhold til ulike fakturaer: 
-barnehage/SFO faktureres blir 65 % av fakturaene sendt som efaktura 
-helsetjenester faktureres blir 27 % av fakturaene sendt som efaktura 
-kommunale avgifter faktureres blir 46 % av fakturaene sendt som 
efaktura. 
Ordningen med uttrekking av Ipad avvikles. Dette begrunnes med store 
endringer innen bankenes standarder der elektroniske løsninger nå er 
førstevalget.  
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Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på 2,7 %. 
 
 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; deflator i 
Statsbudsjettet.  
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen til barn inntil 16 år, følges planen om reduksjon 
i leieprisen jf vedtak i 2018. Fra 2021 vil leien være gratis. 
 
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.  
 
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn premiering til 
de som bruker disse. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/277-2 

Arkiv:                H10  

Saksbehandler:  Angela 
Sodefjed 

 Dato:                 18.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 

 

Etablering av Alis legestilling 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Nordreisa kommune etablerer ALIS legehjemmel fra 01.08.2021, under forutsetning om 

medfinansiering fra Helsedirektoratet.  
2. Kostnader og inntekter søkes innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2021 – 2024.  
3. Saken legges fram for ny behandling i Helse- og omsorgsutvalget med endelig forslag til 

organisering og finansiering. 

 
 

Saksopplysninger 
Etablering av ALIS legestilling (allmennlege i spesialisering) 
ALIS er en ny modell for spesialistutdanning av allmennleger med bakgrunn i økende rekrutteringssvikt i 
fastlegeordningen. Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og LIS (lege i spesialisering) om 
særskilte rekrutteringstiltak som går utover og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som utgår fra 
spesialistforskriften. LIS kan være ansatt i kommunen eller drive privat næringsdrift. 

Målet er å øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet 
blant allmennleger i spesialisering. 
Innføring av nye kompetansekrav for allmennleger fra 1. mars 2017, med endringer i forskriften fra 1. 
mars 2019, pålegger i tillegg kommunene nye oppgaver og økt ansvar for utdanningen av allmennleger. 
 Kommunen avgjør selv om de vil inngå en fastlønnsavtale med ALIS eller inngå en avtale om privat 
fastlegepraksis. Listestørrelse og lønn, eller kommunale tilskudd til en ALIS i privat fastlegehjemmel, 
avtales lokalt. Helsedirektoratet har tilskuddsordning for ALIS lege med næringsdrift. 
To eksempler på avtaler: 

Fastlønnede utdanningsstillinger (ALIS fastlønn) 

Kommunen ansetter ALIS i en fast ordinær stilling som fastlege, iht. arbeidsmiljøloven og HTA. Lønn 
avtales lokalt mellom ALIS og kommunen. Kommunen dekker kostnader for deltakelse i nødvendige 
læringsaktiviteter som ikke dekkes av Legeforeningens fond. 
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ALIS bør primært ha egen pasientliste. Listetak avtales mellom ALIS og kommunen. Kommunen bør 
legge til rette for at ALIS får tilbud om annet kommunalt legearbeid som f.eks. helsestasjonslege eller 
sykehjemslege i tillegg til legevakt. 

Utdanningshjemler i privat næringsdrift (ALIS næring) 
Det kan utbetales et rekrutteringstilskudd ved etablering av en privat hjemmel (individuell 
fastlegeavtale). Tilskuddet skal dekke utgifter til etablering av egen praksis, eller å kjøpe seg inn en 
etablert praksis. Dersom ALIS slutter under avtalen kan deler av tilskuddet tilbakebetales 
forholdsmessig. 

Et alternativ til rekrutteringstilskudd er redusert månedsleie av lokaler, utstyr, hjelpepersonell med 
mer, i et legekontor med næringsdrift. 

Kommunen kan vurdere å betale et forsterket basistilskudd (per capita tilskudd) til ALIS-legen som vil 
bidra til å redusere den økonomiske risikoen ved å starte privat fastlegepraksis: 

 For 0-500 listepasienter betales 150 % av basistilskudd 
 For 501-800 listepasienter betales 125 % basistilskudd 
 Fra 801 og over betales ordinært basistilskudd (100 %) 

Basistilskudd per pasient fra kommunen til legen er regulert i avtalen mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) og Kommunenes sentralforbund (KS) på den ene siden, og Den Norske 
Legeforening (Dnlf) på den andre siden (Statsavtalen). Beløpet justeres 1.juli hvert år og er en del av 
normaltarifforhandlingene. Fra 1. juli 2018 er basistilskuddet kr. 486 per pasient per år. 

For tilskuddsordning fra Helsedirektoratet forutsettes at kommunen bidrar med 20% finansiering per år 
ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over denne tilskuddsordningen kan det gis inntil 240 000 kroner i tilskudd 
per år per ALIS-avtale. Dette eksemplet innebærer at kommunen bidrar med 60 000 og staten 240 000, 
til sammen 300 000 kroner per ALIS-avtale. 

Det skal oppnevnes individuell veileder for ALIS (Veilederen lønnes 8 % av den kommunale 
grunnlønnen), og det bør være en spesialist i allmennmedisin som arbeider ved samme legekontor.  

Vurdering 
En ALIS stilling vil øke antall leger som kan delta i legevakt og dermed redusere en for høy 
vaktbelastning. Arbeidsbelastningen det er per i dag for hver enkelt fastlege vil også reduseres ved at 
ALIS lege får egen pasientliste og listene til de faste legene reduseres. ALIS stilling gir i tillegg mulighet 
til større fordeling av kommunale oppgaver til en lege til. 

Det finnes kontorfasiliteter til ALIS ved legeseksjonen på Sonjatun.  

En ALIS stilling er en betydelig rimeligere legestilling for kommunen enn en vanlig fastlegehjemmel. Ved 
eventuell opprettelse må finansieringsordning vurderes, der den minst kostbare løsningen for 
kommunen er utdanningshjemmel i privat næringsdrift, forutsatt tilskudd fra Helsedirektoratet. Den 
Kommunens kostnad vil da innebære etablering, kr 60.000, forutsatt tilskudd fra Helsedirektoratet, 
veiledning ca. 40.000 og basistilskudd på ca.250 000. Kommunen vil kunne motta månedsleie for 
lokaler. 

Anbefaling 
Vi anbefaler at det etableres ALIS-stilling pr. august 2021, med tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Videre anbefaler vi at hovedutvalget behandler endelig forslag til organisering og finansiering i nytt 
møte i 1. halvår 2021. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1256-1 

Arkiv:                G18  

Saksbehandler:  Angela 
Sodefjed 

 Dato:                 18.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 

 

Selvmordsforebyggende arbeid i helse- og omsorgssektoren 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Selvmordsforebyggende arbeid i henhold til tiltak i ordførerens besvarelse av interpellasjonen i 
kommunestyrets møte 24.09.20 iverksettes i Helse og Omsorgssektoren. 
 
 

Saksopplysninger 
«Forebygging selvmord» jfr. kommunestyrets møte 24.09.2020. 
Sak med bakgrunn i FO 25/20 interpellasjon i kommunestyrets møte 24.09.20 i forbindelse med 
verdensdagen for selvmordsforebygging. 

Ordførerens svar på denne innebar kommunens sentrale rolle i selvmordsforebyggende arbeid og 
beskrivelse av iverksettelse av videre forebyggende tiltak.  

“Nordreisa kommune vil legge til rette for at primærhelsetjenesten får nødvendig og oppdatert 
kompetanse på området. Nordreisa kommune er nå i ansettelsesprosess av kommunepsykolog. På 
kommunens hjemmeside er det oppdaterte linker med informasjon om kommunale og statlige 
tjenestetilbud. Vi vil sørge for at denne informasjonen er godt kjent i organisasjonen også slik at alle 
yrkesgrupper vet hvor man kan henvende seg for riktig hjelp dersom man oppdager faresignaler. 
Tematikken ble senest tatt opp i forebyggende arbeidsgruppe for politirådet 01.09.2020 der politi, 
oppvekst og kultur, rektor for ungdomsskolen, rus og psykiatri, barnevernstjenesten, helse og omsorg og 
NAV var invitert. Denne arbeidsgruppa skal møtes 4 ganger årlig. Før neste møte i desember skal 
følgende være gjennomført:  

• Ungdata-undersøkelse planlegges, gjennomføres februar 2021  

• Brukerplan undersøkelse (utvidet ledermøte)  

• Komme i gang med undervisning «rus og psykisk helse» for elever  

• Foreldreveiledningsgruppe  

• Kontakt mot videregående skole  

• SLT koordinator, finne ressurser  

• Politi og rus- og psykisk helsetjeneste må opprette faste møtepunkt  
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Kommunen har ikke en plan for forebygging, tidlig identifisering og oppfølging av selvskading og 
selvmord. Kommunen vil starte arbeidet med å utarbeide en slik plan. Veiledningsmateriellet vil være til 
god hjelp i en slik prosess. Planen må innarbeides i planstrategien vår som skal vedtas i neste 
kommunestyremøte.” Hilde Nyvoll 

Dagens situasjon 

SLT er bindeledd mellom psykisk helse og politi. Ligger ikke inne i budsjett. Drives forberedelsesarbeid 
for stillingen.  

Det er opprettet kontakt med skoler og ungdomskontakt.  

Det er opprettet facebook gruppe slik at Rus og Psykisk helsetjeneste skal bli mer tilgjengelig og synlig. 

Brukerplan og ungdata i oppstartsfasen. Kontrakt for brukerplan signert. 

Rus og Psykisk helsetjeneste har nylig deltatt på kursdag for selvmordsforebyggende arbeid, og startet 
utarbeiding av selvmordsforebyggende arbeid i kommunen. 

Foreldreveiledningsgruppe, i planleggingsfasen. 

Rus og psykisk helsetjeneste har vært på skoler og informert om tjenesten. 

Det er oppstartet arbeidet med å dreie tjenestene til mer forebyggende tjenester, også for barn og 
unge. Etablert tettere kontakt med ungdomskontakt for forebyggende arbeid barn og unge også på 
kveldstid.  

Politi og Rus og Psykisk helsetjeneste har opprettet møtetidspunkt. 

Vurdering 
Iverksettelse av ovenfor beskrevne tiltak i svar på interpellasjonen må iverksettes og prioriteres i 
sektoren. 
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Arkivsaknr:       2019/665-37 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 

 

Nedbemanning Helse og Omsorgssektoren 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nedbemanningsprosessen gjennomføres som følge av vedtatt PS 35/20, budsjettforslag 2021, i 
Helse og Omsorgsutvalget 16.09.20 

 

Saksopplysninger 

Som følge av vedtatt ramme for helse- og omsorg for driftsåret 2021, av kommunestyret, skal 
driftsnivået reduseres med ca. 9,44 årsverk fagarbeidere, assistenter og høgskoleutdannede pluss 
2 årsverk i ledelse i Helse og Omsorgssektoren. Til sammen 11,44 stillinger reduseres. 

Det innføres ordinær turnus Guleng 3, og tjenester ved Muoniovegen flyttes til Guleng 3. BPA 
under sykehjemstjenesten sies opp og nedbemannes. 

Reduksjon Guleng 3: 3,44 stillinger 

Reduksjon Muoniovegen: 3,5 stillinger 

Reduksjon BPA: 2,5 stillinger 

Samtidig er en privat tjenesteleverandør oppsagt, og ny kommunal tjeneste skal etableres. Her er 
det behov for 7-8 årsverk. 

Nedbemanningsprosessen er startet. 

Arbeidsgiver har hatt flere drøftingsmøter med arbeidstakerorganisasjonene i forhold til 
utvelgelsesområde og utvelgelseskriterier. 

Utvelgelsesområder: Ansatte i hele kommunen, gjelder assistenter, fagarbeidere, vernepleiere og 
sykepleiere. 
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Utvelgelseskriterier: Ansenitet, kompetanse/virksomhetens behov, sosiale forhold, ved like 
forhold- verv. 

Nedbemanningsprosessen sees i sammenheng med vedtatt økonomiplan for 2020-2023. 

Vurdering 

Nedbemanningsprosessen er startet og retningslinjer for omstilling i Nordreisa kommune (Adm. 
Utvalg sak 6/14, 07.05.14) følges i nedbemanningsprosessen. 

Ansatte vil så langt det er mulig, bli omplassert i ledige stillinger.
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 

 

Konsekvensanalyse ved reduksjon av budsjett Guleng 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Fagforbundets synspunkter på omlegging av turnus på G3 
2 Fra hovedkontakt Konsekvenser som følge av å ta bort 

nattevakt for 1 beboer på Guleng 3 
3 Fra HTV FO Tilsvar på forslag om fjerning av langturnus 
4 Innspill fra ansatte konsekvenser av turnusordninger på 

Guleng 3 
5 Innspill nedskjæringer turnus 
6 Innspill til nedskjæringer og endring av turnus Guleng 3 fra 

ansatte ordinær turnus 
7 Innspill til turnusendringer 
8 Konsekvensanalyse endring turnus Guleng 3 fra ansatt 

ordinær turnus 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Innstilling ettersendes eller legges fram under møtet. 
 
 

Saksopplysninger 

Fra virksomhetsleder omsorgsboliger: 

Se også vedlagte konsekvensutredninger fra fagpersonale og tillitsvalget ved Guleng 
3. 

Konsekvenser transport Guleng bo og avlastning: 

Dekning av transportutgifter for bruker til /fra hjemmet avlastningsboligen blir av 
pårørende sett som en viktig del av opplevelsen av å ha avlastningen. 
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Slik det er i dag: Det må være to til stede i bilen. 1 sjåfør og 1 ledsager ved bruker. 
Drosje kommer innom og henter ett personale med medisinkompetanse på Guleng og 
kjører deretter og henter bruker til avlastningen. Retur skjer på samme måte personal 
følger bruker hjem og blir deretter kjørt tilbake til Guleng. 

Dersom drosje tilbudet går bort: 

- Far har jobb og kan dermed ikke møte på jobb til rett tid dersom foreldrene må 
sørge for transport til dagtilbudet. 

- Dersom en av foreldrene kjører bilen kan Guleng bofellesskap og avlastning avse 1 
personale som kan dra opp og ledsage ned til avlastningen 

- Dersom personalet ved Guleng bofellesskap og avlastning skal sørge for å hente 
bruker hjemme og deretter kjøre bilen til brukeren til / fra avlastningen må 
avdelingen avse 2 personale med fagkompetanse (medisin/ førerkort) den tid dette tar 
med henting og festing av sikkerhetsutstyr (ca. 15-20 minutter) x2. Avdelingen har 
ikke mulighet til å avse 2 personale denne tiden slik situasjonene er i dag. 

Konsekvenser med å ta ned 1 nattevakt Guleng 3: 

Det er nødvendig å beholde nattevakter i en fase med utprøving av aktuelle 
velferdsteknologiske løsninger. Utprøvingen må skje systematisk og evalueres. 

Utfordringer med å dekke opp behov for flere personale fra kl.06.30 enkelte dager i 
uka da brukeren har behov for hjelp tidlig om morgenen før vedkommende ledsages 
til jobb. Det må sees på mulighet for å endre på tidspunkt for oppstart på jobb evt. må 
det vurderes hjelp fra andre nattevakter. 

Se konsekvensutredning fra hovedkontakt annet vedlegg. 

Konsekvenser opprette nytt botiltak (oppsigelse av avtale med Stendi): 

Leilighetene er ikke klar før 01.02. beregne margin + 14 dager. Samordne 
overlapping Stendi, svært viktig å få til en trygg og god overgang med tilvenning ny 
bolig og overlapping nytt personale av hensyn til brukere. 

Det bør samordnes med oppstart ny turnus på Guleng 3 for å ha tilstrekkelig 
tilgjengelig personale. 

Det er laget en foreløpig framdriftsplan i samarbeid med Stendi. 

I boligen vil det være tiltak jf. Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 «Rettssikkerhet 
ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 
utviklingshemming». Det er behov for tilstrekkelig vernepleierkompetanse. Stillinger 
bør lyses ut så snart som mulig. 

Konsekvenser ved endring av turnus på Guleng 3 til ordinær turnus 
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Økonomiske konsekvenser: 

Det er tatt høyde for økning av lønn og sosiale utgifter. Budsjettet er nå gjennomgått 
sammen med økonomiavdelingen og betyr at en endring av turnusen på Guleng 3 vil 
gi en innsparing på ca.2 mill. (helårsvirkning). 

Forutsetninger: 

Vi må forholde oss til avtaleverket mht. oppstart ny turnus. Vi skal over i en helt ny 
turnusordning. Vi rekker ikke oppstart 04.01.21 og må derfor satse på oppstart 1.mars 
2021. Da bør vi være i gang med ny turnus og nytt botiltak. 

Det forutsettes at bruker fra Muoniovegen flytter til Guleng 3. Denne løsningen er 
foreslått fordi pårørende til brukeren tidligere har ønsket at vedkommende skulle få 
leilighet på Guleng 3. Det er nå kommet inn innsigelser på at dette ikke er ønskelig 
likevel, pårørende ønsker å beholde dagens ordning i Muoniovegen. 

Det blir ledig en leilighet på Guleng 3 når annen beboer flytter til nytt botiltak. Da vi 
ikke vet hvem som blir å bo i leiligheten er det ikke beregnet bemanning her. 

Konsekvenser: 

· Statusrapport av Omsorgsboligene og tjenesten til utviklingshemmede (RO 
ressurssenter for omstilling i kommunene, nå Ambia) tilsier at tjenesten 
generelt og avdelingen bør ha økt målrettet faglig fokus for å drive en 
ressurseffektiv tjeneste. Følgende kan ivaretas i ny turnus: 

- omdisponere ressurser til økt fokus på fag: vernepleier 1 funksjon mht. 
opplæring elektronisk pasientjournal, kompetanse kap.9 vedtak m.m. 
Være med på å utarbeide kompetanseplan. 

- Mer daglig tilgjengelig høgskolekompetanse i avdelingen, noe som gir 
økt kontinuitet og tettere oppfølging i tjenesten 

- Flere daglig tilgjengelige fagpersonale til veiledning av lærlinger og 
studenter 

· Ordinær turnus kan tilrettelegges slik at færrest mulig ansatte jobber hos den 
enkelte beboer (min. 5 eller 6 + natt). Det er 3 personalskifter i døgnet. 

· Tilstrekkelig oppdekning av personale til kl.22.30, slik at brukere som ønsker å 
være mer aktiv etter kl.20.30 har mulighet til dette. 

· Lettere å få vikar til ordinære vakter 
· Lettere å kombinere brøkstillinger i turnuser som har samme ukeantall i 

turnusen. Det er flest 6-ukers turnuser i helse- og omsorgsavdelingen 

Mulige utfordringer: 

· Antall stillinger under 32%: ca. 14 eller mer, avhengig av om noen 
helgestillinger har 12 og 12,5 timers vakter. Det kan bli utfordrende å 
rekruttere til så mange små brøkstillinger. Innenfor omdisponerte ressurser i ny 
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turnus økes hjelpepleier 1 ressurs for å møte utfordringen med å innhente 
vikarer. 

· Vi må nedbemanne / omplassere flere ansatte i hele stillinger og øke antall 
ansatte i brøkstillinger (helgestillinger i den nye turnusen. Flere ansatte kan 
omplasseres til nytt botiltak. Mulig oppsigelser. 

· Tillitsvalgte og verneombud varsler økt sykefravær dersom langturnusen tas 
bort eller endres. 12 av 36 ansatte går langturnus i dag. Dette kan medføre at vi 
må omdisponere personal og fordele belastningen på flere avdelinger dersom 
dette skjer. Se vedlagt oversikt over sykefravær s. 6 

· Det har kommet opp forslag fra ansatte om å endre langvakts turnusen slik at 
de går alle timene i turnus (ingen bakvaktsordning). 

· Historikk: Fra oppstart av langturnus i 2017 ble det ikke tatt høyde for alle 
kostnader en slik turnus innebærer, avdelingen gikk derfor med overforbruk. 
Etter et politisk vedtak høst 2018 om nedtrekk av stillinger på Guleng 3 med 
virkning fra 2019, har turnusen skapt mye uro og turbulens i avdelingen. Det 
viste seg at endring av turnus for å ta ned kostnader var lite heldig og det var 
mye arbeid for å få til en godkjent turnus, både av lokale tillitsvalgte og 
sentralt. Turnusen fra august 2019 – mars 2020 er prinsipielt likt forslaget som 
presenteres under her. 

Konsekvenser: 

· Nedbemanne / omplassere flere ansatte i hele stillinger og øke antall ansatte i 
brøkstillinger (helgestillinger). Antall stillinger rundt 50%: 14, dersom noen 
helgestillinger har 12,0 og 12,5 timers vakter. Antall stillinger under 32%: 8 

· Reduksjon antall ansatte i langvakter: Dersom 3 brukere har langvakter (som i 
dag) vil det være 6 langvakter i 100% stilling mot tidligere 12 og det vil være 3 
langvakter i 64% stilling. Det vil ikke være mulig å kombinere brøkstillinger i 
langturnus uten å måtte endre hele langturnusen slik at lengste friperiode blir 2 
uker i stedet for 3 uker i dag 

· Utfordrende å skaffe vikar til langvakter 
· Pausevakt: 09.45-16.45 kan oppleves som noe ukurant 
· Tillitsvalgte og verneombud varsler økt sykefravær dersom langturnusen tas 

bort eller endres. Se oversikt over sykefravær s.6. 
· Mindre daglig tilgjengelig høgskolekompetanse i avdelingen da personalet i 

langturnus har fri 5 av 8 uker i turnusen og i tillegg skal avvikle ferie på lik 
linje med andre ansatte. Totalt sett gir det mindre kontinuitet i tjenesten. 
Avdelingen bør ha økt målrettet faglig fokus og kontinuitet for å drive en 
ressurseffektiv tjeneste, jf. statusrapporten. 

· Bruker får 3 personale + flere ulike pausevakter + nattevakt å forholde seg til. 
Det er 4 personalskifter i døgnet. 

· Personalet i ordinær turnus må overta tilsyn og oppfølging av brukere i 
langvakts ordning når personalet i langvakter avslutter vakta kl.20.30 eller 
kl.21.00. Det betyr mindre kapasitet til oppfølging av øvrige brukere. 

· Langvakts turnus skal baseres på frivillighet, det er ingen garanti at avdelingen 
beholder høyskolekompetanse når langvakts turnusen endres, turnusforslag 2 
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oppleves langt mindre attraktiv enn langvakts turnusen som er i avdelingen i 
dag (jf. evaluering av turnusordningen høsten 2019). 

· Erfaring med samme type turnus (i forbindelse med politisk vedtak om 
nedbemanning 2018) tilsier betydelig økning av sykefravær og misnøye blant 
ansatte (jf. evaluering av turnusordningen høsten 2019). 

· Behov for økte ressurser tilsvarende 0,88 årsverk økte ressurser til pausevakt 
for langvakter Guleng 3. I praksis betyr dette 1,38 årsverk, da man ikke kan ha 
4,5 timers vakter i turnusen. Vaktene må gå fra kl.09.30-16.30, noe som 
oppleves ukurant for mange ansatte. 

___________________________________________________ 

Det har vært stilt spørsmål fra ansatte / tillitsvalgte om det vil det være 
hensiktsmessig og besparende å gi langvaktene kortere vakt, slik at pausetid utgår? 

Konsekvenser: 

· Dersom langvaktene reduseres fra 13 til 12,5 timers vakter vil det gi en 
besparelse på ca. 1,38 årsverk i turnus, tilsvarende kr.828.000,- 

· Start / slutt av vakta må da dekkes opp av økt nattevaktressurs tilsvarende 0,1 
årsverk 

· Ansatte i ordinær turnus må erstatte personalet i langvakts turnus før langvakta 
begynner eller etter at langvakt har avsluttet, noe som betyr mindre hjelp til 
andre brukere i avdelingen i tidsperioder der det ofte kan være mest hektisk 

· Det kan bety at langvaktene avslutter vakta kl.19.30, kl.20.00 og kl.20.30, noe 
som ofte er midt i kveldsrutiner til brukerne. Brukerne får da nytt personale å 
forholde seg til. Det kan være forstyrrende og uheldig for brukere med 
kognitive funksjonsnedsettelser. 

· Det vil trolig ikke være kapasitet for ansatte i ordinær turnus til å overta 
morgenstell og kveldsstell hos brukere som har langvakter i tillegg til øvrige 
brukere, da det er den mest hektiske perioden. 

· Flere ansatte i ordinær turnus har 12 og 12,5 timers vakter i helger for å 
redusere antall helgestillinger. Dersom enda flere skal ha kortere langvakter vil 
vi ikke kunne dekke hjelpebehovene til brukerne tilstrekkelig. 

_______________________________________________________ 

Oversikt over sykefravær 

Sykefraværsoversikten er samlet for avdelingene i Agresso og gir derfor ikke en 
oversikt over sykefraværet i den enkelte avdeling. Det er meldt behov for at 
oversikten deles opp slik at man får et mer reelt bilde av sykefraværet på den enkelte 
avdeling. 

Totalt antall ansatte 64 (52 i ordinær turnus + 12 ansatte i langvaktsturnus) 

· Guleng 3 - kombinert langturnus / ordinær turnus 
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· Guleng bofellesskap og avlastning - ordinær turnus 
· Muoniovegen - medleverturnus (fra august 2019) 

Totalt antall ansatte 64 (52 i ordinær turnus + 12 ansatte i langvaktsturnus) 

2017 1.kvartal 4.83 
4,11% 2.kvartal 4.66 
 3.kvartal 2,72 
 4.kvartal 4,24 
2018 1.kvartal 5,89 
7,54% 2.kvartal  8,57 
 3.kvartal 7,49 
 4.kvartal 8,21 
2019 1.kvartal 8,69 
5,88% 2.kvartal 3,93 
 3.kvartal 3.53 
 4.kvartal 7,40 
2020 1.kvartal 12,19 
Hittil: 11,19% 2.kvartal 10,77 
 3.kvartal 10,63 

 

Vurdering 

Det vil ikke kunne gjøres innsparinger på Guleng 3 jf. budsjettforslag, dersom man 
velger å fortsette dagens turnusordning med kombinert ordinær / langturnus. Det vil 
tvert imot medføre økte kostnader for å dekke opp med pausevakt. Alternativ 
langturnus med alle vakter i turnus er forsøkt jf. konsekvensutredning. 

Ved å endre turnusen på Guleng 3 til ordinær turnus vil avdelingen kunne redusere 
utgifter samtidig som avdelingen vil få mer daglig tilgjengelig høyskolepersonale på 
vakt, noe som gir bedre kontinuitet m.h.t. veiledning av øvrig personale, målrettet 
miljøarbeid, samarbeid og en mer ressurseffektiv tjeneste. 

Den største utfordringen med ordinær turnus er mange små brøkstillinger. Noe kan 
avhjelpes med å ha lengre vakter i en del av helgestillingene. 

For reduksjon av nattevakt innfører og prøver avdelingen ut trygghetsteknologi hvor 
mestring vil være målsettingen. 
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Konsekvenser som følge av å ta bort nattevakt for 1 beboer på Guleng 3. 

 Beboer som i dag har vedtak på 1:1 bemanning på Guleng 3, hvor det er foreslått å ta 
bort nattevakt, har diagnosen Generalisert Angstlidelse. 

 Beboer har en kognitiv funksjon på lik linje med mennesker fra 6-8 år. 
 Beboer har katastrofetanker om det meste, selv de hyggeligste ting. 
 Beboer vil ikke kunne forstå eller føle seg trygg, ved at nattevakt tas bor å erstattes 

med velferdsteknologi og delt nattevakt ute i avdelingen. 
 De siste årene har det vært mye endringer i turnus, utbytte av personale, som har 

vist seg å øke angstproblematikken betraktelig. 
 Beboer ringer flere titalls ganger daglig til pårørende om alt han er redd/har angst 

for. Pårørende har gjentatte ganger gitt tilbakemelding om at det er slitsomt, 
fortvilende og hun blir oppgitt. 

 Ved tidligere hendelser hvor han ikke har vært trygg på nattevakt, grunnet 
manglende opplæring o.l., Har mot kommet til Guleng å sittet nattevakt selv. Hun har 
lovet sønnen sin at han skal føle seg trygg i sitt eget hjem. 

 Når angsten øker har beboer smerter i mage, diare og helt våt på hele kroppen av 
svette. 

 Beboer legger seg syk, blir da liggende til sengs og kommer seg ikke på jobb, trening, 
behandling og alle andre gjøremål ute av boligen. 

 I uttalelse fra habiliterings tjenesten ble det etter utredning anbefalt å jobbe for at 
bruker skal føle seg trygg, ved å fortsatt ha 1:1 bemanning, en så liten som mulig 
personalgruppe rundt seg og jobbe likt. 

 Beboer og ansatte har jobbet for å dempe angsten med målretta tiltak. Dette har gitt 
resultater, men ved den minste endring/hendelse øker angsten igjen. 

 Han har i dag soveroms døren på gløtt, slik at han er sikker på at personalet skal høre 
han, hvis han trenger kontakt med nattevakten. 

 Pårørende vil være nødt til å sitte nattevakt, eller ta sønnen sin hjem, noe som vil 
komme frem i media. 

 

Å ta fra beboer tryggheten han i dag har i form av blant annet 1:1 bemanning, vil få store 
konsekvenser, både for livskvaliteten og helsen hans.
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Tilsvar på forslag om fjerning av langturnus. 

 

Jeg ber om at det vurderes andre løsninger angående langturnus på Guleng 3. 

 Per i dag er vi 12 ansatte som går i langvaktturnus på Guleng 3 
 Det er 3 beboere som mottar tjenester av ansatte i langvaktturnus, disse 3 personene 

har 4 ansatte pluss nattevakt og pausevakter å forholde seg til 
 De ansatte er lønnet 100% og jobber 86% 
 I langvaktordningen er det satt av 184 timer til bruk i bakvaktuken, i året 
 Langvakter er lønnet 2,5 timer per dag de ukene de har bakvakt 
 De som går i langvaktturnus har lavt sykefravær 

 

Forslag til endret langvaktordning: 

 Langvakter går over til langvakte i 100% turnus, med faste langvakter der det er 
bakvaktuker i dag. 

 Langvaktene går over til å jobbe 12,5 timer, som fører til at man ikke trenger 
pauseavvikling 

 Langvaktene vil da jobbe 3 helger i løpet av 8 uker 
 Britt nevnte at det har vært prøvd langvaktordning hvor ansatte jobbet full stilling fra 

høsten 2019, og at det resulterte i økt sykefravær. Det var da 5 langvakter på jobb de 
fleste turnusukene. Hvor det da var 5 i stedet for 3 langvakter som skulle avvikle 
pause i løpet av vakten. Langvaktene som jobbet vakter i stedet for å ha bakvakt, 
jobbet da ute på avdelingen med 4 beboere. Dette en uke i løpet av en 8 ukers 
periode. Pauseavviklingen var på forskjellige tidspunkt hver dag, ikke på faste 
tidspunkt som vi har i dag. Ofte kunne det skje at den som skulle være pausevakt selv 
var på pause. Beboerne endret adferd i form av bl.a. økt uro, og fortvilelse. 

 Forslag angående dette er at langvaktene jobber hos samme person i alle 
turnusukene altså hos beboeren de jobber hos fast. Faste langvakter i stedet for 
bakvakt, inne hos samme beboer de jobber hos ellers 

 Kanskje er det mulig å spare dag eller aftenvakt som følge av at pauseavvikling tas 
bort? 

 Beboere som mottar tjenester med ansatte i langturnusordning, vil da få ytterligere 
færre ansatte å forholde seg til, som vil gi god oppfølging av beboerne det gjelder 
med tanke på målrettet miljøarbeid 

 

Ordinær turnus 

 Beboeren som det tenkes å ta bort nattevakt fra har generalisert angstlidelse, hvor 
det jobbes for å dempe angsten kontinuerlig. Her tror jeg angsten vil øke betraktelig 
ved å sette inn turnusordning med 2 og 3 delt turnus 
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 Ordinær turnus vil føre til at beboerne som i dag har ansatte i langvaktordning vil få 
mange flere å forholde seg til. 

 Sykefraværet vil gå opp. Det er ansatte som tidligere har hatt høgt sykefravær som 
nesten ikke har fravær etter oppstart av langturnus 

 Vi vil miste ansatte med kompetanse til andre kommuner med langvaktordning. Alle 
som går i turnusen søkte jobb på Guleng 3 for å gå i langvaktordning 

 Flere av de som jobber langvakter i dag vil søke seg til andre kommuner med 
langvaktordning om langvaktturnusen blir tatt bort. 

 

 

Håper med dette at det sees på og blir satt opp et regnestykke på hvor mye som kan spares 
med langvakter i 100% langturnus. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Silje Myrseth 

HTV FO
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Innspill fra ansatte konsekvenser av turnusordninger på Guleng 3: 

Hei 

Personalet har fått inntrykk av at turnusen igjen skal endres på Guleng 3 ( jmf møtedokumenter i 
helse og sosial utvalget 16.09) . 

Som ved de forrige turnusendringer er alle med tillitsverv i langturnus. Jeg er ikke sikker på at de også 
belyser saken fra sett fra oss i ordinær turnus.  

Her er noen punkter sett fra ordinær turnus sin side: 

L vakter og O vakter fungerer i praksis som to separate team. Den fleksibilitet og hjelpsomhet som 
forventes gis i hovedsak fra O til L. Det er viktig å poengtere at noen L vakter har mye fellesskap med 
O vaktene og samarbeider fint, og at også enkelte O vakter er mindre på tilbudsiden enn andre.  

Ulike behov og ulike muligheter gir misnøye og går litt utover  miljøet i avd.  

Brukere med L vakt har 1:1 bemanning. I tillegg tar de opptil 6 t  av de andre brukernes 
personalressurser. Mest i helger, når de ikke er pausevakt for hverandre og alle beboere har fri. Da 
skal i tillegg N2 dekkes mer opp. 

L vakter har en fantastisk mulighet til å gjøre hva de vil, når de vil. Det er fint for både bruker og 
personale når jobbdagene/ukene i stor grad  er forutsigbare, fleksible og selvstyrte. Øvrige brukere 
mangler i stor grad de samme mulighetene.  

Spesialkompetanse finnes hos L vakter, men den øvrige avd har i liten grad nytte av denne 
kompetansen. 

Hovedtrykket med å være hovedkontakt og sekundærkontakter ligger på noen få i O turnus. Noen er 
hovedkontakt for flere brukere. L vakter er riktignok i basisgruppene, men kjenner naturlig nok 
mindre til øvrige brukere. Det blir vanskelig å engasjere seg i brukere man nesten ikke jobber med. 

O turnus  går i 8 ukers turnus. Det betyr litt mer helgejobb enn en vanlig 6 ukers turnus. Dette for at L 
vakt turnusen skal gå opp.  

Min mening er at mixen mellom L og O turnus i samme avd fører til store ulikheter og muligheter for 
beboere og personalet. Det er de i O turnus som hittil har tatt belastningen med innskjæringer. L 
vaktenes arbeidsdag går i stor grad som før, med god balanse mellom aktivitet og hvile. Den største 
endringen for L vakter er at de noen dager er pausevakt i 1.5 time. Ellers har de fortsatt sin selvstyrte 
dag, med de fine muligheter det gir dem og brukeren.  

Hva kan gjøres?  

Alt personale over i samme type turnus, L eller O. (Ikke realistisk, men en mulighet).  

Skille  O og L turnus helt for å unngå dagens skjeve gi og få forhold.  

To parallelle turnuser. 6 og 8 uker.  

Alle L vakter over i 12.5 timers vakter, noe som ikke utløser pauser.  

Alle i ordinær turnus. Hele avd får del i den enkeltes kompetanse. Alt personalet kjenner alle brukere 
og alle får mulighet til å være hele dager med bare en bruker.  
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Hei 

Gjentar kanskje meg sjøl litt, men det får så være.  

Synspunkter på turnusen på Guleng 3 

Som ansatt i ordinær turnus: 

Hvis /når det blir nedskjæringer så håper jeg at det ikke kun blir de 5 beboere og ansatte i ordinær 
turnus som skal "betale prisen". Det vil være urettferdig og usolidarisk. Etter min mening er det 
ingenting tilsier at 3 beboere med sitt personale skal skjermes foran de øvrige.  

Langturnusen slik den er organisert i dag fungere ikke uten at ordinære vakter er backup ved 
pauseavviklinger, svømmehjelp, møte avvikling m.m. I realiteten avser beboere med ordinær turnus 
timer fra sitt personale for å få langturnusen til å gå rundt.  

Konsekvenser for beboere. Mindre tid med 1:1. Uensartet gruppe gjør tilbud i gruppe utfordrende.  

Risikerer å miste fagfolk.  

Det er viktig at alle beboerne har nytte av den kompetansen som finnes på Guleng 3. Den 
høyskolekompetansen som finnes i de ulike turnusordning er utnyttes dårlig. Faren for å miste 
fagfolk er tilstede i uansett hvilken turnus løsning som velges. Fagfolk i ordinær turnus kan si opp 
fordi de er misfornøyd med dagens ordning og fagfolk i langturnus dersom de mister sin turnus.  

Som hovedkontakt: 

Det er størst belastning på de få i 100% stilling til å være hoved og sekundærkontakter. Det er 
allerede lite tid til å ivareta dokumentasjon og oppfølging / oppdatering av diverse planer.  

Jeg er hovedkontakt for bruker med funksjonsnivå i endring. Nedskjæringer samt dagens 
turnusordning vil få store konsekvenser. Jeg ser konturene av behov for mer 1:1 jobbing, både 
hjemme og ute. For å fortsette på jobb, kan bruker måtte ha personale med fra Guleng ikke altfor 
langt fram i tid. Det vil bli krevende dersom det blir nedskjæringer samtidig som dagens organisering 
av turnus fortsetter.  

Kort sagt så vil skjevfordelingen av arbeidsvilkår for ansatte på Guleng 3 og tilbud til brukerne 
forsterkes dersom det blir nedskjæringer og turnus ikke endres.  

Hei! 

Forholder meg til turnusordningene vi har på Guleng3. Vi har 3 brukere med langturnus og pr i dag 4 i 
ordinær turnus.   

For å få langturnusen til å fungere; må de som jobber ordinærturnus være pausevakt og svømmevakt 
for de som jobber langturnus. Konsekvensene av dette er at  brukerne som har personale i 
ordinærturnus, må gi av sine vedtakstimer til de som har personale i langvakt. De har noen gang kun 
et personale (oftest på dagvakt) og andre ganger 2, som ivaretar behovene til de 4.  

Jeg går ordinærturnus og ser skjevfordelingen både blant brukere og personalet fra dette 
utgangspunktet. Brukerne, som har personale i ordinærturnus,  får avkortet sine vedtakstimer i form 
av at  personalet i ordinærturnus  må være pausevakt/svømmevakt.  De får noen ganger  hjelp til 
kveldsstell allerede kl 20.00, fordi personalet må være ferdig med dette til de skal være pausevakt. Er 
de ute på tur må den ofte avbrytes fordi personalet må tilbake til Guleng3, for å  være pausevakt – 
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dette skjer mest i helgene, da ordinærvaktene skal ha alle pausevaktene. Brukerne er hjemme og da 
kan det ikke avvikles pausevakt, når bruker er på dagtilbud/arbeid på Reisavekst. 

En annen konsekvens av ordningen med to forskjellige turnuser er at vi i ordinærturnus, som har 
hovedkontaktansvar, ikke har mulighet til å følge opp hovedkontakt oppgavene på en 
tilfredsstillende måte. Dette fordi formiddagen går til pauseavvikling/svømmevakt. Vi har pr i dag 
ikke kontordag og det er umulig å planlegge å få gjort kontorarbeid. Tiltaksbeskrivelser, redigering av 
tiltak, IP,IPLOS, referat, kontakt med leger, tannleger, habilitering, pårørende, voksenopplæring og 
dagtilbud osv blir alt for tilfeldig og ofte utsatt – det blir ingen kontinuitet i arbeidet og mye av det 
som skal gjøres er det ikke tid til. Konsekvensene for meg  er at jeg føler stress og at man gir opp å 
følge opp dette. Noe som i mine øyne er alvorlig i forhold kvalitet/forsvarlighetsprinsippene i 
tjenesten. Langturnusene har bakvaktsuker der de har dager på kontoret og får gjort forefallende, 
oppdateringer og annet kontorarbeid. I tillegg har de kun en bruker å forholde seg til og en 
basisgruppe hvor alle jobber hos kun den ene brukeren.  

Dette er konsekvenser som gjør det vanskelig for å meg å jobbe på en plass med 2 turnuser. Vi i 
ordinær turnus må også gå 8 ukers turnus for å få langturnusen til å gå opp. Mange av oss som går 
ordinærturnus ønsker ikke dette. I en 6 ukers turnus har vi greie arbeidshelger med 2 helger fri og 1 
arbeidshelg.  

Når dette er sagt ser jeg godt fordelene med å ha langturnus, både for brukerne og personalet. Det 
er mer kontinuitet for brukerne og personalet jobber konsentrert og har lange friperioder.  Jeg skulle 
ønske at det kunne vært slik for alle brukerne og personal på Guleng3. Jeg synes alle brukerne har 
rett/krav på dette, om det skal være en slik turnus på Guleng3.  

Forslag til turnus, hvor personalet går langvakter, men med kortere arbeidsøkter og kortere 
friperioder. Denne tror jeg har vært en god turnus for Guleng3. En turnus som ivaretar alle 
brukerne/personal på en god måte.  
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Fra ansatt i ordinær turnus: 
 
Synspunkter på turnusen på Guleng 3 
  
Som ansatt i ordinær turnus: 
Hvis /når det blir nedskjæringer så håper jeg at det ikke kun blir de 5 beboere og ansatte i ordinær 
turnus som skal "betale prisen". Det vil være urettferdig og usolidarisk. Etter min mening er det 
ingenting tilsier at 3 beboere med sitt personale skal skjermes foran de øvrige.  
 
Langturnusen slik den er organisert i dag fungere ikke uten at ordinære vakter er backup ved 
pauseavviklinger, svømmehjelp, møte avvikling m.m. I realiteten avser beboere med ordinær turnus 
timer fra sitt personale for å få langturnusen til å gå rundt.  
 
Konsekvenser for beboere. Mindre tid med 1:1. Uensartet gruppe gjør tilbud i gruppe utfordrende.  
 
Risikerer å miste fagfolk.  
Det er viktig at alle beboerne har nytte av den kompetansen som finnes på Guleng 3. Den 
høyskolekompetansen som finnes i de ulike turnusordning er utnyttes dårlig. Faren for å miste 
fagfolk er tilstede i uansett hvilken turnus løsning som velges. Fagfolk i ordinær turnus kan si opp 
fordi de er misfornøyd med dagens ordning og fagfolk i langturnus dersom de mister sin turnus.  
 
Som hovedkontakt: 
Det er størst belastning på de få i 100% stilling til å være hoved og sekundærkontakter. Det er 
allerede lite tid til å ivareta dokumentasjon og oppfølging / oppdatering av diverse planer.  
 
Jeg er hovedkontakt for bruker med funksjonsnivå i endring. Nedskjæringer samt dagens 
turnusordning vil få store konsekvenser. Jeg ser konturene av behov for mer 1:1 jobbing, både 
hjemme og ute. For å fortsette på jobb, kan bruker måtte ha personale med fra Guleng ikke altfor 
langt fram i tid. Det vil bli krevende dersom det blir nedskjæringer samtidig som dagens organisering 
av turnus fortsetter.  
 
Kort sagt så vil skjevfordelingen av arbeidsvilkår for ansatte på Guleng 3 og tilbud til brukerne 
forsterkes dersom det blir nedskjæringer og turnus ikke endres.  
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Innspill til varslede nedskjæringer og endring av turnusen på Guleng 3  
 
Nordreisa kommune har foreslått nedskjæringer som vil ramme ansatte og beboere på 
Guleng 3. Endring av langturnus til ordinær turnus er nevnt som et mulig tiltak. Dette tiltaket 
er ikke bare økonomisk motivert, men også faglig begrunnet ifølge virksomhetsleder.  
 
Fra tidligere er erfaringen at tillitsvalgte ikke har tatt personale i ordinær turnus med på 
høring når turnusordningene på Guleng 3 har blitt drøftet. Det er uheldig, fordi to turnuser 
(langturnus og ordinær turnus) slik som i vår avd medfører en rekke utfordringer både for 
brukere og personale. Det er tidligere brukt mye ressurser på at langturnusen skal bestå. Når 
en ser hele Guleng 3 under ett, kan en spørre om det faglige tilbudet til brukerne ville vært 
bedre dersom brukerne og personale hadde samme turnusordning rundt seg. 
 
Ved Guleng 3 er det som kjent 12 ansatte i langturnus og de øvrige ansatte går i ordinær 
turnus. Vi vet ikke hvordan innsparingene vil ramme, men etter vår mening er det ingenting 
tilsier at 3 beboere med sitt langturnuspersonale skal skjermes foran de 5 øvrige beboerne. 
Når innsparingene skal gjennomføres, så håper vi at det ikke kun blir de 5 beboere og 
ansatte i ordinær turnus som skal "betale prisen". Det vil oppleves som urettferdig og 
usolidarisk. 
 
Langturnusen, slik den er organisert i dag, fungerer ikke uten at ordinære vakter er backup 
ved pauseavviklinger, svømmehjelp, møte avvikling m.m. I realiteten avser beboere med 
ordinær turnus vedtakstimer fra sitt personale for å få langturnusen til å gå rundt. Samtidig 
som personale i ordinær turnus fratas tid som heller burde blitt brukt til direkte og indirekte 
brukerarbeid , eksempelvis jobbe med hovedkontaktarbeid, basisgrupper, IP planer, 
ukeplaner, kontakt med eksterne tjenesteytere, pårørendearbeid med mere. 
 
Vi mener det er viktig at alle ansatte og brukere kan dra nytte av den kompetanse som finnes 
på Guleng 3. I dag er det slik at den høgskolekompetansen som finnes i de ulike 
turnusordninger utnyttes dårlig, og kommer i flere tilfeller kun enkeltbrukere til gode. Faren 
for å miste fagfolk er tilstede når ansatte blir misfornøyd med sin arbeidstidsordning, dette 
har vi sett argumentert i siste tiders medieoppslag (Framtid i nord). Da er det er viktig å 
huske på , at også fagfolk i ordinær turnus kan si opp fordi de er misfornøyd med sin 
arbeidssituasjon, noe som vil ramme alle brukere på Guleng 3. 
 
Vi ser også at det er størst belastning på de få i ordinær turnus med 100% stilling til å være 
hoved- og sekundærkontakter. Det er lite tid til å ivareta dokumentasjon og oppfølging / 
oppdatering av diverse planer, og samtidig drive målrettet miljøarbeid. Det påvirker kvalitets- 
og forsvarlighetskravet i tjenesten negativt. 
Det kan gis flere eksempler på at personale i ordinær turnus har en mer kompleks 
arbeidsdag med mye mindre kontinuitet i arbeidsdagen og en mye mindre fleksibel og 
forutsigbar arbeidsdag enn personalet som jobber i langturnus. De mange ulemper for 
personalet, handler om vår organisering av arbeidsdagen og muligheten til å gjøre en god 
jobb. Faglige konsekvenser for brukerne som følge av dette er sendt virksomhetsleder. 
 
For at langturnusen skal fungere går personalet 8 ukers turnus. De ansatte i ordinær turnus 
har ulempene med mer helgejobb enn en 6 ukers turnus ville medført. Flere ansatte i 
ordinær turnus ønsker 6 ukers turnus, med jobb hver 3.helg (i 100 % stilling). Det er blitt sagt 
av langvakter at en ikke må snakke om "langturnus og ordinær turnus personale", men om 
èn personalgruppe. Det er vanskelig så lenge de to turnusgruppene har ulik slitasje, ulik 
opplevelse av å gi og få, arbeidsdager med ulik forutsigbarhet og fleksibilitet, og ulik opplevelse av å få 
bruke egen kompetanse på rett plass.  
 
Det er ikke i tvil om at langturnus er veldig bra for mange brukere, og også for det personalet 
som ønsker å jobbe i langturnus. Erfaringen til flere ansatte i ordinær turnus er likevel at det 
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er lite hensiktsmessig å kombinere to turnuser ( langturnus og ordinær turnus) i en "avdeling" 
som vår. Om de to ulike turnusene skal fungere hensiktsmessig for alle parter, må det 
daglige arbeidet organiseres på en annen måte enn i dag. Det oppleves helt feil at personale 
i ordinær turnus skal bruke timer av arbeidsdagen til å være f eks være pausevakt for 
langvaktene, istedenfor å bruke tiden sin på de brukere den egentlig skal være der for. Det 
må påpekes at også brukere uten langturnus har vedtak på 1:1 bemanning, men de må i større grad 
få tilbud i gruppe, noe som i praksis kan være en stor utfordring å få til. 
 
Med dette som bakteppe kan vi ikke godta innsparinger som fører til større skjevfordeling av 
arbeidsvilkår mellom ansatte på Guleng 3. Vi kan heller ikke godta at skjevheten i tilbudet til 
brukere uten langturnus skal forsterkes enda mer enn i dag, noe som vil skje dersom 
innsparinger kommer og organiseringen av dagens turnusordninger ikke endres. 
Av tillitsvalgte forventes det at de også vil ivareta personalet som går i ordinær turnus, og 
ikke bare jobbe for at langturnusen skal bestå.  
 
Dette innspillet er sendt til Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen fra medlemmer i de 
ulike forbundene.  
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Hei 
Personalet har fått inntrykk av at turnusen igjen skal endres på Guleng 3 ( jmf møtedokumenter i 
helse og sosial utvalget 16.09) . 
Som ved de forrige turnusendringer er alle med tillitsverv i langturnus. Jeg er ikke sikker på at de også 
belyser saken fra sett fra oss i ordinær turnus.  
 
Her er noen punkter sett fra ordinær turnus sin side: 
 
L vakter og O vakter fungerer i praksis som to separate team. Den fleksibilitet og hjelpsomhet som 
forventes gis i hovedsak fra O til L. Det er viktig å poengtere at noen L vakter har mye fellesskap med 
O vaktene og samarbeider fint, og at også enkelte O vakter er mindre på tilbudsiden enn andre.  
Ulike behov og ulike muligheter gir misnøye og går litt utover  miljøet i avd.  
 
Brukere med L vakt har 1:1 bemanning. I tillegg tar de opptil 6 t  av de andre brukernes 
personalressurser. Mest i helger, når de ikke er pausevakt for hverandre og alle beboere har fri. Da 
skal i tillegg N2 dekkes mer opp. 
 
L vakter har en fantastisk mulighet til å gjøre hva de vil, når de vil. Det er fint for både bruker og 
personale når jobbdagene/ukene i stor grad  er forutsigbare, fleksible og selvstyrte. Øvrige brukere 
mangler i stor grad de samme mulighetene.  
 
Spesialkompetanse finnes hos L vakter, men den øvrige avd har i liten grad nytte av denne 
kompetansen. 
 
Hovedtrykket med å være hovedkontakt og sekundærkontakter ligger på noen få i O turnus. Noen er 
hovedkontakt for flere brukere. L vakter er riktignok i basisgruppene, men kjenner naturlig nok 
mindre til øvrige brukere. Det blir vanskelig å engasjere seg i brukere man nesten ikke jobber med. 
 
O turnus  går i 8 ukers turnus. Det betyr litt mer helgejobb enn en vanlig 6 ukers turnus. Dette for at L 
vakt turnusen skal gå opp.  
 
Min mening er at mixen mellom L og O turnus i samme avd fører til store ulikheter og muligheter for 
beboere og personalet. Det er de i O turnus som hittil har tatt belastningen med innskjæringer. L 
vaktenes arbeidsdag går i stor grad som før, med god balanse mellom aktivitet og hvile. Den største 
endringen for L vakter er at de noen dager er pausevakt i 1.5 time. Ellers har de fortsatt sin selvstyrte 
dag, med de fine muligheter det gir dem og brukeren.  
 
Hva kan gjøres?  
 
Alt personale over i samme type turnus, L eller O. (Ikke realistisk, men en mulighet).  
 
Skille  O og L turnus helt for å unngå dagens skjeve gi og få forhold.  
 
To parallelle turnuser. 6 og 8 uker.  
 
Alle L vakter over i 12.5 timers vakter, noe som ikke utløser pauser.  
 
Alle i ordinær turnus. Hele avd får del i den enkeltes kompetanse. Alt personalet kjenner alle brukere 
og alle får mulighet til å være hele dager med bare en bruker.  
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Hei! 
Forholder meg til turnusordningene vi har på Guleng3. Vi har 3 brukere med langturnus og pr i dag 4 i 
ordinær turnus.   
For å få langturnusen til å fungere; må de som jobber ordinærturnus være pausevakt og svømmevakt 
for de som jobber langturnus. Konsekvensene av dette er at  brukerne som har personale i 
ordinærturnus, må gi av sine vedtakstimer til de som har personale i langvakt. De har noen gang kun 
et personale (oftest på dagvakt) og andre ganger 2, som ivaretar behovene til de 4.  
 
Jeg går ordinærturnus og ser skjevfordelingen både blant brukere og personalet fra dette 
utgangspunktet. Brukerne, som har personale i ordinærturnus,  får avkortet sine vedtakstimer i form 
av at  personalet i ordinærturnus  må være pausevakt/svømmevakt.  De får noen ganger  hjelp til 
kveldsstell allerede kl 20.00, fordi personalet må være ferdig med dette til de skal være pausevakt. Er 
de ute på tur må den ofte avbrytes fordi personalet må tilbake til Guleng3, for å  være pausevakt – 
dette skjer mest i helgene, da ordinærvaktene skal ha alle pausevaktene. Brukerne er hjemme og da 
kan det ikke avvikles pausevakt, når bruker er på dagtilbud/arbeid på Reisavekst. 
 
En annen konsekvens av ordningen med to forskjellige turnuser er at vi i ordinærturnus, som har 
hovedkontaktansvar, ikke har mulighet til å følge opp hovedkontakt oppgavene på en 
tilfredsstillende måte. Dette fordi formiddagen går til pauseavvikling/svømmevakt. Vi har pr i dag 
ikke kontordag og det er umulig å planlegge å få gjort kontorarbeid. Tiltaksbeskrivelser, redigering av 
tiltak, IP,IPLOS, referat, kontakt med leger, tannleger, habilitering, pårørende, voksenopplæring og 
dagtilbud osv blir alt for tilfeldig og ofte utsatt – det blir ingen kontinuitet i arbeidet og mye av det 
som skal gjøres er det ikke tid til. Konsekvensene for meg  er at jeg føler stress og at man gir opp å 
følge opp dette. Noe som i mine øyne er alvorlig i forhold kvalitet/forsvarlighetsprinsippene i 
tjenesten. Langturnusene har bakvaktsuker der de har dager på kontoret og får gjort forefallende, 
oppdateringer og annet kontorarbeid. I tillegg har de kun en bruker å forholde seg til og en 
basisgruppe hvor alle jobber hos kun den ene brukeren.  
 
Dette er konsekvenser som gjør det vanskelig for å meg å jobbe på en plass med 2 turnuser. Vi i 
ordinær turnus må også gå 8 ukers turnus for å få langturnusen til å gå opp. Mange av oss som går 
ordinærturnus ønsker ikke dette. I en 6 ukers turnus har vi greie arbeidshelger med 2 helger fri og 1 
arbeidshelg.  
 
Når dette er sagt ser jeg godt fordelene med å ha langturnus, både for brukerne og personalet. Det 
er mer kontinuitet for brukerne og personalet jobber konsentrert og har lange friperioder.  Jeg skulle 
ønske at det kunne vært slik for alle brukerne og personal på Guleng3. Jeg synes alle brukerne har 
rett/krav på dette, om det skal være en slik turnus på Guleng3.  
 
Forslag til turnus, hvor personalet går langvakter, men med kortere arbeidsøkter og kortere 
friperioder. Denne tror jeg har vært en god turnus for Guleng3. En turnus som ivaretar alle 
brukerne/personal på en god måte.  
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Samarbeidsavtale mellom Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa kommune og 
Senter for Psykisk Helse og Rus i Nord Troms(SPHRNT/UNN) om etablering av prosjekt 
for utprøving  og drift av regionalt FACT-team. 
 

1 Bakgrunn 
Det er behov for å tenke helhetlig og overordnet om organiseringen av 

spesialisthelsetjenester, for å kunne gi bedre og mer helhetlig tjeneste til pasientene som er 

bosatt i distriktene. En samordning av tilbud og samhandling mellom 

kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er et viktig moment i dette arbeidet.  

En av de største utfordringene innen helsevesenet generelt er å sikre pasientene/brukerne 

mulighet for kontinuitet, helhet og medvirkning i tilbudet. Særlig gjelder dette de 

pasientene/brukerne med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Utfordringen 

har skapt behov for etablering av nye måter å samarbeide på, og som denne 

samarbeidsavtalen søker å bidra til. 

 

2 Formål 
Formålet med denne avtalen er å opprette et prosjekt for etablering og drift av Fleksibelt 

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT-team) for pasienter tilknyttet kommunene i 

Nord- Troms. Målet med prosjektet er å utvikle en mer fleksibel arbeidsform slik at tilbudet 

til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov blir mer sømløse/helhetlige, 

samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. FACT-team skal tilby 

behandling, oppfølging, rehabilitering og støtte til målgruppen. FACT-teamet skal bidra til at 

en sårbar og utsatt pasient/brukergruppe får tilgang og hjelp til sammenhengende, helhetlig 

og godt koordinerte tjenester fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Til grunnlag for 

avtalen ligger også overordnede samarbeidsavtaler som er inngått mellom enkelte av 

kommunene og UNN.  

 

3 Parter 
Partene i denne avtalen er kommunene og SPHRNT tilhørende Nord- Troms:  

1: Kåfjord kommune 

2: Skjervøy kommune 
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3: Nordreisa kommune 

4: Kvænangen kommune 

5: Senter for psykisk helse og rus i Nordtroms 

 

4 Lovgrunnlag 
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til det er i hovedsak 

regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter: 

 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 og senere endringer 
 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2.juli 1999 nr. 63, og sener endringer 
 Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64 og senere endringer 
 Lov om Folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29 
 Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 med forskrifter 

Listen er ikke uttømmende. Også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes 

utførelse av oppgaver etter nevnte lover. 

 

5 Inklusjonskriterier  
 

Målgruppe vil være alle de som henvises til spesialisthelsetjenesten som kan ha behov for 

FACT oppfølging som et tiltak.  Antall pasienter i målgruppen for FACT antas å utgjøre 

omtrent 40 personer. TUD- pasientene kan inngå som en del av FACT-teamet sin målgruppe. 

FACT tar ansvar for diagnosegrupper etter utskrivelse fra sykehus som innbefatter: 

 en psykisk lidelse der oppfølging/behandling er påkrevet 
 alvorlig svikt i sosial fungering, hvor funksjonssvikten skyldes den psykiske lidelsen 
 den psykiske tilstanden er gjennomgripende og langvarig, og ikke av forbigående art 
 pasienter med behov for oppfølging fra fagpersoner i et tverrfaglig samarbeid for å 

gjennomføre avtalt behandlingsplan 
 

6 Eksklusjonskriterier  
Hvis somatiske lidelser er primærlidelsen så vil slike henvisninger ikke bli prioritert av 

inntaksansvarlig ved FACT. 
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7 Organisering og myndighet 
FACT - teamet etableres og drives som et prosjekt, der kommune er prosjekteier. Kåfjord 

kommune er vertskommune i prosjektperioden. Teamet er faglig og delvis administrativt 

organisert ved SPHRNT, og underlagt spesialisthelsetjenestens lovverk.  

FACT team ledes av en styringsgruppe sammensatt av representanter fra avtalepartene. 

Styringsgruppa er et besluttende organ innenfor vedtatt budsjettrammer og målsettingen til 

FACT team. Dette gjelder både driften av teamet, teamledelse og evaluering av FACT teamet. 

Unntatt styringsgruppas myndighet er beslutninger som reguleres av lovgrunnlag for ytelse 

av tjenester i teamet. Daglig drift- og arbeidsledelse av FACT-teamet er administrativt tillagt 

SPHRNT.  

Representanter i ledelsesforankringsgruppe og øvrig teamorganisasjon skal være nærmere 

angitt i prosjektplan, som skal signeres av avtalepartene. Roller, myndighet og ansvar - 

herunder økonomisk ansvar - i tilknytning til teamorganisasjonen skal være tydelig beskrevet 

i prosjektplanen.  

8 Teamets sammensetning 
FACT-teamet skal ha tverrfaglig sammensetning med bred kompetanse. De ansatte følger de 

nasjonale opplæringspakker som tilbys til FACT-team, hospitering ved behov, og nødvendige 

kompetanseforløp som er aktuell og nødvendig for å sikre kunnskapsbaserte tjenester. FACT 

teamet skal bestå av følgende fagressurser: Teamleder, psykolog, lege, NAV/ jobbspesialist, 

psykiatriske sykepleiere/vernepleiere/sosionomer. Minimum må lege eller psykolog være 

spesialist. Hver av partene vil stille med en stillingsressurs hver.  

Det vil arbeides for at ISF inntekter vil være en vesentlig del av inntektene. 

Forventede kostnader til den enkelte kommune planlegges dekket av tilskudd i 

prosjektperioden.  

SPHRNT ansetter de kommunale teammedlemmer i 0% stillinger slik at de har tilgang til 

felles journal.  

Bemanning og kompetansebehov skal framgå av prosjektplan. Plan for finansiering av 

stillingsressurser fremkommer også av prosjektplanen.  
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9 Teamets virksomhet 
FACT- teamet skal arbeide aktivt oppsøkende overfor målgruppen ut fra et mestrings- og 

rehabiliteringsperspektiv og er recoveryorientert. 

Hovedvirksomheten vil foregå på dagtid, men utvidet åpningstid bør vurderes ut fra behov 

og tilgjengelige ressurser. 

 Teamet skal inneha alle nødvendige funksjoner som er påkrevd i et FACT - team, for 
eksempel i forhold til riktig medisinering, forvaltning av tvang og administrasjon av 
innleggelse 

 Teamet skal operere fleksibelt, med behandlingstilbud- og intensitet basert på 
pasientens til enhver tids gjeldende funksjonsnivå 

 Teamet skal ha kontakt med pasienten uavhengig av funksjonsnivå 
 Teamet skal romme tjenester fra både spesialisthelsetjeneste og 

kommunehelsetjeneste 
 Teamet skal operere som «gate keeper» i forhold til innleggelser og utskrivinger av 

teamets pasienter 
 FACT-teamet skal samarbeide tett med øvrige aktuelle enheter ved sykehusene i 

tilknytning til pasientene og aktuelle tjenester i kommunene.  
 

10 Økonomi 
Det søkes om prosjektmidler til D- FACT-teamet via midler utlyst fra Helsedirektoratet under 

tilskuddsordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og 

barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus kap. 0765 post 60» 

Videre drift av teamet baseres også på fortsatt tilsagn om prosjekttilskudd og ISF inntekter, 

og alle parter har ansvar for å undersøke muligheter for aktuelle tilskuddsordninger, samt 

felles utforming av søknader. Teamleder vil administrere og koordinere dette arbeidet på 

bestilling fra styringsgruppen. Tildelte midler regnes som inntekter til FACT-teamet. Kåfjord 

kommune er administrativt ansvarlig for økonomi og regnskap, samt for økonomirapporter 

som kreves for ulike tilsagn om prosjektmidler. 

De økonomiske forhold ved oppstart og drift av FACT-team skal framgå tydelig av 

prosjektplan og følge som vedlegg til denne avtalen. Revisjon av prosjektplan, herunder 

budsjett, besluttes av prosjektets styringsgruppe.  

Tilskuddsmidler innvilget ved etablering av FACT-team skal benyttes i tråd med søknad og 

tildelingsbrev fra Fylkesmannen. Partene er kjent med forventning om økt egenfinansiering 
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av nye stillinger, jfr. regelverk for aktuell tilskuddsordning for 2018 («Tilbud til mennesker 

med langvarige og sammensatte tjenestebehov», statsbudsjettets kapittel 0765 post 60). 

Styringsgruppen skal forelegges driftsbudsjett årlig. Utgiftsdekningen for påfølgende år 

mellom SPHRNT og kommunene må avtales ved årlig budsjettgjennomgang. 

 

11   Kommunene sitt ansvar 
Avklaring av arbeidsgiveransvar for ansatte som arbeider i delte stillinger i FACT teamet.  

Personell som inngår i teamet, jfr. samarbeidsavtalens pkt. 7 og den til enhver tid gjeldende 

prosjektplan.  

Kommunene skal sikre at de stillingen som er delvis kommunale blir besatt av egnede og 

kvalifiserte fagpersoner, og at fagpersonene som ansettes i FACT-teamet får ved behov 

permisjon fra sine faste stillinger i kommunene. 

Kommunene skal sørge for at teamets inklusjonskriterier beskrives og gjøres kjent blant 

henvisende instanser i kommunene, og blant ansatte i aktuelle samarbeidende tjenester i 

kommunene. Kommunene kan benytte teamleder som ressurs til implementeringsarbeid.  

 

12   SPHRNT sitt ansvar 
Sykehuset har arbeidsgiveransvar for egne ansatte som inngår i teamet jfr. 

samarbeidsavtalens pkt. 7 og den til enhver tid gjeldende prosjektplan.  

Sykehuset skal sikre at teamets stillinger blir besatt av egnede og kvalifiserte fagpersoner, og 

at fagpersonene som ansettes i FACT-teamet får ved behov permisjon fra sin faste stillinger 

ved sykehuset.  

Sykehuset skal sørge for at teamets inklusjonskriterier beskrives og gjøres kjent i SPHRNT, 

blant samarbeidspartnere og blant ansatte i aktuelle enheter i sykehuset.  

 

13 Felles ansvar 
Partene skal sammen sikre at de ansatte til enhver tid har nødvendig kommunikasjonsutstyr 

og transportmidler.  
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14 Varighet, revisjon og oppsigelse av avtalen 
Prosjektet har en beregnet varighet på fire år, og gjelder fra og med 01.10.2020 til og med 

30.09.2024. 

Avtalen kan sies opp eller reforhandles med oppsigelsesfrist på 6 måneder. 

Ved endringer i statlige tilskudd som er avgjørende for FACT teamets drift, eller ved revisjon 

av prosjektplan som vesentlig endrer opprinnelig forutsetning for drift av FACT teamet, 

åpnes det opp for reforhandling av avtalen uten tidsfrist. 

 

15   Evaluering 
Samarbeidsavtalen evalueres av styringsgruppen i forbindelse med årlig rapportering og 

søknad til Fylkesmannen. 

 

16   Underskrifter 
 

Virksomhet, sted, dato Stilling, signatur 
  
  
  
  
  
  
  

   

                      

Vedlegg til avtalen: Vedtatt prosjektplan pr. x/x 2021 m/budsjett 

 

 

 

FACT team er et samhandlende team som skal 
tilby helhetlige, sømløse, riktige og 
koordinerte tjenester til langvarige psykisk 
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syke som ikke har hatt utbytte av det ordinære hjelpeapparatet.  

 

 

 

 

Et FACT team er et samhandlingsteam 
bestående av ansatte fra både 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. FACT team er derfor 
ofte omtalt som 1.5 linjetjeneste grunnet den 
sammenvevde organiseringen.  

 

 

Eksempler på organiseringer: 

1. Kommunene bidrar med midler beregnet ut i fra befolkningsgrunnlag, og 
spesialisthelsetjenesten ansetter personell til FACT teamet.  

2. Spesialisthelsetjenesten bidrar med midler, og kommunene ansetter personell til 
FACT teamene. 

3. Teamet deles opp med noen kommunalt ansatte og noen ansatte i 
spesialisthelsetjenesten, men der en teamleder har det faglige og daglige ansvaret for alle 
ansatte i teamet. 

 

Gevinstområder:  

Pasient: Symptomreduksjon, færre med alvorlig selvmordsrisiko, økt psykososialt 
funksjonsnivå og livsmestring, mindre rus, økt brukertilfredshet. 

Gevinstområder: helsegevinst for de alvorligst psykisk syke pasientene 

 

Samfunnsnivå: Mindre vold, mindre kriminalitet, bedre helse/fungering hos pårørende, flere 
tilbake i arbeid 

 

Gevinstområder: politi, pårørende, samfunnet.  

 

Et kvalitativt bedre tilbud til en sårbar pasientgruppe, kortere og færre innleggelser 
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Mindre bruk av tvang (DPS) 

Høyere jobbtilfredshet blant ansatte 

Lette tilgang til kompetanse som finnes i kommunene 

Gevinstområder: DPS, kommunene og de ansatte. Samlet 3-7% kostnadsreduksjon i 
forbindelse med tjenestene som ytes til denne pasientgruppen (tall fra ACT Tromsø) 

 

Kommunene: Riktigere ytelser fra NAV og større skatteinntekter (flere brukere og pårørende 
kommer seg i jobb), bedre koordinering som gir mindre sløs (unngår samtidige ikke-
målrettet innsats), potensielt færre innleggelser KAD/Rehab. Lettere tilgang til kompetanse 
som finnes i spesialisthelsetjenesten, høyere jobbtilfredshet blant ansatte. 

Gevinstområder: NAV, psykiatritjenesten, sengeposter, kommunalt ansatte.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1258-1 

Arkiv:                G20  

Saksbehandler:  Hanne Marita 
Hansen 

 Dato:                 19.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 

 

Godkjenning av virksomhetsplan 2021 for Distriktsmedisinsk Senter Nord-
Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Virksomhetsplan for Distriktsmedisinsk Senter 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Virksomhetsplanen 2021 for Distriktsmedisinsk Senter Nord Troms(DMS) godkjennes 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlegg Virksomhetsplan for DMS 

Vurdering 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1247-3 

Arkiv:                613  

Saksbehandler:  Angela 
Sodefjed 

 Dato:                 19.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 

 

Samlokalisering av studentboliger og omsorgsboliger/sykehjem 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Nordreisa kommunes fremtidige behov for omsorgsboliger må avklares nærmere i Helse og 

Omsorgsplanen. 
2. Fremtidig omsorgsbehov kan dekkes inn ved en kombinasjon av alternativene beskrevet i 

saksfremlegg. 

 
 

Saksopplysninger 
Sak ønsket av Helse og Omsorgsutvalgsleder til foreløpig drøfting i utvalget. 
Med bakgrunn i den demografiske utviklingen vil behovet for hensiktsmessig tilpassede boliger kunne 
øke. Behovet kan dekkes eksempelvis, 

 Ved egenanskaffelse av bolig 
 Kommunen bygger for utleie 
 Private aktører bygger for utleie 
 Nybo 
 Norlandia Hotell 
 Kombinasjon av løsningene, med eksempelvis drift av aktør eller kommune 

Dersom det skal foretas investeringer forpliktes anbudsrunde. 
Husbanken har annonsert forsøksprosjektet Samlokalisering av studentboliger og 
omsorgsboliger/sykehjem. 
Nordreisa kommune har meldt sin interesse. Fått svar at prosjektet først og fremst inkluderer 
studentboliger og ikke videregående skole. Dialog etablert. 
Prosjektet innebærer forslag i statsbudsjettet om tilskudd til studentboliger for inntil 20 HE 
(hybelenheter) som er samlokalisert med omsorgsboliger/sykehjem.  
Kommunen er prosjekteier og kan både søke investeringstilskudd for etablering av 
omsorgsboliger/sykehjem for eldre, og tilskudd til studentbolig for studentene i det enkelte prosjekt. 
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Tilskuddssatsen per enhet for studentboliger er på 361 000 kroner i pressområder og 308 000 kroner 
for øvrige områder. Det er ikke et krav at kommunen søker investeringstilskudd. 
Studentboligene og omsorgsboligene/sykehjemsplassene må være lokalisert på samme tomt. 
Prosjektene kan omfatte både nybyggings- og ombyggingsprosjekter. Dette må avklares nærmere i 
hvert enkelt tilfelle. 

Vurdering 
Forslag til ny helse- og omsorgsplan, som skal sluttbehandles i 1. kvartal 2021, vil også ta videre stilling 
til våre behov for omsorgsboliger. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/1392-10 

Arkiv:                H10  

Saksbehandler:  Angela 
Sodefjed 

 Dato:                 19.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 24.11.2020 

 

Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtaler mellom UNN og Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 2020.10.23. Brev rådmannen-Overordnet samarbeidsavtale og 11 tilhørende tjenesteavtaler 

til 
2 Overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler mellom Nordreisa kommune og 

UNN 
 

Kommunedirektørens innstilling 

Fremlagte avtaler godkjennes. 
 
 

Saksopplysninger 

Overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler mellom Nordreisa 
kommune og UNN er revidert og sendt postmottak i kommunen pr e-post 3. 
september for signering. 

Vurdering 
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Nordreisa Kommune  
v/rådmann Jan-Hugo Sørensen 
Postboks 174 
9156 Storslett 
 
 
 
 
 
Deres ref:                          Vår ref:                           Saksbehandler:                                 Dato: 
 2020/8102  Magne Nicolaisen                                                    23.10.2020                             

 
Overordnet samarbeidsavtale og 11 tilhørende tjenesteavtaler til 
signering/behandling i kommunen  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 TROMSØ 

Internett: www.unn.no | Epost: post@unn.no | Telefon: 77 62 60 00 | Organisasjonsnummer: 983 974 899 

Etter en omfattende revisjonsrunde av Overordnet samarbeidsavtale og 11 tilhørende 
tjenesteavtaler, vedtok Overordnet samarbeidsorgan (OSO) på møte 25. juni ordlyden i 
avtalene og ba om at de skulle sendes kommunene for signering.  
Avtalene ble sendt alle kommuner v/ postmottak den 3. september, men vi erfarer likevel at 
mange kommuner etterlyser reviderte avtaler. Nedenfor er en oppsummering av saken 
samt ønske om tilbakemelding fra kommunen på status.  
 
Bakgrunn 
I overordnet samarbeidsavtale har partene forpliktet seg til en årlig gjennomgang/revisjon av 
overordnet samarbeidsavtale og lovpålagte tjenesteavtaler. Denne forpliktelsen har ikke vært satt i 
system. I OSO-møtet 11. februar 2019 ble organisering og prosess for revisjon og oppfølging av 
overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene diskutert og prosess for revisjon vedtatt.  
 
Avtaleverket er omfattende og revisjonsarbeidet har vært ressurskrevende. Det er gjennomført med 
bred deltakelse fra ansatte i kommunene og UNN med kompetanse innfor området avtalen 
regulerer, KS samt fastlege- og brukerrepresentanter.  
 
Overordnet samarbeidsavtale skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer og 
generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder. Tjenesteavtalene skal gi mer 
detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, og ansvars- og rollefordeling 
mellom partnerne.  
 
I Helse- og omsorgstjenesteloven angis minimumskrav til hva avtalene mellom partene skal 
inneholde. Følgende forutsetninger har vært førende for arbeidet i revisjonsgruppene: 

 Tilpasse avtalene den nye kommunestrukturen etter kommunesammenslåingene 
 Innarbeide allerede vedtatte endringer. Flere arbeidsgrupper hadde allerede lagt fram saker 

for OSO, der OSO har fattet vedtak som medfører endringer i enkelte avtaler. 
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Side 2 av 2

 Rette opp opplagte feil og mangler. 
 Kvalitetssikre at det som står i avtalene faktisk er i tråd med dagens prosedyrer og 

retningslinjer.  
 
Aktuelt 
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene ble signert av UNN i august, dokumentene  
satt sammen i ett dokument (for å slippe 12 vedlegg) og sendt postmottak i kommunen den  
3. september. I følgeteksten het det;  

Med dette sendes Overordnet samarbeidsavtale og de underliggende tjenesteavtaler for signering. 
Avtalene er samlet i ett dokument. 
Undertegnede avtaler sendes Samhandlingsavdelingen innen 1.oktober. Dersom avtalene skal til behandling i 
kommunestyret ber vi om tidspunktet for behandlingen. 

 
Vi ser at ordlyden i følgebrevet var noe knapp, og får i tillegg tilbakemelding fra flere kommuner at 
avtalene ikke er mottatt. Vi håper gjennom dette brevet å oppklare eventuelle uklarheter, og ber 
samtidig om tilbakemelding på hvordan og når avtalene vil bli signert i din kommune. 
 
Spesielt for Tjenesteavtale 1 og 4. 
 
Ordlyden i avtalene er stort sett identisk, med unntak av tjenesteavtale 1 og 4, hvor kommunen selv 
må fylle ut noen punkter. 

o Tjenesteavtale 1 under pkt 4.2.1 «Ansvarsforhold» må kommunen beskrive om de 
samarbeider med andra kommuner knyttet til svangerskaps- og barselomsorg, og i  
pkt. 4.2.2. «tiltak» må kommunen beskrive tiltak innen svangerskaps- og barselomsorg. 

o Tjenesteavtale 4 under pkt 5 «kommunens ansvar og bekrivelse av tilbudet» må kommunen 
beskrive hvordan de har organisert sitt ØHD-tilbud. I tillegg skal egen driftsavtale mellom 
kommunen og UNN knyttet til øhd-tilbudet følge som vedlegg til avtalen. 

 
Hvis du ønsker disse avtalene i word-format, er det bare å sende e-post til 
magne.nicolaisen@unn.no - så ordner vi det. 
 
Skulle det være spørsmål til saksgangen, er det bare å ta kontakt. 
Vi håper at kommunen kan returnere signerte avtaler, eller gi en kort tilbakemelding til når avtalene 
vil bli signert snarest og senest innen 13. november. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
 
 
Magne Nicolaisen       
Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
 
1 vedlegg
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