
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Rotsundelv Grendehus, Rotsundelv
Dato: 19.03.2009
Tidspunkt: 11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77  70 10, 
eller postmottak@nordreisa.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Orientering 
- Ved Lensmann Dag Roar Stangeland.
- Nord-Troms Regionråd ved ordfører John Helland
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 3/09 Referatsaker

RS 1/09 Vedr ankomst av overføringsflyktninger fra 
Bhutan

2009/892

RS 2/09 Tiltakssonene i Nord-Troms og inntektssytemet 2009/1406

RS 3/09 Henvendelse fra Nordreisa kommune i 
forbindelse med situasjonen for fjordfiskere i 
Nord-Troms

2009/2358

RS 4/09 Ny oppnevning av dyrevernnemd for 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord

2009/3323

RS 5/09 Særutskrift - Maskinell telling (skanning) -
Eloptel

2009/329

RS 6/09 Søknad om Kommunal garanti 2009/3323

RS 7/09 Regnskap 2008  for P.B. Lunds legat 2009/1308

RS 8/09 Legatregnskap 2008 2009/1308

RS 9/09 Statuter for PB lunds legat 2009/1308

RS 10/09 Regnskap 2008 for Johs. Holmboe og Hustru O. 
Fredrikke Lyngs legat.

2009/1309

RS 11/09 Legatregnskap 2008 2009/1309

RS 12/09 Statuter for Johs. Holmboe og Hustru O. 
Fredrikke Lyngs legat

2009/1309

RS 13/09 Årsregnskap for 2008 - Skatteoppkreveren i 
Nordreisa Kommune

2009/3323

PS 4/09 Vedtaksbehandling - reguleringsplan masseuttak 
på 1942/38/12,13 Kildal

Behandling og vedtak vedr. 
merknadsbehandling fra driftsutvalget 
17.03.09 legges frem på møtet

2009/521

PS 5/09 Vedtaksbehandling - regulerinsplan for 
massedeponi og -bearbeiding 1942/26/9 Einevoll

Behandling og vedtak vedr. 
merknadsbehandling fra driftsutvalget 
17.03.09 legges frem på møtet

2009/523

PS 6/09 Vedtaksbehandling - Kommunedelplan og 
tiltaksplan for Kippernes friluftsområde

Behandling og vedtak vedr. 
merknadsbehandling fra driftsutvalget 
17.03.09 legges frem på møtet

2009/573

PS 7/09 Kjøp av hjullaster 2009/2741
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PS 8/09 Bruk av hybelhusene

Vedtaket fra levkårsutvalget legges frem ved 
kommunestyrevalget

2009/2982

PS 9/09 Kvenske parallellnavn på bygder og tettsteder i 
Nordreisa

2009/2734

PS 10/09 Oppnevning av Ærespriskomité 2009/2477

PS 11/09 Søknad om fritak fra politiske verv 2009 Arnhild 
Andreassen

2009/2392

PS 12/09 Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig 
drikk over 22 % samt utvidet åpningstid

2009/77

PS 13/09 Godkjenning av ny styrer for skjenke- og 
serveringsbevilling

2009/2292

PS 14/09 Søknad om endring av stedfortreder 
salgsbevilling – Storslett Dagligvare AS, ICA

2009/588

PS 15/09 Valgdag for stortings- og sametingsvalget 2009 2009/329

PS 16/09 Strategisk næringsplan for Tromsøregionene og 
for Nord-Troms.

2009/1672

PS 17/09 Dekning av tidligere års underskudd 2009/2789

Side 3



Side 4

PS 3/09 Referatsaker



Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Nordreisa kommune

Postboks 174
9156 STORSLETT

DERES REF VÅR REF

ddi/I11-08-02367-5

Vedr. ankomst av overføringsflyktninger fra Bhutan

Viser til henvendelse fra Nordreisa kommune den 07.01.09 vedrørende
ankomsttidspunkt for overføringsflyktninger fra Bhutan.

DATO

09.01.09

11 overføringsflyktninger ble fra uke 51 i 2008 budsendt til Nordreisa kommune. I
begrepet budsendt ligger at flyktningene kan ankomme kommunen fra dette
tidspunkt. Det kan av flere grunner variere hvilket nærmere tidspunkt flyktningene
kan ventes til kommunen, selv om det er meningen at kommunen skal ha ledig
boligkapasitet fra budsendingstidspunktet.

Melding om ankomst ble mottatt av kommune, UDI og IMDi fra IOM den 18.12.08
med ankomsttidspunkt 21.01.09. IOM (International Organization of Migration)
forestår de praktiske sider ved transporten fra flyktningeleir til bosettingskommune.

Når det gjelder de nærmere mulige årsaker til hvorfor det har tatt noe tid før
overføringsflyktingene kan ventes til Norge, har IMDi kontaktet våre
samarbeidspartnere i forhold til dette. Kvoten av overføringsflyktninger som Norge
mottar har i år kommet relativt sent på året i forhold til tidligere år. Sammenfallet
med julehøytiden har i dette tilfellet vært noe uheldig. Videre er det vanskelig for
IOM og UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) å fastsette en spesifikk dato for
ankomst. Dette skyldes at for eksempel problemer med sykdom, utreisetillatelser og
flybilletter kan forårsake forsinkelser.

IMDi Nord ønsker å presisere at arbeid med flyktninger, både ordinære flyktninger og
overføringsflyktninger, er komplisert og at bosetting av disse avhenger av mange
faktorer og aktører. Når det gjelder overføringsflyktninger er vi som beskrevet
ovenfor i enda større grad avhengig av internasjonale faktorer og aktører som vi har
begrenset rådighet over. Vi mener imidlertid at bosettingen av bhutanesiske

Postadresse:
Postboks 83
8502 Narvik

Besøksadresse:
Havnegata 28

Internett:
www.imdi.no  

E-post:
postimdi.no  

Sentralbord:
24 16 88 00

Telefaks:
24 16 88 01

Org.nr.
987 879 696
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overføringsflyktninger til Nordreisa foreløpig har fungert som forventet. Vi har heller
ikke noe særskilt å utsette på prosessen så langt.

Med hilsen
for integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dulo Dizdarevic
Leder IMDi Nord

ars Erik Lillefloth
4  ' C

Rådgiver

2
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Nordreisa kommune
v/ordfører John Karlsen
Postboks 174
9156 STORSLEIT

Deres ref

Statsråden

DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Vår ref Dato

08/70-97 SIF 26.01.2009

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: 22 24 90 90, Telefaks: 22 24 27 40

Org.nr.: 972 417 858

e crt
r4,1w•Q_ ",vN

Tiltakssonen i Nord-Troms og inntektssystemet
Jeg viser til ditt brev av 25. november 2008 til statsminister Jens Stoltenberg. Din
henvendelse ble oversendt Kommunal- og regionaldepartementet som rette
departement.

Jeg er opptatt av de tilbakemeldinger jeg får fra kommunene. Regjeringen ønsker å
ivareta kommuner i Nord-Norge, små kommuner og kommuner med en svak
samfunnsmessig utvikling på en god måte, deriblant kommunene i Nord-Troms.

Tidligere har kommunene i Nord-Troms blitt behandlet forskjellig ved tildeling av
regionaltilskudd. Nå er det ryddet opp i denne forskjellen, og alle kommunene i
tiltakssonen vil få småkommunetilskudd etter forhøyet sats, forutsatt at de oppfyller
skatte- og innbyggerkrav. Regjeringen har slik fulgt opp merknaden til
kommunalkomiteen om ulik behandling av kommunene i tiltakssonen ved behandling
av kommuneproposisjonen i vår.

Når man ser de ulike tilskuddene i inntektssystemet samlet, kommer kommunene i
tiltakssonen i Nord-Troms godt ut av det nye inntektssystemet. For det første
videreføres eksisterende elementer i Nord-Norge-tilskuddet. I tillegg blir det gitt
forhøyet sats i småkommunetilskuddet til alle kommuner i tiltakssonen i Nord-Troms
som oppfyller kravene. Kommunene i tiltakssonen i Nord-Troms vil også tjene på
omlegginger av de skattemessige elementene i inntektssystemet, med blant annet
redusert skatteandel og økt utjevning av skatteinntektene.
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Regnet fra revidert nasjonalbudsjett for 2008 vil alle kommunene i tiltakssonen i Nord-
Troms for 2009 ha en anslått økning i frie inntekter over landsgjennomsnittet.

Side 2

Med hilsen

<

agnhild Meltvei eppa
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Side 8



Nordreisa kommune
Rådmannen
Postboks 174
9156 STORSLEIT

Deres ref

2009/2358-1

DET KONGELIGE
FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT

Vår ref

200801095- /SDG
Dato

24. februar 2009

Henvendelse fra Nordreisa kommune i forbindelse med situasjonen for
fiordfiskerne i Nord-Troms

Vi viser til deres brev av 12. februar 2009 vedrørende situasjonen for fiordfiskerne i
Nord-Troms.

Fiskeri- og kystdepartementet takker for innspillet fra Nordreisa kommune, og har stor
forståelse for at situasjonen for fiordfiskerne er krevende. Vi har hatt og vil også
framover ha en tett dialog med fiskerinæringen mht. hvilke virkemidler det vil være
behov for i dagens situasjon.

For å bedre situasjonen for fiskerinæringen er det i forbindelse med behandlingen av
regjeringens tiltakspakke, St.prp. nr. 37 (2008-2009), etablert en egen garantiordning
for førstehåndsomsetningen av fisk. Ordningen innebærer at den garantiordningen som
Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag har hos Innovasjon Norge i dag blir utvidet
ved at staten bidrar med inntil 525 mill, kroner i garantier for å sikre
førstehåndsomsetningen av fisk.

Videre er det bevilget midler til å gjennomføre en ekstraordinær markedsinnsats for
torsk, samt at midler til føringstilskudd og mottaksstasjoner er økt med 9,1 mill, kroner
i 2009. Godt fungerende mottaksstasjoner og føringstilskudd er små, men viktige
bidrag for å få fisket til å gå mest mulig normalt langs kysten.

Postadresse Kontoradresse Telefon * Telefaks Saksbehandler
Postboks 8118 Dep Grubbegata 1 22 24 90 90 22 24 95 85 Sigrid Dahl Grønnevet, 22246488
0032 Oslo Org. nr.: 972 417 815 Nett: fltd.dep.no postmottak@fitd.dep.no
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Også andre, mer generelle tiltak, som for eksempel endringer i permitteringsregler og
tiltak for å styrke utlånsevnen til bankene vil kunne komme fiskeri- og
havbruksnæringen til gode.

Med hilsen

(6Z).r 1"1
Ray ond Jenssen
avdelingsdirektør

Kopi:
Statsministerens kontor

Side 2

Sigrid Dahl Grønnevet
seniorrådgiver
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Dyrevernnemda for Kvænangen, Nordreisa,
Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord
cio Mattilsynet, DK Nord-Troms
postboks 224
9156 Storslett

Statens tilsyn for ptanter, fisk, dyr og næringsmidter

Ugradert

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2008/9814
23.12.2008
985 399 077

NY OPPNEVNING AV DYREVERNNEMND FOR KVÆNANGEN,
NORDREISA, SKJERVØY, KAFJORD, LYNGEN OG STORFJORD

Vi viser til forskrift om dyrevernnemnder av 13. februar 2004 nr. 424 § 1 tredje ledd, der det
framgår at Regionkontoret i Mattilsynet har myndighet til å oppnevne medlemmer og
varamedlemmer til dyrevernnemndene for fire år av gangen. Beslutningen skal foretas på
bakgrunn av forslag fra kommunene og uttalelser fra distriktskontorene.

Videre viser vi til tidligere oppnevning av dyrevernnemnda der det framgår at oppnevningstiden
gjaldt til og med 31. desember 2008.

Mattilsynet — Regionkontoret for Troms og Finnmark har mottatt innspill fra kommunene Nordreisa,
Kvænangen og Kåfjord med forslag til ny dyrevernnemnd for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy,
Kåfjord, Lyngen og Storfjord. På bakgrunn av disse forslagene har Distriktskontoret for Nord-Troms
utformet en innstilling til Regionkontoret vedrørende medlemmer og varamedlemmer til ny
dyrevernnemnd. I tråd med Distriktskontorets forslag oppnevnes følgende medlemmer og
varamedlemmer:

Medlemmer Varamedlemmer

Nils-Arnold Nilsen, Øver ård, 9161 Burr ord
Tor-Eivind Båtnes, 9151 Storslett
Knut-Ivar Nilsen, Ysteb , 9146 Olderdalen
Gry-Hege Kviteberg, Sør-Lenangen, 9064
Svensb
Atle Aronsen, 9046 Oteren

Oppnevningstid: Til og med 31. desember 2012.

Nemnda skal selv konstituere seg med leder og nestleder.

Mattilsynet
200021  -  RK Troms og Finnmark -
Seksjon  for tilsyn

Saksbehandler: Gunhild Breidalen
Tlf: 78488100
Besøksadresse: Boaranjarga 1
E-post: ostmottak mattils net.no
(Husk mottakers navn)

Ev -Karin Andersen, 9162 Sørstraumen
Anne- Marie Blomsteren , 9151 Storslett
Ulf Frantzen, R.Ø.v 22, 9080 Skervø
Ingvild Blomstereng, 9144 Samuelsberg

Nils Einar Samuelsen, 9060 L n seidet

11>

www.mattilsynet.no
Postadresse: Postboks 383
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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De nye dyrevernnemndene i region Troms og Finnmark vil bli gitt innføring i aktuelt lovverk.
Mattilsynet, regionkontoret for Troms og Finnmark, vil i samarbeid med våre distriktskontor holde
kurs for de nye dyrevernnemndene. Vi vil sende ut mer informasjon om dette senere.

Med hilsen

&49-/år-"
Ma nar Evertsen
Fung. regiondirektør

Kopi til:
205000 - Distriktskontoret for Nord-Troms
Kvænangen kommune, 9161 Burfjord
Nordreisa kommune, 9156 Storslett
Skjervøy kommune, postboks 145 G, 9189 Skjervøy
Kåfjord kommune, Øvervegen 2, 9146 Olderdalen
Lyngen kommune, Kjosveien 12, 9060 Lyngseidet
Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren
Nils-Amold Nilsen, Øvergård, 9161 Burfjord
Tor-Eivind Båtnes, 9151 Storslett
Knut-Ivar Nilsen, Ysteby, 9146 Olderdalen
Gry-Hege Kviteberg, Sør-Lenangen, 9064 Svensby
Atle Aronsen, 9046 Oteren
Evy-Karin Andersen, 9162 Sørstraumen
Anne- Marie Blomstereng, 9151 Storslett
Ulf Frantzen, R.Ø.v 22, 9080 Skjervøy
Ingvild Blomstereng, 9144 Samuelsberg
Nils Einar Samuelsen, 9060 Lyngseidet

Vedlegg:
Delegering av myndighet fra Mattilsynet — Regionkontoret for Troms og Finnmark til
Dyrevernnemnda for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.

Side 2 av 2

Tor Larsen
Fung. seksjonssjef tilsyn
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/329 -17

Arkiv: 011

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 03.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/09 Nordreisa formannskap 04.03.2009
5/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Maskinell telling (skanning) - Eloptel

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.03.2009 

Behandling:

Siv Elin Hansen (sv) fremmet følgende forslag: Investeringen kan foretas dersom man holder 
seg innenfor vedtatt budsjettet for  kommune- stortingsvalg.  

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Investeringen kan foretas dersom man holder seg innefor vedtatt budsjettet for  kommune-
stortingsvalg.  

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune brukte første gang maskinell telling ved Fylkesting og kommunestyrevalget
i 2007. Skanneren og programvaren som ble brukt ved tellingen klarte ikke å fange opp 
strekkoder som var plassert helt i kant øverst oppe på stemmesedlene, og dette medførte store 
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problemer for de valgansvarlige. Leverandøren av programvaren hadde manglende erfaring ved 
bruk av skanner til valg og for øvrig liten erfaring fra valg generelt.

Valgoppslutningen i Nordreisa kommune var på ca 60 % i 2007, ca 1.850 stemmesedler. 
Innbyggertallet for Nordreisa kommune pr 1.1.09 var 4 694, av disse er ca 80 %
stemmeberettiget, og valgoppslutningen er ca 60 %, slik at vi kan forvente at vi vil ha ca 2 250 
stemmesedler ved årets valg. 

Total budsjettet for årets Stortings- og Sametingsvalg er på kr 130 000. Regnskapstall fra 2005 
viser et total forbruk på kr. 126 968, hvorav kr 15 981 er overtidsbetaling og lønn/godtgjøring 
utgjorde kr. 44 169. Regnskapstall fra Fylkesting og kommunestyrevalget i 2007 viser et forbruk 
på totalt kr 241 019, hvorav kr 41 245 er overtidsbetaling og lønn/godgjøring utgjorde kr. 
63 701.

ErgoGroup er i dag vår leverandør av VALG og av ePhorte. De har gjennom 20 år med ansvar 
for utvikling og forvaltning av de norske valgsystemene bygget opp en komplett portefølje av 
systemer og tjenester for gjennomføring av korrekte og sikre valg.

ErgoGroup har gitt oss følgende tilbud på maskinell telling (skanning) – ELOPTEL

Skanner – Canon 9080C kr. 41 900 110 sider pr minutt 
Skanner – Canon 5010C kr. 20 860 60 sider pr minutt 
Ifølge ErgoGroup vil det ikke la seg gjøre å bruke noen av de skannerne vi allerede har i kommunen, det må være 
Canon 9080C eller Canon 5010C.
Programvare Documents for Forms kr.   3 950
Programvare Documents for Forms kr. 13 757
Installasjon (1/2 dag) kr.   5 000
Testing (1/2 dag) kr.  5 000
Opplæring administrator og IT (1 dag)  ca kr.  2 500 pr person

Det vi må ha i forbindelse med VALG 2009 (grunnpakken Valg 2009):
VALG 2009 med online manntall kr. 38 542
Manntallrapporter
- Gjennomgående alfabetisk manntall kr.   1 213
- Avkrysningsmanntall lørdag kr.   1 739
- Manntall til Politiske partier kr.   1 213
Valgkort
- Klargjøring og produksjon (ex. Porto) kr  6 936
- Estimert porto kr  13 901
- rapport over personer som ikke får valgkort kr       800
Kurs og opplæring
Generalkurs VALG 2009 kr  2 500 pr deltaker
Valgoppgjør og møtebok kr  1 250 pr deltaker

Kostnader som kommer i tillegg er bl.a. husleie, lønn/godtgjøring, bevertning, kurs, reise/diett 
kostnader.
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Vurdering

Telling av stemmesedler er i utgangspunktet en stor jobb som kan automatiseres ved å bruke 
skannerprogramvare og skanner som leser og tolker både maskinskrift (OCR) og håndskrift 
(ICR). En manuell registrering av velgernes rettelser på stemmesedlene er både resurskrevende 
og er samtidig ofte en primærkilde til tellefeil. Automatisering av lesing, tolking og telling av 
stemmesedler er tidsbesparende samtidig som datakvaliteten øker. Teknologien har i dag 
kommet så langt at maskinell telleløsning leser både strekkoder (barkoder), kryss, tall og 
kandidatnavn (slengere) fra andre partier. Skanneren retter opp billedskjevheter, reagerer på 
stifter, og forhindrer dobbeltmating gjennom bruk av ultralyd-teknologi. Skannerprosessen 
fagner opp feilsituasjoner som bl.a. ugyldige stemmesedler. Det kan være stemmesedler som 
ikke er maskinelt lesbare og som må erstattes med lesbare stemmesedler eller det kan være 
stemmesedler som skal tas til side for og registreres som ugyldige stemmesedler. På skanner-
PCèn vises det på skjermen hele tiden bilder av stemmesedlene som skannes, informasjon og 
kretsen som telles, hvor mange stemmesedler som er telt osv.

Der er to alternativer for valg av skanner, og dersom man velger Canon 5010C vil de totale 
kostnadene ved dette innkjøpet beløpe seg til ca kr. 53 567. Grunnbeløpet for VALG 2009 kan 
bli på kr 73 094, og da er det regnet inn to deltakere på Generalkurs og tre deltakere på 
Valgoppgjør og Møtebok kurset, reisekostnader er ikke tatt med. Med tanke på at det har vært 
økning i lønninger etter 2007, økning i antall stemmeberettigede, grunnbeløpet på VALG 2009
og andre kostnader i forbindlese med valget kan det se ut som at det kan bli vanskelig å holde 
seg innenfor det gitte budsjett på kr 130 000. 

En investering og innføring av maskinell telling ved årets valg kan ved neste fylkesting og 
kommunestyrevalg være dekket inn ved at man i stor grad kan unngå bruk av overtid, da kr. 
57 226 er total forbruk på overtid for de to siste valgene (2005 og 2007). Skannerprosessen 
bemannes av 2 personer. En person følger med på hva som kommer frem av informasjon på 
skjermen og en person henter stemmesedler, mater skanneren med stemmesedler, tømmer 
skanneren for stemmesedler, bringer stemmesedlene videre til et midlertidig lagringsområde 
hvor stemmesedlene står inntil resultatet av opptellingen er godkjent.

Det har også vært diskutert på sentralt hold at 16 åringer skal få stemmerett ved kommune- og 
fylkestingvalg, noe som kan medføre at antall stemmeberettigede vil øke.

Vi har i dag en skanner som brukes i forbindelse med skanning til ePhorte, dersom det skulle 
oppstå problemer med denne skanneren kan Canon 5010C brukes som reserve.

Dersom det skal innføres maskinell telling er det enklere at dette gjøres ved Stortings- og 
Sametingsvalg da disse valgene er lettere å gjennomføre sammenlignet med Fylkesting og 
kommunestyrevalg. Canon 5010C tar 60 sider pr minutt noe som gir et tidligere valgresultat enn 
ved en manuell telling.
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Nordreisa kommune

SÆRUTSKRIFT

Saksbehandler: Christin Andersen Arkiv: 256
Arkivsak: 08/00609

SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

S aksdokumenter:
Saksdokumenter/innkalling møte i menighetsrådet 18.06.08
FOR 2001-02-02 nr 144 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier

Vedlegg:
Søknad om kommunal garanti datert 04.06.08

Vedtaket oversendes fylkesmannen for endelig godkjenning.

vsv
Sak 0054/08

Sanunendrag:
Nordreisa Menighetsråd skal gå til anskaffelse av traktor, tilhenger og minigraver.
Menighetsrådet skal selv ta opp lån til anskaffelsen og trenger da en kommunal garanti på lån
på kr 700.000,-.

Saksframstilling:
Når en kommune stiller garanti for en tredjepersons økonomiske forpliktelser, kan kommunen
bare forplikte seg ved en simpel kausjon. Det er ingen opplysninger om lånets løpetid. For
traktor, minigraver og tilhenger er avskrivinigsperioden på 10 år. Garantitiden bør derfor
settes lik avskrivningstiden og reduseres tilsvarende det lånet nedbetales med hver år.

Kjøp av traktor og minigraver og tilhenger skal benyttes på kirkegårder i Nordreisa sokn.

Søknaden er ikke i strid med forskrift om kommunale garantier og kan derfor godkjennes.
Garantien skal endelig godkjennes av fylkesmannen i Troms

Råclmannens innstilling:
Nordreisa kommune stiller kommunal garanti til Nordreisa Menighetsråd i form av simpel
kausjon for lån på kr 700.000,- over 10 år. Garantien reduseres i samme takt som lånet
nedbetales.

Side 1 av 3

Side 16



Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.06.2008 sak 0035/08

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

Nordreisa kommune stiller kommunal garanti til Nordreisa Menighetsråd i fonn av simpel
kausjon for lån på kr 700.000,- over 10 år. Garantien reduseres i samme takt som lånet
nedbetales.

Vedtaket oversendes fylkesmannen for endelig godkjenning.

TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.11.2008

Saksdokumenter:
Brev av 09.12.2008 fra Nordreisa Menighetsråd

Sak 0054/08

Saksframstilling:
Nordreisa Menighetsråd ber om utvidet kommunal garanti for kjøp av traktor, tilhenger og
minigraver. Nordreisa kommunestyre vedtok i sak 0035/08 å stille kommunal garanti til
Nordreisa Menighetsråd i form av simpel kausjon for lån på kr 700.000,-.

Nå viser det seg at utstyret koster mer enn forutsatt da saken var opp til behandling i
kommunestyret. Utstyret koster til sammen kr 855.550,- inkl mva. Kommunalbanken ønsker
ikke innvilge lån for kjøp av ustyret om ikke kommunen stiller garanti for hele lånebeløpet.
Nordreisa Menighetsråd ber derfor om en utvidet garanti på kr 900.000,-.

Vurdering:
Nordreisa Menighetsråd trenger utvidet garanti på kr 200.000,- Beløp for og betjente renter og
avdrag er lagt inn i menighetsrådets budsjett for 2009 og økonomiplan. Ettersom dette er en
hastesak legges saken frem for Nordreisa formannskap for behandling etter KL § 13.

Rådmannens innstilling:
Nordreisa kommune stiller utvidet kommunal garanti til Nordreisa Menighetsråd i form av
simpel kausjon for lån på kr 900.000,- (700.000,- + kr 200.000,-) over 10 år. Garantien
reduseres i samme takt som lånet nedbetales.

Vedtaket oversendes fylkesmannen for endelig godkjenning.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.12.2008 sak 0054/08

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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VEDTAK:  

Nordreisa kommune stiller utvidet kommunal garanti til Nordreisa Menighetsråd i form av
simpel kausjon for lån på kr 900.000,- (700.000,- + kr 200.000,-) over 10 år. Garantien
reduseres i samme takt som lånet nedbetales.

Vedtaket oversendes fylkesmaimen for endelig godkjenning.

Rett utskrift
16.12.2008

hristin Andersen
møtesekretær

Ultskrift til: Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø, for godkjenning
økonomisjef, her
Nordreisa Menighetsråd
Ref kommunestyret, her

Sak 0054/08
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KomRev NORD
Interkommunalt seIska

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon:
Lill Torunn 243/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06
Hansen

REGNSKAP 2008 FOR P.B. LUNDS LEGAT

Vedlagt oversendes revisjonsberetningen for 2008.

Utover det som fremkommer i revisjonsberetningen foreligger ingen merknader til
regnskapet.

Med vennlig hilsen

Ørj M rtnes
Opp ragsansvarlig revisor

Vedlegg

Emely.bertelsen@kornrevnord.no

Dato:
17.02.09

Hovedkontor: Postadresse:
Strandgt 7 Postboks 823
HARSTAD 9488 HARSTAD
Tlf 77 04 14 00
Fax 77 04 14 20

Avdelingkontorer: Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer:
Tromso 77 60 05 00 77 60 05 10 986 574 689
Finnsnes 77 85 11 20 77 85 1127
Narvik 76 97 76 20 76 97 76 30 www.komrevnord.no
Sortland 76 20 02 04 76 20 02 03 postkomrevnord.no
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KomRev NORD
Interkommunalt selska

Til
Styre for P.B. Lunds legat.

REVISJONSBERETNING FOR 2008

V  i har revidert årsregnskapet for P.B. Lunds legat for regnskapsåret 2008 som viser et overskudd på
kr 6 400,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om
fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap,
balanse, noteopplysninger og årsberetning. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er
anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av legatets styre.
Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til stiftelseslovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. 1 den
grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av legatets
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av legatets

økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse
med god regnskapsskikk i Norge

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, og forutsetningen om fortsatt drift og
forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov
og forskrifter.

Vi har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at legatets forvaltning og utdelinger ikke er
foretatt i samsvar med lov, legatets formål og vedtektene for øvrig.

Finnsnes, 17. februar 2009.

rja Martnes
Opp ragsansvarlig revisor,

Hovedkontor: Postadresse:
Strandgt 7 Postboks 823
HARSTAD 9488 HARSTAD
Tlf 77 04 14 00
Fax 77 04 14 20

Avdelingkontorer: Telefon: Telefaks: Or  anisas'onsnummer:
Tromsø 77 60 05 00 77 60 05 10 986 574 689
Finnsnes 77 85 1120 77 85 1127
Narvik 76 97 76 20 76 97 7630 www.komrevnord.no
Sortland 76 20 02 04 7620 0203 postliDkomrevnord.no
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Deres ref:

KomRev NORD
Interkommunalt selska

Nordreisa kommune
v/økonomisjef Lill Torunn Hansen
Postboks 174
9156 STORSLETT

LEGATREGNSKAP 2008

Vår ref: Saksbehandler: Telefon:
245/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06

Emely.bertelsen@komrevnord.no

Vedlagt returneres regnskap, årsmeldinger og bilag 2008 for legatene

• P. B. Lunds legat
• Johs. Holmboe Giæver og hustru 0. Fredrikke Lyngs legat

Med vennlig hilsen

gh,-)
Emeerft(Ltelsen e.f.
revisor

Vedlegg

Dato:
17.02.09

Hovedkontor: Postadresse:
Strandgt 7 Postboks 823
HARSTAD 9488 HARSTAD
Tlf 77 04 14 00
Fax 77 04 14 20

Avdelin kontorer: Telefon: Telefaks: Or  anisasjonsnummer:
Tromsø 77 60 05 00 77 60 05 10 986 574 689
Finnsnes 77 85 1120 77 85 11 27
Narvik 76 97 76 20 76 97 76 30 www.komrevnord.no
Sortland 76 20 02 04 76 20 02 03 post@komrevnord.noSide 21



Storslett, 26. januar 2008

styr leder

P. B. LUNDS LEGAT

Årsmelding for 2008

Legatet er opprettet ved gave i 1927 fra P. B. Lund, Sørkjosen, på hans 80 års fødselsdag i
Nordreisa kommune, til hjelp for verdige trengende. 1 1991 ble statuttene endret til å gjelde
personer fra Nordreisa kommune som tar utdanning innen helse- og sosialsektoren.
Beløpets størrelse var kr 10.000,-.

Legatet vil bli videreført i sin nåværende form kommende år, og det er ikke planer om å
avvikle eller slå sammen legatet med andre legater.

Legatet har ingen ansatte.

Legatet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Overskuddet i 2008 tillegges forvaltningskapital pr 31.12.
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Resultatregnskap

P. B. LUNDS LEGAT

2008
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Balanseregnskap

P. B. LUNDS LEGAT

2008

Storslett 26.01.2009 Styreformann:
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Note 4:
Det er ikke gitt lån til ledende personer.

P. B. LUNDS LEGAT

2008

Noter til regnskapet - P. B. Lund's legat

Note 1:
Legatet har ingen ansatte.

Note 2:
Det er ikke gitt godtgjørelser til daglig leder eller medlemmer av styret.
Regnskapsfører er honorert med kr 0,-.
Revisor er honorert med kr 0,- fordelt med kr 0,- på revisjon og kr 0,- på andre tjenester.

Note 3:
Fra og med 2006 betaler stiftelsen årsavgift på stiftelsesregisteret til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
I 2008 var årsgebyret på kr 500,-. I tillegg betalte vi gireringsgebyr bank på kr 35,-.
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Legatet er opprettet  ved  gave i 1927 fra P.B. Lund, Sørkjosen
på hans 80 årige fødselsdag til Nordreisakommune til hjelp for
verdige trengende. Beløpetsstørrelseer kr 10.000 -.

STATUTER FOR P.B. LUNDs LEGAT
vedtatt i  Nordreisa herredsstyre den 28.  mai 1927

§ 1

§ 2
Til kapitalens år1ige avkastning legges 50% til kapitalen
har nådd en størrelse av r 00.000 - hundre tusen kroner.

Kapitalen må ikke angripes, men forsikres
fruktbringende etter de til enhver tid
bestemmelser for offentlige stiftelser.
Legatet skal bestyres av kommunens ordfører,
helse- og sosialutvalgetog sognepresten.

og gjøres
gjeldende

lederen av

§ 3
Rentene av legatets kapital anvendes med begrensning som nevnt
§2, pkt I som stipend til personer fra Nordreisakommune som

tar utdanning innen helse- og sosialsektoren.
Stipendet begrenses til maksimalt kr 5000,- pr år.

§ 4
Utdelingen kan skje årlig av legatets styre. Der er intet til
hinder for at samme person kan tildeles stipend på ny dersom
styret finner det tjenling.

§ 5
Med hensyn til regnskapsførsel og kontroll gjelder de for til
enhver tid gjeldende besteMmelser for offentligestiftelser.
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P. B. LUNDS LEGAT

Styret:
Leder: Leder levekårsutvalget
Medlem: Sognepresten
Medlem: Ordføreren
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Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon:
Lill Torunn 244/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06
Hansen

REGNSKAP 2008 FOR JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE
LYNG'S LEGAT

Vedlagt oversendes revisjonsberetningen for 2008.

Utover det som fremkommer i revisjonsberetningen foreligger ingen merknader til
regnskapet.

Med vennlig hilsen

11e-fliLC3
ørj a4 Martnes
Opp agsansvarlig revisor.

Vedlegg

KomRev NORD
Interkommunalt selska

Emely.bertelsen@komrevnord.no

Dato:
17.02.09

Hovedkontor: Postadresse:
Strandgt 7 Postboks 823
HARSTAD 9488 HARSTAD
Tlf 77 04 14 00
Fax 77 04 14 20

Avdelin kontorer: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Tromsø 77 60 05 00 77 60 05 10 986 574 689
Finnsnes 77 85 1120 77 85 1127
Narvik 76 97 76 20 76 97 76 30 www.komrevnord.no
Sortland 76 20 02 04 76 20 02 03 post(ibkomrevnord.no
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KomRev NORD
Interkommunalt selska

Til
styret i Johannes Holmboe Giæver og hustru Ovedia
Fredrikke Lyngs legat.

REVISJONSBERETNING FOR 2008

Vi har revidert årsregnskapet for Johannes Holmboe Giæver og hustru Ovedia Fredrikke Lyngs legat
for regnskapsåret 2008, som viser et overskudd på kr 13 060,-. Vi har også revidert opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og årsberetning.
Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet.
Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av legatets styre. Vår oppgave er å uttale oss om
årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til stiftelseslovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og
vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. 1 den
grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av legatets
økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig
grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av legatets

økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse
med god regnskapsskikk i Norge

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, og forutsetningen om fortsatt drift og
forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov
og forskrifter.

Vi har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at legatets forvaltning og utdelinger ikke er
foretatt i samsvar med lov, legatets formål og vedtektene for øvrig.

Finnsnes, 17. februar 2009.

11/4-(WPYL113
ørjai Martnes
Opp ragsansvarlig revisor

Hovedkontor: Postadresse: Avdelingkontorer: Telefon: Telefaks: Organisas'onsnummer:
Strandgt 7 Postboks 823 Tromsa 77 60 05 00 77 60 05 10 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Finnsnes 77 85 11 20 77 85 11 27
Tlf 77 04 14 00 Narvik 76 97 76 20 76 97 76 30 www.kontrevnord.no
Fax 77 04 14 20 Sortland 76 20 02 04 76 20 02 03 post@komrevnord.no
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Nordreisa kommune
v/økonomisjef Lill Torunn Hansen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Deres ref:

LEGATREGNSKAP 2008

revisor

Vår ref: Saksbehandler: Telefon:
245/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06

Emely.bertelsengkomrevnord.no

Vedlagt returneres regnskap, årsmeldinger og bilag 2008 for legatene

• P. B. Lunds legat
• Johs. Holmboe Giæver og hustru 0. Fredrikke Lyngs legat

Med vennlig hilsen

Emely ertelsen e.f.

Vedlegg

Dato:
17.02.09

Hovedkontor: Postadresse: Avdelin kontorer: Telefon:
Strandgt 7 Postboks 823 Tromsø 77 60 05
HARSTAD 9488 HARSTAD Finnsnes 77 85 11
Tlf 77 04 14 00 Narvik 76 97 76
Fax 77 04 14 20 Sortland 76 20 02

Telefaks: Or  anisasjonsnummer:
00 77 60 05 10 986 574 689
20 77 85 11 27
20 76 97 76 30 www.komrevnord.no
04 76 20 02 03 post@komrevnord.no
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Legatet ble opprettet ved gave i 1942 fra Jens Hallen Giæver, Trondheim, på kr 6.000,-.
Legatet skal bære hans foreldres navn — Johannes Holmboe Giæver og Ovidia Fredrikke
Lyng' s legat.

Legatet skal anvendes til beste for befolkningen på Uløy, Follesøy og indre Rotsund fra
Ravelseidet til Spåkenes etter styrets bestemmelser så som hjelp for verdige trengende som
ikke har offentlig understøttelse, til hjelp for ungdom for videre utdannelse, til opprettelse av
gamlehjem, til fremme av jordbruket i ovennevnte distrikt eller lignende.

Legatet vil bli videreført i sin nåværende form kommende år, og det er ikke planer om å
avvikle eller slå sammen legatet med andre legater.

Legatet har ingen ansatte.

Legatet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet.

Overskuddet i 2008 tillegges legatets forvaltningskapital pr 31.12.

Storslett, 26. januar 2009

styreleder

JCLJjC

 

Årsmelding for 2008
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Resultatregnskap

2008

Side 1 av 3
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Balanseregnskap

2008

Storslett, 26.01.2009 Styreformann:  bV uc[
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JOHS. HOLMBOE GIÆVER OG HUSTRU 0. FREDRIKKE LYNG'S LEGAT

Noter til regnskapet

Note 1:
Legatet har ingen ansatte.

2008

Note 2:
Det er ikke gitt godtgjørelser til daglig leder eller medlemmer av styret.
Regnskapsfører er honorert med kr 0,-.
Revisor er honorert med kr 0,- fordelt med kr 0,- på revisjon og kr 0,- på andre tjenester.

Note 3:
Fra og med 2006 betaler stiftelsen årsavgift på stiftelsesregisteret til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
I 2008 var årsgebyret på kr 750,-. I tillegg betalte vi gireringsgebyr bank på kr 35,-.

Note 4:
Det er ikke gitt lån til ledende personer.
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Lyeler._)Ift*,

Statuter for

JORAUHES IiOLMBO GIÆVER G  rtjsru OVIDIA E.I1çE  LYWj :
RALTS 14314AT;#

§ 2i,,
RapItalene ArlIge avkastnIng ved renter og sever tIlleggee
fondet InntIl dette har nadd en eterrelee av kr * 2O*000ee*  lgår
så er ekjedd kan ei rerete 'eraow  tIdene tIleler dete og steret
eller fInner det formålet enlIge  bestemme at rentenee helt  øllev
delvIe skal  $illeggee'kap talen tIl den har nådd en størrelee
av minat kv* 20.000ee *  GaVer tIl legatet ekal alltld tIlleggee
kapItalene selv afterat c»nne har nedd kr. 20.000„e,

§ 5*
Sow legatets regnskapefør'r fungerer aosnets herredekass
Med hensyn tIl vesnekapsf  del os kontrel sjelder  de for
offentllge stlftelsers wl ler tll enhver tld gjeldende bste else'

W*1 WIIMMI'!.W4q*

Skjereeey den 1942e

api talen Ikke angr pe en slkres og gjøree fruktbringende
&IkeLee sQM for offentlle tlftelaer, mIdler er eller bl/v bestmet*

1e ntone av kapItalen kal I den utstreknIng de efter § 2 er diepon1/44
anvendes tIl beete for befolknensen på Uløye Follesøye og Indr
Rotaund fra  Ravelseldet  tIl SpAkenee  efter styrets  bestewvelee,
såsom tli bjelp for verdige trensendee sow Ikke har offentllg
understøttelsee til hjelp for ungdomfee vIdere utdannelse*  tIl
opprettelse av sawlehje% tll frem e av  jordbruket I ovennevnte
dIstrIkte eller  lIgn nde*

§ 4 *
Lesatets etyre ekal best.aav: Sognepresten I det  dIstrIktet
Hevnee llgeere ordføreren I det dIstelkt Ramenee lIgeeriees

t tredje edlera so  opneenes v ordfører, preat n t d/etrikte
ets lensmann*  Så lenge nOsen av Jens GI  eere  søsken eller
deres barn levere skal en av dIssre uans4t mann eller kvInnee
opnevnes soln medlen av retyrete oe  da  fortrInevis en mom er bosatt
I dletrIktet*

1 34
Legatet er opprettet av 411ens SeverIn Bel3en GImmere TrondbeI

[so  ved  påtegnIns av 22 * t .1922 på llvepollee , e 15.12.192X i
LIveforellerInseeelskapet iyeea  hav skjenket 6000ee sekstneen
kreher e  tll ,t  fond (lesat) som skal bære  bans foreldres e
4rehannes Rolmboe Gimer og hustru Ovidla Fr,drIkke Lyng, f*
Rallene nevn*

Stejmr* 570/44e

Thv.H*(bever* Rrletlan Dahl. trmtng øetsa
(eIgn) Ign)
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jOHANNES HOLMBOE GLEVER OG HUSTRU OVEDIA FREDRIKKE LYNG f
HALLENS LEGAT

Styret:
Leder: Sognepresten -
Medlem: Ordfører
Medlem: Einar Giæver
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1  Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressursoversikt

1.1.2 Organisering
Nordreisa kommune er organisert som en to-nivå kommune. Formell skatteoppkrever er
økonomisjef Lill Hansen. Den daglige driften av skatteavdelingen gjennomføres av Annfrid
Johansen. I tillegg jobber Kari Bergmo på skatt

1.1.3 Ressurser og kompetanse
Skatteavdelinga har til sammen 2.10 årsverk hvorav 0,5 er avsatt til arbeidsgiverkontroll
innkjøpt fra Tromsø (ikke tatt med i ressursfordelingen). I 2008 har vi hatt 0,5 % stilling
delvis ute av drift på grunn av sykemelding, noe som har gjort situasjonen ved kontoret
vanskeligere. Dette er forsøkt rettet på ved omdisponering av andre ansatte. For øvrig anser
man at kontoret innehar tilstrekkelige ressurser og kompetanse for gjennomføring av kontorets
oppgaver. Det tilrettelegges for nødvendig kompetanseutvikling.

1.2  Internkontroll

De ressurser skatteavdelinga har til rådighet vurderes som tilstrekkelig og disponeres
hensiktsmessig. Vi anser oppgaveløsningene ved kontoret som godt organisert og løses på en
forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og regler. Regnskap og informasjon samt
gjennomgang av innkrevingsstatistikk viser tilfredsstillende resultat med unntak av restskatt
som ligger noe under kravet. Sykemelding pluss innføringen av Sofie med opplæring av
systemet har vært en medvirkende årsak til lavere innfordringsprosent.

Årsrapport 2008 / dato: 14.01.09 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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1.3  Vurdering av skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i 2008
Total skatte- og avgiftsinngang i 2008 er kr 225 087 148 som er en økning fra 2007 med kr
23 197 204. Skatteinngangen i 2007 var kr 201 889 944.

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i 2008
Kommunens andel er kr 67 496 993 en nedgang i forhold til 2007 som hadde kr 68 835 186.

1.4  Skatteutvalg

Skatteutvalget har hatt ett møte i 2008 hvor det ble behandlet 2 saker. Ettergitt beløp er kr
84.251 hvorav kr 80.027 er behandlet etter anbefaling fra Skatteetaten og gjelder skattlegging
av erstatning.

2 Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av regnskapet

Skatteoppkreveren i Nordreisa bekrefter at skatteregnskapet i 2008 er ført, avstemt og avlagt
i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf Instruks for skatteoppkrevere § 3-1.

• Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapet for 2008 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
oppkreveren.

2.2 Marginoppgjøret for 2007

Prosentsats marginavsetning: 15 %.

Årsrapport 2008 / dato: 14.01.09 Skatteoppkreveren i Nordreisa
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Marginavsetning for 2008 pr 31.12.08 kr 27 616 747. Prosentsats for 2008 er på 15 %.
Kommunen har hatt overskudd på marginoppgjøret de tre siste årene. Det har ikke vært
endring av prosentsatsen for margin.

3 Innfordring av krav

3.1.3 Kommentar om restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Det har vært en økning i utliknet skatt. Utliknet skatt 2007 kr 187 499 131 og 2006 kr
172 935 580 — dette gir en økning på kr 14 563 551. Av total restanse restskatt er det ca 1,511'
som tilhører vanskelige skatteytere eller skatteytere som vi ikke får kontakt med. Restanse
skattetrekk gjelder ca 200' konkursbo — samlet restanse konkursbo ca 800'. Kontoret regner
med en bedre innfordring av restanser når alle er på plass igjen etter sykemelding samt at
innkjøringsperioden for Sofie er over.

Årsrapport 2008 / dato: 14.01.09 Skatteoppkreveren i Nordreisa 5
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3.1.4 Restanser eldre år

År Restskatt Øvrige restanser
samlet

Restanseoppfølging på eldre år foretas j evnlig for vurdering om vi kan sette inn nye tiltak for
å bedre innfordringen.

Kontoret har gjennomgått D.rapporten "Restanseliste — forelda krav" dato tom 31.12.08 og
sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak.

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.08: Kun ett rentebeløp på kr 2.988 er foreldet og skal
slettes etter vedtak.
Samlet beløp på krav som var foreldet pr 31.12.08: 2.988.

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 30.06.08.
Kontoret hadde et resultatkrav pr 300608 på 74,0 på restskatt. Frivillig innbetalt var 68,1%,
innfordret 52% og totalt innbetalt 84,7%. Kravet er dermed oppfylt.

3.2.2  Vurdering av innfordringsaktiviteten
Det jobbes aktivt med innfordring så langt det lar seg gjøre.

3.2.3 Omtale av spesielle forhold
Det har vært et år med mye opplæring samt mye sykemeldinger somhar vanskeliggjort
innfordringen og arbeidet ellers på kontoret.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Så fremt det ikke blir sykemeldinger eller fravær på annet grunnlag ser vi på effektiviteten
som tilfredsstillende.

3.3 Særnamskompetanse

Kontoret innehar særnamskompetanse

Årsrapport 2008 / dato: 14.01.09 Skatteoppkreveren i Nordreisa 6
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4 Arbeidsgiverkontroll

4.1 Kontorets resultat pr. 31.12.08
Antall planlagte kontroller for 2008: 8. Som utgjør: 3 % av totalt antall leverandører av LTO i
kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2008: 8. Som utgjør: 3 % av totalt antall
leverandører av LTO i kommunen. Antall gjennomførte kontroller i 2007: 6.

4.1.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollene
Alle kontrollene kjøpes fra Kemneren i Tromsø

4.1.2 Antall kontroller med resultat
1 kontroll avdekket beløp: kr 426 570,-.
Uregistrerte arbeidstakere: 3
Oppbevaring av skattetrekk: 4

4.1.3 Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i 2008
Kontoret har benyttet seg av maksimum antall kontroller vi fikk kjøpt fra Tromsø. Vi har selv
ikke kapasitet til å gjennomføre noen kontroller.

4.1.4 Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører
Samarbeidet med Tromsø har vært tilfredsstillende.

4.1.5 Gj enn omfø rte informasj onstiltak
Vi har vært i kontakt med 11 nyregistrerte bedrifter i Nordreisa av totalt 22. Flere av de
nyregistreringene vi ikke har vært i kontakt med er gjort av aktører som allerede er kjent i
næringslivet eller har kontakt med regnskapsførere.

4.1.6 Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen
Kontoret planlegger å gjennomføre 10 kontroller i løpet av 2009. Nordreisa ønsker å kjøpe en
større andel kontroller fra Tromsø kommune.

Sted/dato: Storslett, 16. januar 2008

Sk ffQoppkreveren i Nordreisa
. 7 77 07 4 - 9166 STO SLE

o t •r 6 4

Skatteoppkrev rens signatur

Vedlegg:  Årsregnskapet for 2008. Signert av skatteoppkreveren.

Årsrapport 2008 / dato: 14.01.09 Skatteoppkreveren i Nordreisa 7
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Årsregnskap kommune - sammendrag

Dato: 13.01.2009 - 11.15

Skattea reVeren i rdreisa
Tlf. 77 46 15

Kont r s att 4 6

Årsregnskap - kommune - sammendrag Side 1
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/521 -3

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 19.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Vedtaksbehandling - reguleringsplan masseuttak på 1942/38/12,13 Kildal

Henvisning til lovverk:
PBL § 27-2 nr 1

Vedlegg
1 PLANKART - reguleringsplan masseuttak på 1942/38/12,13 Kildal
2 PLANBESTEMMELSER - reguleringsplan masseuttak på 1942/38/12,13 Kildal
3 PLANBESKRIVELSE - reguleringsplan masseuttak på 1942/38/12,13 Kildal

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 
masseuttak på 1942/38/12,13 Kildal.

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til 
departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 
klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som -
hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 
til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om 
klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 
frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd.
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Saksopplysninger

Forslag til reguleringsplan for masseuttak på 1942/38/12,13 Kildal. Planarbeidet ble meldt 
startet opp første gang i april 2008 og senere i juni 2008. Forslaget ble endelig sendt inn til 
behandling i oktober 2008 og behandlet første gang 24.11.2008 i sak 0101/08. Høring og 
offentlig ettersyn var i perioden fra 10.12.08 – 11.01.08.

Planområdet er lokalisert i Kildal på gnr 38 bnr 13 med avkjørsel fra kommunal vei, hvorav
ene er over gnr 38 bnr 12. Området har i dag planstatus som LNF — område.
Reguleringsplanen som fremmes blir således ikke i tråd med gjeldende arealplan. Området som
planlegges ligger på ca 70 meters høyde. Det er en sand- og grusterasse og uttak utføres
mellom kommunal vei og skrent ned mot Kildalselva.

Forslag til reguleringsplan omfatter område for masseuttak, annet landbruksområde og
fellesområde, avkjørsel. Hensikten er å formalisere et tidligere uttak slik at ressursen på
eiendommen kan utnyttes på en hensiktsmessig måte. Uttaket er vurdert som lokalt viktig.
Lokaliteten er tatt i bruk som masseuttak, trolig allerede ved bygging av kommunal vei. Det
er et ønske fra tiltakshaver / grunneier å formalisere videre uttak fra uttaket.

Det er ikke fremkommet vesentlige merknader til planen og det er ikke vurdert at planen vil 
medføre ulemper for interesser som kommunen skal ivareta.

Vurdering

Det anbefales at planen godkjennes. 

Her vektlegges det særlig at tiltaket som planen legger opp til skal foregå i et område som 
allerede er tatt i bruk til formålet. Planen vil formalisere og få i orden forhold knyttet til drift og 
avslutning. Videre vektlegges at planens formål ikke er vurdert til å medføre ulemper for 
interesser som kommunen skal ivareta. Det vektlegges også at det ikke er fremkommet 
merknader til planen slik den foreligger.
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PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR
KILDALEN GRUSTAK PÅ EIENDOMMEN GBNR. 38/13 I 
NORDREISA KOMMUNE

Utarbeidet av KULT Prosjekt AS, 9151 Storslett

Dato: 15.april 2008

Sist revidert: 3.november 2008

1. Generelt

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense. Planen er vist i målestokk 1:1000

2. Arealbruk.

Planområdet er disponert til følgende formål:

2.1 Spesialområde

- Masseuttak : grustak

2.2 Landbruksområde

- Frisiktsone ved veikryss

- Landbruk/skog

2.3 Fellesområde

- Avkjørsel

3. Spesialområdet

3.2 Grustak

Tiltakshaver er ansvarlig for utarbeidelse av drifts- og avslutningsplan for uttaket.

Før igangsetting skal driftsplan være utarbeidet og godkjent av Bergvesenet og Nordreisa kommune.

Årlig uttak fra grustaket forutsettes å være ca  1000 m3 i en 25 års periode.

Området gis en sikker terrengmessig utforming i forhold til natur og miljø, uttaksområdets 
bruddkanter, driftsveier, lagring etc tilpasset omgivelsene.

Uttaket skal følge anvisninger i driftsplanen i målestokk 1/1000 med angitt rekkefølge for 
gjennomføring av uttaket over tid  og utstrekning.

Etter driftstiden er ute skal området planeres i henhold til avslutningsplan og omkringliggende terreng, 
tildekkes med avdekningsmasser og jord og tilsåes/tilplantes. Området skal sikres inntil vegetasjon har 
etablert seg.
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Etter driftsavslutning skal området tilbakeføres til LNF-område.

Støy og støv og andre ulemper ved driften skal til enhver tid holdes på et nivå som ligger innenfor de 
retningslinjer som er fastsatt av Miljødepartementet (Statens forurensningstilsyn)

Grustaket skal være forsvarlig sikret med gjerde slik at det ikke er tilgjengelig for allmenheten, dyr og 
barns lek til enhver tid på året, selv om det ikke er drift ved grustaket.

Det tillates ikke oppført bygninger i regulert område.

Det tillates ikke uvedkommende lagring eller deponering i reguleringsområdet.

Dersom det under virksomhet i grustaket framkommer gjenstander som vitner om tidligere tiders 
menneskelig  aktivitet i området, skal arbeider stanses og kulturvernmyndigheter varsles. Dette 
pålegget skal være kjent blant alle som arbeider på grustaket.

3.1 Fellesområde.

Anvendes som atkomst til grustaket. Før igangsetting av uttak skal godkjent atkomst herunder 
vegkryss ved kommunal vei opparbeides og sikres tilstrekkelig.

Veg til grustak er ikke åpen for allmenn ferdsel og kan stenges fysisk med bom eller lignende. Vei er 
også adkomst til eiendommen 38/12.

4. Rekkefølge bestemmelser.

Atkomst til området skal være opparbeidet til området før uttak igangsettes. 

KULT Prosjekt AS

Siv.ark Geir Lyngsmark
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REGULERINGSPLAN FOR KILDALEN GRUSTAK PÅ 
EIENDOMMEN GBNR  38/12 0G 38/13 I NORDREISA 

KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE
Utarbeidet av KULT Prosjekt AS,9151 Storslett

Dato : 15.april 2008

Sist revidert:  

1. SAKEN GJELDER

Bakgrunn for utarbeidelse av reguleringsplanen er å legg til rette for etablering av grustak på 
eiendommen 38/13 i Nordreisa kommune for å dekke behovet for grusmasser  til bla. opprusting av 
Kildalvegen. Grustaket vil også dekke behov for grusmasser til andre private og offentlige behov i 
nærområdet Storslett /Sørkjosen og derved bidra til mindre og ulovlig uttak av grusmaser i området. 
Etableringen vil skje innfor planområdets begrensning.

2. KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART

Varsel om planstart er kunngjort i dagbladet Nordlys og lokalavisa Framtid i Nord 14.08.07  med frist 
for tilbakemelding 4.09.2007. Senere gjennomført ny varsel i juni 2008.

Informasjon til naboer og grunneier.

Det var planlagt et informasjonsmøte med naboer og grunneier i området. Ved direkte kontakt var 
tilbakemeldingen at det ikke var behov for mer informasjon på dette stadiet i planarbeidet og at 
informasjon om oppstart av planarbeidet via annonsering var tilfredsstillende. 

Innkalling til nytt informasjonsmøte vurderes når mer konkret planer for området og bygg foreligger 
1.havlvår 2008

3. PLANPROSESS

Området for regulering er en del av kommuneplane for Nordreisa kommune. Området er et LNF-
område. Det forutsettes dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for gjennomføringen av  plan.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Beliggenhet og avgrensning.

Planområdet ligger i Kildalen  ca 8km langs FV 352 og kommunal vei til Kildal fra Storslett sentrum  
Planens avgrensning er vist på plankartet.

Området for grustak forusettes inngjerdet.

Størrelse.

Planområdet er på ca 12 daa .

Topografi og vegetasjon

Området er flatt og ligger i et skogbevokst område. Eksiterende vegetasjon er tilfeldig tilgrodd 
grassmark.

Sol og skyggeforhold

Området  ligger åpen i landskapet med gode solforhold.

Vind og klima.

Området er utsatt for vind fra  nord-øst og sør-øst . Omkringliggende skog beskytter for 
karakteristisk vindretninger

Eksisterende bebyggelse.

Det er ingen bebyggelse i umiddelbart nærhet til grustaket. Nærmeste bebyggelse er frittliggende 
bolighus ca 700 meter i luftlinje fra planområdet 

Reisaelva

Kildalen grustak

Storslett
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Kulturminner og fornminner

Det har ikke kommet fram opplysninger om kultur- eller fornminner innenfor planområdet.

Offentlig- og privat service.

Storslett sentrum vil  dekke de fleste  behov for offentlig og privat service tilknyttet etablering og drift 
av grustaket .

Gang- og sykkelveg - tilknytning.

Det er ikke gang-og sykkelveg til planområdet.

Atkomt.

Planområdet vil ha atkomst fra E6 via FV352 / Kildalvegen .

Spesielle forhold.

Ingen.

Kommunalteknisk infrastruktur

Det er ingen kommunaltekniske anlegg i området.

 

5. EIENDOMSFORHOLD

Området som planlegges regulert til grustak berører eiendommene gbnr 38/12 og gbnr 38/13, 
hvorav førstnevnte kun omfattes av adkomst. Denne vil senere i driften bli flyttet lengre sør i 
planområdet. 

6. GEOLOGISKE FORHOLD/- UNDERSØKELSER

Areal for grustaket er lokalisert til nordlig del av et flatt område ca 65 moh. av marint avsatte 
løsmasser , på vestlig side av fjellpartiet  Store Ste.

Det er ikke tatt ut materialprøver for laboratorium testing. Det er tatt ut prøvemasser  som er lagt ut 
som bærelagsmasser for veg. Massen anses etter prøveutlegging å ha meget god binde- evne som følge 
av jevn kornfordeling i hht til standard kornfordelingskurve og et gunstig innhold av humus. Massene 
anses å ha tilfredsstillende mekanisk bære evne for de aller fleste vanlige bruksformål aktuelt i 
området.

7. FORRETNINGSPLAN

Det legges vekt på at planarbeidet skal legge til rette for profesjonell og forretningsmessig drift av 
grustaket som ivaretar hensyn til øvrige interesser i området og forutsigbarhet i drift og avslutning av 
grustaket. Det antas at grustaket vil ha ca. 25 års drift.

Side 53



4

8. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET.

Konsekvenser for miljø, helse og trivsel.

Etablering av grustaket vil medføre at original vegetasjon fjernes og at formasjon på det nordlige del 
av platået endres. Ved avslutning av grustaket kan omkringliggende formasjon tilpasses  inn ved enkel 
planering.  

Sol-/skygge-/vindforhold.

Det forusettes ingen bygninger eller anlegg som vi skape uheldige skyggeforhold.

Trafikkforhold.

Tiltaket medfører trafikk av lastebiler langs FV  352 som går gjennom spredt bebyggelse fra E6 ved 
Storslett . Det forutsettes ikke intens uttakt som antas å være til belastning for nærmiljøet.

Støy, støv, forurensning  etc

Grustakets  drift  og tung trafikk kan medføre noe støvplaget. Plagene kan reduseres ved salting og 
tildekking av brukt utaksområpder med tildekningsmasser. Totalt sett antas ulempene å være liten på 
grunn av avstand til bebyggelse og boligområder.. Støy, støv og andre ulemper fra driften skal til en 
hvertid holdes på et nivå som ligger innefor de retningslinjer som er fastsatt av Miljødepertementet 
(Statens forurensningtilsyn)

Verdiskapning

Drift av grustaket medfører sysselsetning både innen jordbruksnæringen som  tilleggsvirksomhet og 
innen bygg og anlegg . 

Reindrift

Etablering av grustaket vil skje innen et område med reindrift. Lokalisering anses ikke å ligge direkte i 
flytteveier eller kalvingsområder.. Kildalen og fjellområder omkring er sommerbeiteområder for 
reinbeitdistrikt nr. 36 Cohkolat og Biertavarri. Det forusettes at fagmyndigheter vurder omfang på 
negative og eventuelle positive konsekvenser for reindriftsnæringen i området.

Kulturminner

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området.

Antall- og type arbeidsplasser.

Prosjektet vil kunne ha 5-6 arbeidsplasser tilknytte drift av grustaket

9. FORMÅLSBRSKRIVELSE; 

Spesialområdet- grustak

Regulert område er en del av en større grusforekomst tilknyttet et landskapsplatå på vestlig side av 
fjellpartiet Store Ste. Det er foretatt mindre uttak av grusmasser i forbindelse med land- og 
skogbruksdriften tilknyttet eiendommene gbnr 38/12 og 38/13.

Det antas at regulert område for grustak innholder ca 25000m3 grus. Ved uttak på ca 1000m3 på år vil 
driftstiden være ca 25 år.
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Det forusettes at det utarbeides en driftsplan som viser hvordan uttaket skal skje. Det forusettes 
opprettet et fond med formål å sikre at det er økonomi til avslutning av området i henhold til  
driftsplanen og 

Spesialområdet-  privat veg

Atkomst til grustaket går via vegkryss fra FV352. Kjørbanebredde er ca 3-5 meter.

Atkomst til grustak forusettes å være stengt for alminnelig ferdsel med låsbar bom og skilting ved 
avkjøring fra FV 352. Det ikke avsatt regulerte areal for parkering innen regulert områder.

Beskrivelse slutt.

KULT Prosjekt AS v/ Siv.ark Geir Lyngsmark
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/523 -6

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 09.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Vedtaksbehandling - regulerinsplan for massedeponi og -bearbeiding 
1942/26/9 Einevoll

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 PLANKART - regulerinsplan for massedeponi og -bearbeiding 1942/26/9 Einevoll
2 PLANBESTEMMELSER - regulerinsplan for massedeponi og -bearbeiding 1942/26/9 

Einevoll
3 PLANBESKRIVELSE - regulerinsplan for massedeponi og -bearbeiding 1942/26/9 

Einevoll

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 
spesialområde massedeponi og -bearbeiding 1942/26/9 Einevoll

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til 
departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 
klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som -
hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 
til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om 
klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 
frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd.
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Saksopplysninger

Forslag til reguleringsplan for spesialområde for massedeponi og –bearbeiding på 1942/26/9 
Einevoll ble fremmet for behandling 3. november 2008. Området har tidligere vært regulert til 
formålet, men planen var gått ut jmf særskilte bestemmelser om driftsperiode i 2008. 
Tiltakshaver ønsker å fortsette driften i området og har fremmet forslag om ny reguleringsplan.

Planområdet er lokalisert ved Einevoll i Reisadalen tett ved Reisaelva. Ved utløp av forrige 
reguleringsplan ble området formelt sett tilbakeført som LNF-område. 

Forslaget til reguleringsplan omfatter spesialområde for massedeponi og –bearbeiding samt 
adkomstveier til området. 

Det er fremkommet vesentlige merknader til forslaget fra Fylkeslandbruksstyret og fra NVE. 
Disse er imøtekommet gjennom behandlingen og planen er endret tilsvarende.

Vurdering

Det anbefales at planen godkjennes.

Her vektlegges særlig at området er tatt i bruk til formålet og har vært i drift i en årrekke. Det 
var i forutsetningen at dette skulle være midlertidig. Tiltakshaver vurderer det som ulønnsomt å 
flytte anlegg for bearbeiding av masser til annet område. Rådmannen vurderer det som 
uhensiktsmessig å ta i bruk et nytt område til denne type virksomhet når det allerede er tatt i 
bruk. Planen leger opp til at planen har en virketid på inn til 20 år og at det innen den tid skal 
tilbakeføres til naturtilstand.
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REGULERINGSBESTEMMELSER
Nordreisa kommune

REGULERINGSPLAN FOR SPESIALOMRÅDE MASSEDEPONI OG –
BEARBEIDING 1942/26/9 EINEVOLL

Dato for siste revisjon av plankartet : 30.10.2008

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.03.2009

1. GENERELT
1.1 Området reguleres for følgende formål

(jfr. plan- og bygningslovens § 25)

- Spesialområde S1, massedeponi og bearbeiding 13,2 da
- Privat vei V1 og V2  2,8 da

1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Regulering av et område for mellomlagring av masser (grus, stein) og bearbeiding (knusing) 
av slike masser. Adkomst og utkjøring foregår på hhv V1 og V2. 

2. FELLES BESTEMMELSER
2.1 Krav til plan og drift
2.1.1 Tiltakshaver skal ha driftsansvar for massedeponi og bearbeiding.
2.1.2 Grunneier er til en hver tid ansvarlig for oppfølging av denne plan hvis ikke annet er 

beskrevet og godkjent i drifts- og avslutningsplan.
2.1.3 Avkjøring til rv 865 skal utformes i henhold til krav fastsatt av Statens vegvesen
2.1.4 Masser kan maksimalt lagres med høyde 2,5 m fra bakkeplanet.
2.1.5 Området skal tilbakeføres til LNF – område og beplantes med stedegen vegetasjon 

senest 1 år etter avsluttet drift. Området kan driftes i henhold til denne plan i 20 år. 
Hvis det etter den perioden er aktuelt med videre drift kan utvidelse av driftsperiode 
behandles særskilt i ny plan. 

2.2 Rekkefølgekrav
Tiltakshaver har ansvar for å utarbeide drifts- og avslutningsplan for området. Før 
igangsetting av tiltak skal det foreligge godkjent drifts- og avslutningsplan. Planen skal angi 
hvordan driften skal foregå og hvordan området skal tilbakeføres til LNF formål etter endt 
driftsperiode. Planen skal godkjennes av Nordreisa kommune etter konsultasjon med 
regionale landbruksmyndigheter.

2.3 Miljøforhold 
2.3.1 Driften skal til en hver tid foregå etter gjeldende regelverk gitt av aktuelle myndigheter 
(SFT)
2.3.2 Planen skal gis en sikker terrengmessig utforming i forhold til natur og miljø, herunder 
opprydding, og tilpasses omgivelsene. 
2.3.3 Hensynet til elvemiljøet skal ivaretas særskilt, herunder innsyn og muligheter for fri 
ferdsel langs elva.
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REGULERINGSBESTEMMELSER
Nordreisa kommune

2.4 Automatisk freda kulturminner 

Kulturmyndighetene skal varsles og arbeidet stoppes hvis det oppdages gjenstander eller spor 
av tidligere menneskelig aktivitet i planområdet. Dette jmf Lov om kulturvern §8.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/573 -8

Arkiv: 143

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 09.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Nordreisa driftsutvalg

6/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

VEDTAKSBEHANDLING - Kommunedelplan og tiltaksplan for Kippernes 
friluftsområde

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 vedtas kommunedeplan / tiltaksplan for Kippernes 
friluftsområde.

Saksopplysninger

Arbeidet med kommunedelplan / tiltaksplan for Kippernes friluftsområde har vært gjennomført 
som et prosjekt i perioden mai – oktober 2008. Prosjektet er finansiert ved tilskudd fra 
Direktoratet for naturforvaltning. Kommunedelplanen er den del av kommuneplanens arealdel 
for hele kommunen, men er en mer detaljert og utdypende for et geografisk område med 
tilhørende tema. Denne planen har tatt for seg tilrettelegging for friluftsbruk med universell 
utforming i et område som både er LNF-område, statlig sikret friluftsområde og naturreservat. 
Planen har søkt å avklare fremtidige tilretteleggignstiltak til beste for alle brukere. Planen legges 
til grunn for fysiske tiltak i 2009 og 2010 og legger føringer på kommuneplanens arealdel som 
er under utarbeidelse. Denne planen er således en forsering av dette arbeidet for området som i 
sin helhet er kommunal eiendom.

Planen er utarbeidet i tett samvirke med flere lokale og regionale partnere. Forslag ble lagt ut for 
høring og offentlig ettersyn 10. desember 2008, med frist for merknader den 15.januar 2009. 
Merknader er innarbeidet i planen.
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Vurdering

Det anbefales at planen godkjennes med bakgrunn i prosessen, behovet for tiltak og det faktum 
at flere tiltak er finansiert i 2009. 
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1. Innledning 

Kippernesområdet, ved Storslett i Nordreisa, er et svært viktig og svært godt egnet 

friluftsområde for mange brukergrupper. Området er sentrumsnært, tilgjengelig og har et stort 

bruksomfang gjennom året (anslagsvis over 10 000 besøkende). Hovedformål med 

utarbeidelse av tiltaksplan har vært;  

- Planlegge tiltak for å bedre tilgjengelighet og mulighet for naturopplevelser for 

alle brukergrupper – universell utforming 

- Systematisere tiltak for å forebygge konflikter mellom ulike brukergrupper og 

mellom bruk og vern 

Hovedfokus for arbeidet har i utgangspunktet vært å planlegge konkrete tiltak som ytterligere 

skal forsterke området som friluftsområde, og samtidig gi alle brukergrupper bedre mulighet 

for opphold, aktivitet og opplevelse. Dagens bruk av området kommer i berøring med den 

delen av området som er vernet som naturreservat. Området innenfor reservatgrensen har 

opplevelses kvaliteter som en ikke finnes andre steder i kommunen, og er slikt sett attraktiv 

for bruk. Tilrettelegging vil i dette tilfellet fungere mer som en forsterkning og praktisk 

verktøy for å sikre verneformålet Vi ønsker å fjerne hindringer og bedre kvalitet slik at 

området som sådan fremstår som et enda mer attraktivt opplevelsesområde som hever 

livskvaliteten til innbyggere og besøkende og som samtidig får oss til å verdsette den 

naturarven vi har fått å forvalte i felleskap. 

 

At friluftsliv har et helsefremmende, læringsmessig og identitetsskapende potensial finnes det 

bred forskningsdokumentasjon for. Det å ha et nærområde som innbyr til allsidig bruk, slik 

som Kippernes, er av stor betydning for lokalmiljøet. En universell utforming av området som 

innbefatter Kippernes, følger i så måte intensjonen som vi finner i st. mld nr 39 ”Friluftsliv – 

ein veg til høgare livskvalitet”. Dette legger mye av det grunnlaget for denne tiltaksplanen. 

 

Arbeidet med tiltaksplanen er gjennomført av Nordreisa kommune med støtte fra Direktoratet 

for naturforvaltning. Prosjektleder har vært Gaute Svensson. I arbeidet har deltatt 

representanter fra flere av de viktigste brukergruppene og forvaltningsmyndighet. Valnesfjord 

helsesportsenter har bidratt med viktige innspill i den konkrete planlegging av tiltak. 

 

Prosjektet har vært kjørt i samarbeid og del av prosjektet ”tilrettelegging for arktiske 

nasjonalparkopplevelser” 
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Tiltaksplanen vil behandles som en kommunedelplan og tiltak også formaliseres gjennom 

økonomiplan/budsjett og kommuneplanens arealdel. Det kan være aktuelt å behandle 

arealbruken også som reguleringsplan. Dette vil i så fall kun være nødvendig knyttet til 

områder utenfor reservat og statlig sikret friluftsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 67



TILTAKSPLAN KIPPERNES FORSLAG 2008 

 5

2. Tiltaksliste for tilretteleggingstiltak - 
oppsummering 

 

Denne tiltaksplanen er lagd med utgangspunkt i erfaringer og innspill fremkommet under 

befaringsoppdrag gjennomført med Valnesfjord helsesportsenter 16. og 17. juli 2008, 

samtaler med representanter fra brukergrupper og interne vurderinger. På befaringen var det 

ulike representanter for brukergruppene til stede. Senter for psykisk helse, 4h, travklubben og 

rådet for funksjonshemmede. Videre var Statskog/Fjelltjenesten/SNO også representert.  

 

Tiltakene er nærmere beskrevet i kapittel 5 i denne rapporten. 

Nr Tiltak Ansvar og kort beskrivelse Gjennom-
føring 

1 Etablering av fast 
system for drift og 
vedlikehold av 
friluftsanlegg 

Nordreisa kommune, Et tiltak som er skissert 
her krever etablerte rutiner for renovasjon og 
vedlikehold. Dette arbeidet er igangsatt og vil 
konkludere innen vår 2009 

Innen vår 
2009 

2 Sikring av 
langsiktige 
turveiavtaler 

Nordreisa kommune 
Jobbe for langsiktige turveiavtaler med private 
grunneiere for å kunne gjennomføre tiltak på 
stier/veier, samt sikre areal for øvre 
parkeringsplass. 

Høst 
2008/Vår 
2009 

 
3 

Oppgradering av 
adkomstvei fra Ev6 
til øvre parkering 
samt forsterkning av 
sti med universell 
utforming videre til 
grensen for 
reservatet. Lengde 
1300 meter. 
Rydding og 
opprusting av øvre 
parkeringsplass. 

Nordreisa kommune 
Det må fortsatt være mulig å kjøre bil til nedre 
parkering pga veiens lengde, men det 
tilrettelegges med en grusgang i senter av veien 
(1,5 m bredde) som gir andre alternativer for 
brukere med nedsatt funksjonsevne enn å kjøre 
bil.  
 
Bedre tilrettelegging for parkering ca 300 meter 
fra Ev6 enn i dag. 

Vår / 
sommer 
2009 

 
4 

Utbedring av sti / 
rundløype fra nedre 
parkering. Lengde 
1300 meter 

Nordreisa kommune,  
grusing av etablerte stier for bedret 
fremkommelighet for alle. Forsterker stier for å 
hindre utflyting i løst substrat og kanalisering av 
bruk. Omfatter også sti i reservatet 

Vår/sommer 
2009 

 
5 

Kloppig – 
tilgjengelighet til 
strand 

Nordreisa kommune, tilgjengeligheten til 
stranda for de som er bevegelseshemmet er av 
betydning spesielt siden dette er noe av det som 
gjør området attraktivt. Klopping med tre. 

Sommer 
2009 
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6 

Rasteplass v/ Dorras Nordreisa kommune,  
Gode etablerte rasteplasser vil kunne stimulere 
til økt bruk lokalt noe som bør ses i 
sammenheng med intensjonene rundt fysaktiltak 
lokalt. Bord/benker, fast bålplass. 

Vår 2009 

 
7 

Rasteplass / 
serviceområde v/ 
nedre P-plass 

Nordreisa kommune,  
Gode etablerte rasteplasser vil kunne stimulere 
til økt bruk lokalt noe som bør ses i 
sammenheng med intensjonene rundt fysaktiltak 
lokalt. Bord/benker, toalett, omkledning, 
avfallsdunker, informasjonstavler 

Vår 2009 

 
8 

Rasteplass v/ 
Nordøstspissen 

Nordreisa kommune,  
Gode etablerte rasteplasser vil kunne stimulere 
til økt bruk lokalt noe som bør ses i 
sammenheng med intensjonene rundt fysaktiltak 
lokalt. Faste installasjoner for å hindre 
utflytende bruk. Sitteplass, bålplass. 

Sommer 
2010 

 
9 

Hvilebenker Nordreisa kommune,  
Hvilebenker langs vei fra øvre parkering til 
nedre parkering. En lokalitet også inne i 
reservatet. 

2010 

 
10 

Amfi/gapahuk – 
”Sandsvalestua” 

Nordreisa kommune,  
Formålet med et amfi er å gi skoler, foreninger 
og større grupper muligheten for ly. Dette åpner 
for uteskole eller andre arrangementer. Skal en 
skoleklasse være målestokken for antallet 
personer et amfi skal tjene er det ønskelig med 
sitteplass for 30 stk.  

2009/2010 

 
11 

Skilting og info Nordreisa kommune,  
Skilting og lokalinformasjon er en viktig del i 
den bevisstgjøringsprosessen som både natur og 
lokalkultur krever. Tavler settes opp på 3 
lokaliteter. Utarbeidelse av informasjon om 
natur, kultur og bruk i området. 

2009/2010 

 
12 

Tjorebom Nordreisa kommune,  
Travklubben har understreket betydningen av 
muligheten for å kunne tjore hestene nærmere 
sjøen ved rasteplassen på Dorrasnasen. Dette er 
blant annet  for å minske insektsplager på 
sommeren, men samtidig at det ikke skader 
underlaget.   

2009 

 
13 

Sykkelparkering Nordreisa kommune,  
Som et ledd i det å stimulere til økt fysisk 
aktivitet ønsker kommunen å legge til rette for 
bruk av sykkel til området. En sykkelparkering 
vil derfor være like viktig som bilparkering. 
Dette vil også kunne minske bruken av sykkel 
inne i naturreservatet. 

2009 
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14 

Avfallsløsninger Nordreisa kommune,  
Etablere et fornuftig og rett dimensjonert system 
for avfallshåndtering i området. 

August 2009 

 
15 

 Trimløype 
 

En trimløype vil representere et nytt 
treningsalternativ i området. Tanken med en slik 
løype er å gi både barn og voksne en ny 
mulighet for fysisk aktivitet. Plasseres ved 
samme område som ”sandsvalestua” i 
tilknytning til nedre parkeringsplass. 
 
. 

2010 

16 Fugleobservasjon-
plass 

Nordreisa kommune,  
Mulighetene som et godt etablert utkikspunkt er 
mange. Med tanke på at dette er et naturreservat 
som er fredet på bakgrunn av blant annet 
fuglelivet her er det et stort potensial i forhold til 
både læring og rekreasjon. Dette vil kunne 
appellere til både private, organisasjoner, 
foreninger og ikke minst skoler. 

2010 

 
 

17 

Natursti Nordreisa kommune, En natursti kan utformes og 
fokusere på forskjellige ting. Et av forslagene fra 
skolen er at en natursti på Kippernes kan benyttes 
sammen med fagkofferter. Dermed vil en kunne 
ha ulike fagfokus for samme området. Det vil 
videre være naturlig å legge opp en bred 
informasjon på natur og kultur i forbindelse med 
en slik løype. 

August 2009 

 
18 

Naturlekeplass Nordreisa kommune, En naturlekeplass vil kunne 
bidra til det som av sentrale myndigheter anser 
som en av de største utfordringer for barn og 
unge, nemlig fysisk aktivitet og nærhet til naturen. 

August 2009 

 
19 

Hestetrassè Nordreisa kommune, Poenget med en egen 
hestetrasé er å skille mellom brukergruppene av 
området. Ved å gi de ridende en egen trasè gir en 
tilgang til leira samtidig som tilrettelagte stier og 
skiløyper ikke brukes av ridende. Dette vil hindre 
unødig slitasje på stiene og potensielle 
brukerkonflikter.   

August 2009 
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3. Kippernes – ”barnas naturpark” 

Kippernesområdet ligger ved Storslett i Nordreisa kommune. Hovedadkomst til området går 

via Ev6 om lag 1200 meter nord for kommunesenteret Storslett. Blant dagens innbyggere i 

Nordreisa er området best kjent som ”Kvænnes”. Selv om dette er det navnet som brukes mest 

er det trolig ikke riktig da Kvænnes egentlig er navnet på et nes/område på andre siden av 

Pollen. Vi har i dette arbeidet derfor valgt å kalle området for sitt, etter sigende, rette navn 

som for øvrig er en omskriving/fornorskning av det finske ordet Kippari (skipper). Dette 

navnet henviser trolig til den tiden da Pollen var havn og det var markedsplass på Flatvoll.  

 

En konsistent satsing på tilrettelegging av friluftsområder med fokus på universell utforming 

og barn- og unge ligger i konseptet ”barnas naturpark”. Arbeidet bygger også videre på de 

arbeider som allerede er gjort i kommunen bla stedsutviklinsarbeid og tilrettelegging som 

strategi for å bedre trivsel og mulighet for næringsutvikling. Dette er også sentrale begreper 

knyttet til ordningen med nasjonalparklandsby og nasjonalparkkommune. Videre har vi et 

spesielt fokus på gjennomføring av konkrete fysiske tiltak for å etablere og videreutvikle 

aktivitetstilbud for bla barn- og unge, herunder med universell utforming.  

 

- Fysisk aktivitet og mestring 

- Læring og opplevelse, pedagogisk verdi 

- Naturopplevelse i nærmiljøet 

- Synliggjøring av lokalhistorie og kultur 

- Synliggjøring av naturvernvern og naturverdi 

- Nærmiljøtilrettelegging som gir mange brukere pr investert krone 

- Underbygge og forsterke et næringspotensial 
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 Bilde 1: Oversikt over planformål Kippernesområdet 
 
 

3.1. Planstatus 
Kippernesområdet avgrenses av Reisaelva / reisautløpet i vest og nord og Ev6 i vest. I sør er 

området naturlig avgrenset av en bakkekant mot underliggende jordbruksareal. Området som 

sådan, dvs innenfor nevnte avgrensning, er på om lag 1135 da. Av dette er om lag 680 da 

sikret som friluftsområde med støtte fra staten hvorav ca 117 da også er vernet som 

naturreservat. Resterende areal er satt av som LNF område, men i dette er også gjeldende 

kommunedelplan for ny Ev6 (strekning Sørkjosen – Flatvoll) av 1991. Kommunen har 

imidlertid i revisjon av kommuneplanens arealdel (2008-2009) fått signaler fra Statens 

vegvesen at det ikke er praktisk eller faglig grunnlag for å opprettholde den planen. Endelig 

avklaring på om den planlagte veitrasé skal opprettholdes eller slettes gjøres gjennom vedtak i 
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kommuneplan våren/sommeren 2009. Planutvalget i Nordreisa signaliserer et behov for å 

forsterke områdets status og karakter som friluftsområde. Det eksisterer også en 

reguleringsplan som grenser til det sikrede friluftsområdet, med formål spesialområde – 

campingsplass og adkomstvei fra Ev6. Det foreligger signaler fra kommunens planutvalg om 

at vi gjennom kommuneplanarbeidet tar sikte på å slette også denne planen med samme 

begrunnelse som for ny Ev6. 

 

I revisjon av kommuneplanens arealdel (2008-2009) vurderes alternativ for ny kirkegård 

tilknyttet Nordreisa kirke på gnr 12 bnr 1, dvs privat eiendom nærmest Ev6. Dette alternativet 

er ikke prioritert av planutvalget, men avklaring vil foreligge i løpet av 2009. 

 

Området som sådan har i dag, uansett planformål, preg og bruk som friluftsområde. Det er 

sterke signaler fra kommunens planutvalg at dette skal forsterkes ytterligere i området. 

Utgangspunkt for dette planarbeidet er derfor hele området Kippernes. 

 

3.1.1. Reisautløpet naturreservat – forskrift og verneformål 
Verneformålet for naturreservatet er beskrevet i verneforskrift http://www.lovdata.no/cgi-

wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-19951208-1017.html 

 

"Formålet med fredningen er å bevare et stort elvedelta der ei av de tre mest verdifulle 

strandengene i Nord-Norge inngår, og hvor en rekke våtmarksfuglarter observeres i 

trekkperiodene". 

 

Når det skal igangsettes tiltak, må det søkes forvaltningsmyndigheten for naturreservatet 

om unntak fra verneforskriften i forkant. Krav til saksbehandling før tiltak kan settes i gang, 

bør inn i tiltaksplanen. Flere av de foreslåtte tiltakene vil forsterke og beskytte verneformålet i 

naturreservatet. Dette kan forsvares i tettstedsnære naturreservat som brukes mye av folk. 

Omfang av tilretteleggingen vil kunne reguleres i en dispensasjon fra  

forvaltningsmyndigheten, som pr i dag er fylkesmannen 

 

Kulturminner i området er befart sommeren 2006 og avklart som ikke kulturminner. Skulle 

det allikevel fremkomme sport av tidligere tids bruk i området skal kulturminnemyndighetene 

underettes. 
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3.2. Naturforhold og landskap 
Kippernes er dannet som følge av Reisaelvas transport av sedimenter og løsmasse, kombinert 

med landheving etter siste istid. Området er del av et større delta som gjennom årene har blitt 

tørrlagt. Terrenget er overveiende flatt, men har en helning i retning nord i flere terrasser. 

Vegetasjonen karakteriseres av blandingsskog med innslag av furu og større furuskog i nedre 

deler av området. Markforholdene gjør at det er gode forekomster av sopp og bær, noe som 

gjør at området er attraktivt for sanking. 

 

Området er overveiende flatt og har slikt sett svært god naturgitt tilgjengelighet. At det også 

er sentrumsnært innbyr til bruk. Det er i årenes løp gjort noen enkle grep for tilrettelegging. 

Disse tiltakene fremstår i dag som nedslitt pga dårlig vedlikehold. Samtidig mener vi å se at 

det er enkle grep som skal til for å øke bruksfrekvens og ikke minst bredden på 

brukergrupper. Nedre deler av området er vernet som naturreservat og det er registrert viktige 

botaniske forekomster samt et rikt fugleliv i tilknytning til særlig strandsonen. Det er ikke 

kjent viktige forekomster av arter eller boniteter utenfor selve reservatet. 

 

Det er allerede etablert et nett av stier og veier som tar opp det meste av bruken i området. Det 

er store arealer mellom stiene som knapt nok er i bruk, og som ved opphold gir en følelse av å 

være langt inn i villmarken. Vi oppfatter det som viktig å bevare slike lommer. Det er unikt i 

et område som allikevel er så sentralt plassert ifht tettstedet.  

3.2.1. Sårbare verdier i naturreservatet 
Intakte brakkvannsdelta er en sjelden og truet naturtype i landet i dag. Reisautløpets delta er 

stort og relativt lite påvirket. Av sårbare verdier i den delen av naturreservatet som inngår i 

Kippernes friluftsområde er: 

• Lav slitestyrke på vegetasjonsdekket på Kipperneset med fare for erosjon (uten at vi 

kjenner trua vegetasjonstyper eller plantearter på Kipperneset). 

• Erosjon på Kippernesets vestside på grunn av Reisaelvas påvirkning. 

• Strandmyr, innerst bak brakkvannsenga i Pollen, en noe truet vegetasjonstype. 

• Ytterst på Kipperneset og i Pollen: Mudderfjære uten vegetasjon (bløtbunnsområde i 

strandsonen). Denne kan ha dyreliv i mudderet interessant som føde for ulike 

fuglearter, men er foreløpig ikke vurdert til å bli negativt påvirket av dagens bruk til 

riding. Vi kjenner ikke verdien av de ulike delene som tørrlegges på fjære sjø, for 

fuglelivet. Arealet med tidevannssone er stort i Reisadeltaet og det er gjennombrutt av 

Side 74



TILTAKSPLAN KIPPERNES FORSLAG 2008 

 12

dreneringsløp for elvevann og sjøvann. Når det gjelder fuglelivet kan det være aktuelt 

å overvåke dette spesielt fra Kipperneset. 

• Sandsvalekoloni øst på Kipperneset. 

 

 
         Bilde 1: Kippernes friluftsområde ligger som en grønn kile innerst i  
                                  Reisafjorden 
  
 

3.3. Bruk av området 
 

3.3.1. Historisk 
Reisaelva har endret løp flere ganger. Den siste endringen fikk elva som tidligere gikk 

vestover mot Sørkjosen til å renne mer i østlig retning. Denne endringen førte til at Pollen i 

løpet av få år ikke lenger var egnet som havn fordi området ble fylt opp av løsmasser. Dette 

medførte at den gamle markedsplassen ved Flatvoll måtte flyttes. Kippernes-navnet er en 

fornorskning av det finske navnet Kippari som betyr ”Skipper”. Navnet viser trolig bruken av 

området som har vært der tidligere, nemlig et havneområde med tilknyttet markedsplass. 

Veien til parkeringsplassen og andre veier i området kan være en historisk rest av den gamle 

dalaveien som i sin tid var en ferdselsåre som gikk helt inn til Kautokeino. 
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3.3.2. I dag 
Området brukes i dag mest i barmarkssesongen, men har de senere år fått mer vinterbruk 

også. Pollen danner en vik med sandstrand som er mye brukt til bading og soling på varme 

sommerdager. Vannet i Pollen er forholdsvis varmt og sandstranden er godt egnet til 

strandliv. Ellers er området mye brukt til tur, rekreasjon og trim, med flere brukergrupper i 

lokalbefolkningen. Her finnes i dag to mer eller mindre etablerte rasteplasser, selv om det må 

karakteriseres som meget lav grad av tilrettelegging og av stor slitasje. Videre er området 

viktig for hestemiljøet i kommunen. Det er i første rekke leira (strandområdene) som er brukt 

av ridende til trening og konkurranse. Området blir også brukt av ridende på vinterstid. De 

siste 4-5 årene har det vært preparerte skiløyper på Kippernes med stor suksess. Løypene 

henger sammen med et liknende lavterksel løypenett som går innom alle boligfeltene på 

Storslett.   

 

Det fines pr i dag liten oversikt over brukerfrekvens av området. Imidlertid har en ved såkalte 

trimregistreringer registrert mellom 3000-4000. Det er grunn til å tro at det årlige besøket er 

langt høyere, trolig over 10 000. Det generelle inntrykket er at området har status som lett 

tilgjengelig og det er mye brukt til rekreasjon, trening og lignende. Imidlertid ser en at 

slitasjen for de mest brukte områdene øker. Dette gjelder både naturgitte forutsetninger som 

erosjon, men også menneskeskapte endringer gjennom bruk. Området er spesielt utsatt for 

erosjon da grunnen består av et tynt lag humus og fortrinnsvis sandgrunn. Denne slitasjen blir 

spesielt synlig der området brukes av ridende, på stiene og på rasteplasser. Området preges i 

dag av en svært dårlig tilrettelegging, noe som forsterker inntrykk av slitasje og som ikke 

innbyr til ”skånsom ferdsel”.  

 

3.3.3. Brukergrupper 
Når det gjelder de ulike interessene til området kan dette gjenspeiles i de ulike 

brukergruppene. For de fleste gjelder dette ulike aktiviteter i en eller annen form. For de som 

driver med hesteaktiviteter er området av spesiell stor betydning ettersom leira er et av få 

områder som kan gi gode og stabile treningsforhold. Her finner det også sted konkurranser i 

sommerhalvåret. Fra de ridende er tilbakemeldingen at dette området er uvurderlig for deres 

utfoldelse av hobby. Videre er området brukt av en stor gruppe lokale til ulike former for 

trening og rekreasjon. Jogging, sykling, turgåing og lignende er alle eksempler på aktiviteter 

som området brukes til. Utover rekreasjon og trening er bærplukkere et vanlig syn om 
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sommeren og høsten. I vinterhalvåret er det skigåere som sammen med ridende er de som i 

størst grad bruker området. I tillegg til disse brukergruppene er det flere grupper som også har 

interesser til områder, nemlig skoler, foreninger og institusjoner. I løpet av planleggingsfasen 

har det vært en dialog med senter for psykisk helse, rådet for funksjonshemmede, skolen og 

4h. Dette er noen eksempler på grupper som vil kunne ha spesielle interesser til Kippernes. 

Eventuelle tiltak for området vil berøre, i tillegg til mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

også skolen. Dette fordi en fra skolen sin side har uttrykt behov for godt tilrettelagte 

nærområder som kan tilby skolen gode alternativer til den tradisjonelle 

klasseromundervisningen. I så måte er Kippernes meget godt egnet. Flere av tiltaksforslagene 

er myntet på skolen i første rekke. Imidlertid vil tiltakene nedenfor øke attraktiviteten for 

området for hele lokalsamfunnet.    

 

3.3.4. Forholdet mellom friluftsbruk og naturreservat 
Reisautløpet naturreservat er vernet med bakgrunn i kvalitetene som våtmarksområde, som 

følger internasjonale forpliktelser inngått i Ramsarkonvensjonen. ”Naturreservatene omfatter 

uberørt eller tilnærmet uberørt natur, eller de utgjør en spesiell naturtype av vitenskapelig 

eller pedagogisk betydning. Et naturreservat kan totalfredes, eller fredes for bestemte formål. 

Spesielt viktige våtmarksområder av internasjonal betydning kan også fredes som såkalte 

ramsarområder. Naturreservater opprettes med hjemmel i naturvernloven og vedtas ved såkalt 

kongelig resolusjon. Fylkesmennene er forvaltningsmyndighet for de fleste av verneområdene 

(www.wikipedia.no)”. 

 

At området delvis er naturreservat bør være kjent for de fleste brukerne, uten at innholdet i 

slik status nødvendigvis er kjent. Statusen på den delen av området som er reservat 

fremkommer i liten grad i hvordan området fremstår visuelt/fysisk og det er svært 

sparsommelig med informasjon om området tilgjengelig. Gitt den historiske bruken og det 

bruksmønster som er innarbeidet over flere år, er det ikke aktuell løsning å begrense bruken 

av området. I praksis vil ikke det la seg gjøre. Vi anbefaler derfor motsatt strategi, dvs å legge 

bedre til rette for ”riktig” bruk, som igjen vil fungere som et praktisk og fremtidsrettet 

vernetiltak. Området vil da fremstå som en ”juvel” som klart og tydelig formidler områdets 

viktighet, ikke minst verdien av å verne et slikt område. 
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3.4. Endringer av området som følge av erosjon 
31.09.08 ble det avhold et folkemøte om tiltaksplanene for Kippernes. Et av temaene som ble 

tatt opp her var hvilke konsekvenser erosjon har for området og hvordan dette vil kunne 

påvirke bruksinteresser i framtiden. Det er spesielt langs vestsiden av Kippernes at endringene 

kan observeres best. Her ser en at prosessen går raskt. En kan gå ut fra at de avgjørende 

faktorene er vær og vind i tillegg til elva. De senere årene har blant annet deler av stien på 

vestsiden sklidd ut. Det er imidlertid ikke bare langs vestsiden en kan se denne utviklingen. 

Fra Dorrasnasen og mot nordøstspissen kan en registrere at strandsonen kryper innover land. 

Det samme gjelder også for området fra nordøstspissen, langs stranda og innover mot Pollen. 

Når det gjelder tiltak knyttet til denne typen utfordringer er det på det nåværende tidspunkt 

lite sannsynlig at NVE vil være villig til å gjøre noen tiltak for å begrense omfanget av 

erosjonen. Fra deres side er det i første rekke i de tilfeller hvor bebodde områder eller store 

verdier trues en vil prioritere tiltak. De tiltakene som presenteres i denne planen vil imidlertid 

kunne styrke en fremtidig argumentasjon for erosjonstiltak. På den annen side er de 

erosjonsutsatte områdene innenfor grensen for naturreservatet. Dette i seg selv legger 

begrensninger på aktuelle tiltak, og vi ønsker å bevare naturlige prosesser i et miljø som er 

preget av skiftninger. Situasjonen bør uansett overvåkes og det bør fra 

forvaltningsyndighetens side kunne vurderes tiltak under gitte forutsetninger. Slike spørsmål 

ligger utenfor mandatet til denne planen, og kan kun overbringes rette myndighet på dette 

tidspunkt. 

 

4. Universell utforming 

Som nevnt vil valget av underlag være avgjørende for at en oppfyller kravene til en universell 

utforming. I likhet med veien vil stiene som inngår i dette forslaget kreve en utforming som 

muliggjør bruk av rullestol, rullator eller lignende. Det er også viktig å sørge for terskelfri 

(også i overført betydning) og ha spesielt blikk for hva som kan skape begrensninger for ulike 

brukere. I dette prosjektet er dette fulgt opp med å beskrive tiltak i detalj som ikke skaper nye 

begrensninger. Noen naturgitte begrensninger kan ikke gjøres noe med innenfor rimelighetens 

grenser, og i slike tilfeller blir det nødvendig å gjøre strategiske og praktiske valg. Uansett er 

intensjon at alle skal få bedre mulighet til å bruke området.  
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        Bilde: Lek på Kippernes -  leira 
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5. Tiltaksbeskrivelser 

5.1. Stier og veier 
Her beskrives tiltakene som omfatter tema stier og veier 

5.1.1. Tiltak 3: Oppgradering av veier og stier for alle brukergrupper 
En oppgradering av veien fra Ev6 til parkeringsplassen (P2) vil kunne gi ytterligere mulighet 

for bruk av området for folk med ulike funksjonsnivå. Dette fordrer at underlaget blir av en 

slik kvalitet at rullestolbrukere har anledning til å bruke det. Det finnes èn bakke på 

strekningen som går ut over helningsgraden på 1:20, men den er innenfor minimumsgrensen 

på 1:12.  

 

Når det gjelder underlaget vil asfalt ha lang levetid. Imidlertid vil asfalt være mindre 

tiltalende for mosjonister, samt at det gir et annet visuelt inntrykk av området. Slik vi ser det 

vil det være av hensyn til helheten av området at det brukes samme underlag både vei og stier. 

Derfor vil det være av interesse økonomisk, praktisk og visuelt at det brukes sub / knust grus 

som underlag også for veien.  

 

Prinsipp for tilrettelegging på veier i området; 

Eksisterende veg er om lag 4-5 meter i hele bredden. Tilrettelegging utføres ved atdet høvles / 

graves en grøft i senter av veien på ca 10-20 cm. Her legges duk og subbus som komprimeres. 

Viktig med tosidig fall. Metoden tillater fortsatt kjøring /flerbruk langs veien uten at 

midtfeltet berøres nevneverdig og slites. Midtgrøft vil fungere som en sargkant og hindre 

utglidning av påførte masser. 
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Tegnforklaring: P1 Øvre parkering, P2 Nedre parkering, Vei fra E6 til P1 (316 m), Vei fra P1 
til P2 (960 m) 
 
Planlagte tiltak: 

• Legge bedre til rette for parkering ca 300 meter fra Ev6 (P1) evnt nærmere E6. 

• Utbedring av vei fra E6 til første parkering (1.1) (evnt som neste tiltakspunkt) 

• Forsterkning av midtfelt på vei (1,5 m bredde) med knust grus i senter av veien fra P1 

og ned til grensen for naturreservatet P2. Her poengteres at det kan være på sin plass 

med en hvilebenk ved bakke (merket gul prikk). En hvilebenk her vil for mange kunne 

muliggjøre en tur til området uten sykkel eller bil. 
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5.1.2. Tiltak 4 - Utbedring av stier i og ved reservatet 
Valget av trasse for denne stien tar flere hensyn. For det første er det ønskelig å gi flest mulig 

brukere tilgang til den delen av området som framstår som mest attraktivt, nemlig 

strandsonen. Videre er det av interesse å kunne gi brukerne muligheten for en rundtur. De 

eksisterende stiene danner et godt utgangspunkt for en slik rundtur. Slik stiene framstår i dag 

trengs minimale inngrep i den allerede etablerte stien. Stigningsgraden byr ikke på noen 

problemer i det å oppfylle kravene for universell utforming. I tillegg vil en slik rundtur kunne 

kombineres med de planlagte rasteplassene uten at dette medfører store inngrep og kostnader. 

Som vi skal se senere vil klopping fra stien til rasteplassene gi god adkomst for 

bevegelseshemmede.  

 

Fordelene med en slik trasse vil være at en skiller mellom ulike brukergrupper. Det eneste 

berøringspunktet ridende og andre vil være ved en eventuell oppgradering av stien mot 

rasteplassen ved Dorrasnasen. Dette utgjør en distanse på ca 200 m. Den totale lengden på 

rundturen inkludert sti mot Dorrasnasen vil dermed være på om lag 1460 m. De siste årene 

har en registrert en økt slitasje på områdene rundt og langs stiene. Dette henger sammen med 

at det taes nye veivalg med bakgrunn i at underlaget er gjørmete og at deler av stien er sklidd 

ut. En etablert sti med godt underlag vil derfor hindre ytterligere slitasje samtidig som det 

stimulerer til bruk. Det er også et poeng at en ved et slikt tiltak kan kanalisere ferdsel lengre 

bort fra sandsvalekolonien. I dag går stien på bakkekanten for reirområde. 

 

Videre er det ønskelig at dette er en sti som også innbyr til bruk for blinde og svaksynte. 

VHSS poengterer at dette er en gruppe som ofte blir glemt eller nedprioritert i slike tiltak. 

Illustrasjonsbilde viser hvordan dette kan løses praktisk. Det er viktig med en markert kant 

som fungerer som retningsanvisning. Videre er det et poeng at det finnes en ledelinje i form 

av tau som framstår som et rekkverk. Slik jeg ser det vil den nederste kanten være en del av 

sarg-kanten, noe som medfører at merkostnaden ikke nødvendigvis blir så stor.  

 
Alle tiltak omfatter forsterkning av eksisterende trasé foruten en mindre omlegging av sti ved 

sandsvalekoloni. 
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Tilstand på dagens sti fra P1 og inn i reservatet. Det fremkommer behov for forsterkning for å 
hindre ytterligere erosjon. 
 
Området bærer preg av at det er mye besøkt. Slitasjen er stor også på stien langs strandlinjen. 

  
 
Eksempelbilde. Bildet er fra Saltdalen og viser universelt  
utformet sti med spesielt fokus på svaksynte og blinde       Eksempel på ferdig tursti 
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Tegnforklaring: P2 Nedre parkeringsplass 
 
Planlagte tiltak: 
 

1. Grusing av eksisterende trasé bredde 1,5 m, komprimert sub/knust grus, vurdere 
sargkant for stabilisering av grus samt feste for ledegjerde (1220m) 

2. Mindre omlegging av trasé ved sandsvalelokalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 84



TILTAKSPLAN KIPPERNES FORSLAG 2008 

 22

5.1.3. Tiltak 5 - Klopping 
Klopping er mye brukt som underlag i områder som er spesielt utsatt for vær og vind. 

Treklopper gir et godt og stabilt underlag og har i følge VHSS en levetid på opptil 30 år. 

Kloppingen som er skissert på kartet har en distanse på ca 75m og 140m. Videre bevarer 

treklopper underlag som ellers vil kunne være sårbart for slitasje. Dette er et underlag som 

ikke gir permanente skader på vegetasjon. Formålet med tiltaket er å skape tilgjengelighet til 

stranda og evnt bading også for bevegelseshemmede. 

Eksempel 
 
Utførelse / materialer: 
Treklopper lages av trykkimpregnerte bord 

som festes til to underliggere. Treklopper 

letter tilkomsten til sandstrender og andre 

friluftsområder. For å få kloppene tilpasset 

terrenget, er det en fordel å lage de på 

stedet i 4-6 meters ”seksjoner” som skjøtes 

sammen.  

 

Toppdekket er av plank på 28x120 mm. Til underliggere brukes 2x4 toms eller 2x6 toms. For 

å sikre at kloppene er tilpasset terrenget, er det en fordel å lage dem på stedet i 4-6 meters 

”seksjoner” som skjøtes sammen. Dekkbordene må være så kraftige at de tåler at avstanden 

mellom underliggerne er på ca 80 cm. 

 

Universell utforming: 

Trekloppene letter tilkomsten for blant annet rullestolbrukere og de som triller barnevogn. 

Man må huske på at ikke kloppene legges for bratt, samt å unngå terskler. (Breddekrav for 

rullestol er 1,4 meter, med jevnlige møteplasser på 1,8 meter.) Trekloppene letter også 

fremkommeligheten for synshemmede. 

 

Kostnadsoverslag: 

Totalt kan en regne med materialkostnader på kr 170-200,- pr. løpemeter ferdig klopp. I 

tillegg kommer arbeidskostnader. 
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Planlagte tiltak: 
 

1. Utarbeidelse av klopper som vist på kartskisse 
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5.1.4. Skiløype 
De senere årene har det på vinterstid vært kjørt opp skispor i området. Dette er en trase som i 

hovedsak bruker de allerede etablerte stiene som utgangspunkt. På kartet er ruten inntegnet 

med blå strek. Løypene brukes i første rekke av mosjonister.  

 
Det er noe varierende fra år til år hvorvidt alle løypene kjøres opp. Primært er rundløype mest 

brukt. Hestebruk på vinteren langs midre trasé (badeveien) og langs egne hesteruter er 

foretrukket. Koblinger til øvrige løypenett i Storslett området på flere plasser. 

 

 
Tiltak: 

1. Sikre rettigheter til oppkjøring av løyper på privat grunn 

2. Etablere fast finansieringsordning for preparering av skispor 
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5.1.5. Hest – ride- og kjørespor 
Som nevnt i prioriteringslista handler en egen hestetrasé om flere hensyn. I første rekke 

handler det om å legge til rette for bruk, også for ridende i området. Vi har holdepunkter fra 

andre områder og erfaringer som peker på viktigheten av å kunne skille mellom 

brukergrupper der en har kryssende behov. Ved å gi de ridende en egen trasé vil mye av 

slitasjen vi ser på stiene i dag kunne kontrolleres samtidig som de øvrige stiene vil være uten 

hestemøkk. Slitasjen på stiene som blir lagt med sub vil også slites mye raskere hvis de skal 

brukes av hester. Dette er heller ikke et gunstig underlag for hesten fordi det blir for hardt. 

Når det gjelder plasseringen handler dette om praktiske løsninger med tanke på at dette er en 

allerede etablert sti. Utgangspunktet for denne løypa vil være parkeringsplassen nærmest E6 

(P1) som er markert på kartet. Det er ikke usannsynlig at mange vil velge å ri inn i området 

uten bruk av bilen. Når det gjelder dimensjonen på stien bør denne være den i følge 

travklubben være 150 cm pga bredden på vognene. Det er spesielt vegetasjon eller hindringer 

i passasjen som kan gi potensielt farlige situasjoner. Status for den etablerte stien i dag er at 

elva har medført utsklidning langs vestsiden av halvøya. Stedvis bør derfor stien legges noe 

om. Når det gjelder underlaget på denne stien blir sub for hardt mens grov grus blir for mykt.  

 

På en strekning vil vi ha sammenfall skiløype, turløype og hesteløype. Det må legges til rette 

på en slik måte at bruken kan foregå parallelt på en hensiktsmessig måte.  

 

Ny trasé tar også sikte på å etablere/fastsette en adkomst til leira. Dette er målet for noe av 

den ridningen som foregår i området. Tjorebom etableres i strandsonen for å hindre slitasje i 

skogen og ved rasteplasser.   

 

Bilder av ridende på leira 
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Tegnforklaring: Brun heltrukket løype (1) som fast helårig hestetrasé. Rideløype vinter langs 
badeveien (2), Alternativ rideløype barmark (3) 
 
Planlagte tiltak: 
 

1. Etablering / opprusting av fast ride- og kjøretrasé. Nyrydding av om lag 1050 meter. 
Total lengde 1970 m. 

2. Preparering/tråkking/brøyting av løype ved behov og ønske utenfor reservatområdet. 
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5.2. Tiltak 6, 7 og 8 - Rasteplasser 
Gode etablerte rasteplasser er en viktig del av arbeidet med tilretteleggingstiltak for området. 

Dette inneholder flere aspekter. Det åpenbare er at dette vil øke attraktiviteten til området, 

sammen med at en universell utforming vil gi nye brukergrupper tilgang til områder som blir 

verdsatt lokalt. Videre vil godt tilrettelagte rasteplasser kunne forhindre uønsket etableringer 

av stadig nye bålplasser, noe som er spesielt viktig i verneområdet. Disse lokalitetene vil åpne 

for å styre bruken i større grad enn det en kan i dag. Forslagene i denne tiltaksplanen har i så 

måte forsøkt å ta høyde for noen av de hensynene som har fremkommet på befaring og i 

samarbeid med arbeidsgruppa. Alle forslag til planen er oppgradering av eksisterende. 

 

Når det gjelder bord og benker er erfaringen fra blant annet Bergen og omland friluftsråd at de 

typene som er laget av rundtømmer ikke har samme levetid som trykkimpregnerte. Disse er 

også noe dyrere enn tilsvarende i trykkimpregnert materiale. Det viktigste med bord og 

benker i forhold til universell utforming er at bordplaten er forlenget i forhold til andre typer 

bord. Dette for å lette tilgangen for rullestolbrukere. I tillegg bør en ta høyde for at rullestolen 

skal kunne kjøres inn under bordet. Det er også viktig å tenke på at rullestolbrukere ikke 

nødvendigvis må sitte på en ende av bordet. 

 
Eksempelbilde 

 
 

5.2.1. Rasteplass ved Dorras, R 1 
Denne plassen har pr i dag den mest etablerte rasteplassen i området. Både skoleklasser, 

private og ridende bruker denne rasteplassen. Den ligger litt tilbaketrukket fra strandkanten og 

gir derfor litt ly for vær og vind. Området bærer preg av høy bruksfrekvens noe som kan ses 

på slitasjen av underlaget med begynnende erosjon. Den planlagte hestetraseen vil ende opp 

ved denne rasteplassen. 
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Grunnet slitasjen og bruksfrekvensen av denne rasteplassen vil det være ønskelig å sikre 

vegetasjon om området som helhet gjennom en godt tilrettelagt rasteplass. Å få inn en 

gapahuk i tilknytning til bålplassen vil øke brukervennligheten for blant annet skoler, grupper 

og private. Rundt bålplassen, som også vil ha bord og benker er det ønskelig at en ”rammer 

inn” plassen med rundstokker rundt og grus innenfor. I tillegg vil det være naturlig å sette opp 

et mindre vedskjul som gir tilgang til tørr ved, noe som minsker risikoen for uønsket bruk av 

vegetasjonen omkring. Dette vedskjulet kan settes opp i tilknytning til gapahuken. 

 
Bildene viser rasteplassen og områdene rundt 

  
 
 
 
 

5.2.2. Rasteplass ved parkeringsplassen, R3 
Som ved Dorras finnes det også en rasteplass ved stranda, ikke langt fra parkeringsplassen. 

Dette er en rasteplass med et par nedslitte benker og en lite oppbygd bålplass. Nærheten til 

stranda og parkeringsplassen gjør denne lokaliteten attraktiv. Distansen til det som er påviste 

hekkelokaliteter for sandsvalen er også et viktig moment. Tidligere var det rasteplass også ved 

denne lokaliteten, noe som til en viss grad bryter med verneformålet for naturreservatet. Dette 

er avgjørende vurderinger for forslaget om denne rasteplassen. Som vi skal se senere er et av 

forslagene her at en skal kunne ha også et amfi beregnet for skoler, organisasjoner og private. 

De konkrete forslagene for dette vil komme senere. 
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Bildet viser området nedenfor rasteplassen som ligger  
i umiddelbar nærhet til stranda. 
 
Bilder fra rasteplassen R3 

 
 
 

5.2.3. Rasteplass ved nordøstspissen av Kippernes, R2 
Dette er en lokalitet som har blitt mer brukt de siste årene. Det er i ferd med å dannes flere 

stier ut mot neset og det er etablert flere små bålplasser her. Vegetasjonen her virker å være 

sårbar for slitasje og dermed erosjon. Området er attraktivt med bakgrunn i nærheten til 

stranda og utsikten. Utfordringen her vil være å lage en rasteplass som går mest mulig i et 

med terrenget. Treklopper vil kunne hindre unødig slitasje. Forslaget her er å lage en platting 

med en nedsenket grill- og bålplass som dermed også vil gi sittemuligheter (se bilde neste 

side). Spørsmålet er om bord og benker vil skille seg ut og samtidig være spesielt vind- og 

værutsatt. En platting vil i kombinasjon med treklopper gjøre området tilgjengelig for 

personer i rullestol. 

 

  
Bildet er tatt østover mot nordspissen av     Bildet er tatt ut mot neset som ses i  Kippernes 
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Eksempel på platting og grill/bålplass 
 
Materialer / utførelse: 
Grill- /bålplassen er laget av sement, naturstein og ildfast stein. Den må ha en til to åpning(er) 

i bunnen slik at regnvann renner ut. Innsiden av ringen og bunnen belegges med ildfast stein, 

mens utsiden av ringen ”pyntes” med naturstein. Grill-/båtplassen kan med fordel deles i flere 

kamre. Det brukes grillrist av rustfritt stål. Husk jevnlig tømming av aske.KLAR TIL BRUK 

Til selve ildstedet benyttes en standard sementkum. Denne kles innvendig med to lag ildfast 

stein (30 mm tykk). Mur fals for grillrist. Utvendig kles betongkummen med tre, f.eks. 2 x 6” 

impregnert furu. Disse festes med stålbånd i rustfritt stål. Utvendig kledning av tre kappes 

med 15-20 graders helning utover i topp. Grillristen, som bør være todelt, lages i rustfritt stål. 

Sitteplassene utføres i 2 x 6” impregnert furu. Sittehøyden bør være ca 450 mm over terrenget 

rundt ildstedet. Avstand mellom utvendig ildsted og sitteplasser bør ikke være mindre enn 700 

mm. 

 

Universell utforming: Dersom bålplassen skal være tilgjengelig for flest mulig, må adkomsten 

helt frem til ildstedet ha jevnt, fast underlag og det må ikke være for bratt. 

5.2.4. Hvilebenker 
Som tidligere nevnt er hvilebenker i tillegg til 

rasteplasser noe som vil øke tilgjengeligheten av 

området for flere. Forslaget om å ha en hvilebenk langs 

veien ned til parkeringsplassen handler om at distansen 

fra E6 til p-plassen for mange er i lengste laget hvis en 

ikke har muligheten for en pause. Videre foreslås det 

hvilebenker 4 steder langs rundturen. Disse bør 
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fortrinnsvis plasseres slik at de tilbyr hvilemuligheter utover det rasteplassene gjør og derfor 

ikke i umiddelbar nærhet til disse. Samtidig er det vesentlig at benker også fungerer som 

viktige ”tenkestopp” og at viktige utsiktspunkt brukes. Et av forslagene som framkom under 

befaringsrunden var at dette kunne være benker som blir sponset av næringsliv eller private 

mot at disse får navnet sitt inngravert på en messingplate på benken. En slik løsning 

inneholder flere positive aspekter. For det første vil dette kunne gi en spesiell tilhørighet til 

området. Videre vil det også øke bruksverdien for mange med ulike funksjonsnivå.  
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Tegnforklaring i teksten over 
 
Planlagte tiltak på rasteplassene 
 

1. Innkjøp av bord/benker etter en design vurdering 
2. Oppmuring av fast bålplass 
3. Evnt forsterkning av ”områdets avgrensning” med grus eller steinlegging. Dette for å 

hindre utflyting og slitasje ut over plassen. 
4. Vedplass 
5. Avfallshåndtering på plassen 
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5.3. Barnas naturpark – sentralt aktivitetsområde 
Arbeidstittel for prosjektet Kippernes har vært ”barnas naturpark”. I dette ligger et spesielt 

ønske at området skal tilpasses barn og unges behov, og at vi gjennomfører tiltak som også 

skolene vil kunne dra nytte av. Det er sentralt at barn og unges forhold til natur og naturarv 

skapes i unge år. Sentralområdet legges opp som et ”aktivitetsområde” med innhold som 

beskrevet under. Nøyaktig plassering av de enkelte objekter må avklares i detaljprosjektering, 

men vil være innenfor angitt område. 

 

 

5.3.1. Toalett - omkledningsrom 
 

Eksempelbilde 
Rullestoltilpasset toalett, ett rom med tett tank 
og torv på taket. Utvendig mål er 2,5 x 2,4 m. 
Tankens volum tilpasses forventet bruk, men 
1.200 liter er normalt nok på mindre 
friluftsområder. Luke for tømming av tanken 
er på utsiden av bygget da dette forenkler 
arbeidet. Husk dreneringsgrøft fra 
byggegropen for å unngå at tanken skal flyte 
opp. Støpt gulv og lakkerte vegger innvendig 
letter rengjøring. 
 
 

 

   
Fra venstre:  
1. Glassfibertank på 1200 liter er gravd ned og 400 mm rør er montert.                                            
2. Sperrene er montert. Husk å dimensjonere etter stedlige byggeforskrifter 
3. Sittebenk med støttehåndtak er ferdig montert 
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Universell utforming:  

Adkomsten må være trinnfri (maks 2 cm), ikke brattere enn 1:20, og det må være nok plass 

utenfor døra. Døra må ha min 86 cm fri bredde og fritt snuareal inne skal minst være 150 cm 

(diameter). Husk oppfellbare armstøtter på begge sider av toalettet. Synshemmede trenger god 

skilting til toalettet, god belysning og kontraster ved dør og mellom gulv og vegg. 

 

5.3.2. Amfi / gapahuk / uteklasserom - sandsvalestua 
Et av innspillene som kom under befaringsrunden var muligheten for en større samlingsplass 

for skoler, foreninger og private. Ideen som ble presentert var et amfi. Et slikt bygg krever 

flere spørsmål hva angår størrelse og utforming. Dette henger videre sammen med valg av 

lokalitet. Et slikt bygg bør kunne huse en skoleklasse på opptil 30 personer. Videre bør det 

følge terrengformasjoner i størst mulig grad. Plasseringen slik den skissert på kartet henger 

sammen med flere hensyn. For det første krever et slikt bygg vegetasjon og grunnforhold som 

ikke gjør bygget for ”visuelt forurensende”. En slik plassering som er vist her vil gjøre at 

bygget vil gå mer i et med terrenget rundt. Videre er det et poeng at dette skal være lett 

tilgjengelig. Nærheten til parkeringsplassen gjør dette til en egnet plassering, samtidig som 

det vil være attraktivt med tanke på nærheten til stranda. Å legge et slikt anlegg litt unna 

sandsvalekolonien er også et avgjørende element.  

Når det gjelder den praktiske utformingen har en flere alternativer. Utforming som en torvlagt 

gapahuk vil medføre at bygget kamufleres og følger terrenget i stor grad. I tillegg vil dette gi 

tilstrekkelig ly samtidig som en bevarer utsikt og nærhet til omgivelsene. Gapahuken på 

gammetunet er i så måte et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres. Ønsket om et slikt 

bygg handler om behovet for en tilrettelegging og stimulering til blant annet uteskole. Slik 

området framstår i dag er tilbakemeldingen fra skolen at det krever nøye planlegging og at det 

finnes mange pedagogiske begrensninger for å kunne gjennomføre gode 

undervisningsopplegg. Et amfi vil derfor kunne bidra til det helsedepartementet og kirke og 

undervisningsdepartementet understreker som en viktig utfordring for dagens barn og unge, 

nemlig fysisk aktivitet og nærhet til naturen. 
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Videre vil et slikt anlegg kunne være viktig for lag, foreninger og institusjoner. Tanken er at 

dette skal gjøres tilgjengelig også for mennesker med ulike former for handikapp. Om en her 

skal bruke klopp eller sub handler om hensyn til vegetasjon og slitasjen på underlaget. Det er 

naturlig at det blir lagt en rasteplass til denne lokaliteten.  Risikoen og konsekvensene av 

eventuelt hærverk på et slik tiltak vil være større enn for mange av de andre tiltakene. Det vil 

derfor være ønskelig at en har mulighet for å låse gapahuk eller amfi. Det bør i så tilfelle 

etableres en enkel ordning for utlån av nøkkel.  

 
Eksempelbilder 

 
 

5.3.3. Naturlekeplass 
En naturlekeplass på Kippernes vil kunne gi barn og unge en god mulighet til lek, læring og 

en nærhet til naturen. Naturlekeplassen har blitt mer vanlig etter hvert. Tidligere var ikke slike 

tilrettelegginger ansett som nødvendig pga av barn i større grad brukte naturen aktivt til lek. 

Slik er ikke situasjonen i dag. Forskning viser at fysisk aktivitet blant barn og unge har blitt en 

større utfordring. Videre er nærhet til naturen også blitt mindre selvsagt enn for noen år siden. 

Naturlekeplassen (kalt aktivitetsområde i kartet) har i så måte en viktig funksjon for å 

stimulere til fysisk aktivitet som igjen er viktig for læring. Sentrale elementer i dette er 

mestring, koordinasjon og kroppsbeherskelse, og selvfølgelig gode opplevelser i og med 

natur. 

En naturlekeplass krever ikke store kostnader eller inngrep. Mange bruker lærerstudenter i 

arbeidet med tilrettelegging av en naturlekeplass. Når det gjelder Kippernes er området som er 

skravert på kartet godt egnet til en mindre naturlekeplass. Nærheten til rasteplass og stranda 

gjør dette til et egnet område.  

Videre kan også en naturlekeplass knyttes til en trimløype (se vedlegg). 
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Nettadresse med nyttig informasjon om tilrettelegging av naturlekeplass: 

http://www.fag.hiof.no/lu/fag/friluftsliv/Naturlekeplass/naturlekeplassrapport(2).pdf 

 
 
 

5.3.4. Sykkelparkering 
I dag finnes det ingen parkering for sykkel ved parkeringsplassen. Ved å plassere en 

sykkelparkering ved parkeringsplassen eller eventuelt ved den nærmeste rasteplassen vil en 

kunne forhindre slitasje, samtidig som området vil framstå som mer oversiktlig for større 

grupper. 

Forslaget som er avbildet nedenfor har et kunstnerisk tilsnitt. Det vil være økonomisk 

lønnsomt med et stativ i stål, selv om det bryter litt med resten av treinstallasjonene ved 

parkeringsplassen. 

 

Eksempelbilder 

 
 
Sykkelparkeringen i Furulunden i Mandal er et eksempel på tilpasning til stedlig natur. Her 
er det frest ut både spor til sykkelhjul og et artig fjes i en stor rundstokk av furu. 
Sykkelparkeringen legger ikke tilrette for å låse sykkelen fast i noe, men for å samle 
syklene på et sted.  
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Bilde: Viser område for ulike tiltak – barnas naturpark. Størrelse og avgrensning ikke 
nøyaktig fastsatt. Omfatter ikke areal i reservatet. 
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5.4. Skilting og infotavler 
I dag er det satt opp et skilt ved den nederste parkeringsplassen. Informasjonen som står på 

skiltet er det som omhandler stedsegne forhold rundt naturreservatet. Skiltet som er brukt her 

inngår i kommunens skiltmal, hvor det skal være en felles utforming. Det som bør på plass er 

en oppgradering av reservatsskiltene som markerer grensen for reservatet. I tillegg er det 

ønskelig med mer spesifikk informasjon omkring planteliv og fugleliv samt kultur, historie og 

bruksinformasjon. Det vil bla være naturlig å informere om sandsvalekolonien. Videre vil det 

være naturlig å kunne informere om lokalhistoriske forhold på et eget skilt.  

God informasjon vil øke bevisstheten til området og påpeke kvaliteter og spesielle hensyn 

som bør taes samt at det gir grunnlag for nyskjerrighet og interesse for natur. All informasjon 

må være tospråklig. Dette for ikke å ekskludere brukere med annet språk enn norsk. 

 

Det finnes som tidligere nevnt to parkeringsplasser på veien ned til området. Det vil være 

ønskelig med informasjon vedrørende stisystemet og muligheter knyttet til disse. Det vil være 

naturlig å utforme dette som et oversiktskart. Slik planene er for området vil det være ønskelig 

å plassere denne informasjonen så nært området som mulig, altså ved den nederste 

parkeringsplassen. 

 

Det vil også bli behov for et antall retningsvisere. Her følges standard angitt i ”designmal for 

skilt og merking for Nordreisa kommune” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Design på tavler (tv) og portal (th) 
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Planlagte tiltak: 

1. Etablering av tavler med informasjon som vist på kart 

a. Pkt 1: Informasjon om området, ”bruksregler”, kart, kulturhistorie 

b. Pkt 2: Om reisautløpet naturreservat, naturvern, planteliv 

c. Pkt 3: Om fugleliv i reisavassdraget 

2. Retningsvisere (type bruk, avstander) 

 

Andre relaterte tiltak: 

3. Skilting ved Ev6, avkjøring, parkering 

4. Dokumentasjon av natur og kulturtema (skriving) 

5. Utarbeidelse av informasjonsfoldere 

6. Informasjon på nett (www.tursti.net, reisa-nasjonalpark.no og nordreisa.kommune.no) 

Side 102



TILTAKSPLAN KIPPERNES FORSLAG 2008 

 40

 

5.5. Avfallsløsninger 
Plasseringene av avfallsløsninger på kartet er knyttet til de foreslåtte rasteplassene, samt 

parkeringsplassen. I dag finnes det to søppelkasser ved parkeringsplassen. Kostnadene knyttet 

til bruken av disse beløper seg til pr 2008 til kr. 47.5 pr søppelsekk. Dette ser ut til å fungere 

brukbart selv om en kan finne noe avfall i området. Spørsmålet blir om tilretteleggingen vil 

føre til endringer i bruken av området. Med godt tilrettelagte rasteplasser er det naturlig å tro 

at noen lokaliteter vil få en økning i besøkende. Som det vist nedenfor bruker en i mange 

friluftsområder den såkalte moloken(se vedlegg 7.4). Dette er et avfallssystem som tar store 

kvanta avfall. Plasseringen av en slik bør være i umiddelbar nærhet til parkeringsplassen, noe 

som letter tømmingen. Pga størrelsen er det sannsynligvis ikke nødvendig å tømme denne mer 

enn en gang i året. Ved rasteplassene vil det være tilstrekkelig med en søppelbøtte. 

Et velfungerende avfallssystem er med på å underbygge de verdiene en ser i området. 

Signalene en sender ved dette er udiskutabelt positive. Når det gjelder drift av 

avfallsløsningene rent praktisk er dette et kommunalt ansvar. Statskog har nevnt muligheten 

for å engasjere skoleklasser til en betalt opprydningsdugnad hver vår eller høst. 

 
 

5.6. Fugleobservasjon  
Kippernes er som nevnt en viktig del av Reisautløpet naturreservat. Området er fredet med 

bakgrunn i flora og fauna med spesielle kvaliteter som våtmarksområder. Fuglelivet er 

naturlig nok rikt i dette området, med flere stedbundne arter. I denne forbindelsen er området 

spesielt godt egnet til fuglekikking. Nærheten til sentrum gjør området spesielt attraktivt i så 

måte. Et godt etablert utkikspunkt vil derfor kunne ha et potensial for skoleklasser, foreninger 

og private. Det pedagogiske potensialet for et slikt tårn er åpenbart, noe som vil kunne innby 

til uteskole. Videre vil et slikt utkikspunkt være viktig i forvaltningssammenheng samt en 

bevisstgjøring av lokale naturkvaliteter. 

Et alternativ til fugletårn slik det fremstår på skissene nedenfor, er en enkel platting. Dette kan 

være tilstrekkelig fordi området er naturlig hevet over leira med flere meter. Slik sett er det 

ikke nødvendigvis avgjørende at et utkikspunkt trengs å heves mye. Noen vil kanskje hevde at 

fuglelivet er rikere inne i Pollen, altså øst for halvøya. En plassering av et utkikspunkt ved for 

eksempel rasteplassen ved parkeringsplassen vil imidlertid kreve en heving i forhold til 

Dorrasnasen fordi det er liten høydeforskjell herfra til vannet/leira. 
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Eksempelbilder 

 
 
Se vedlegg for ideer og arbeidstegninger 
 
 

5.7. Natursti / faste lokaliteter for stedsbasert læring 
Det er fra skolen ytret et ønske om en mer etablert natursti for Kippernes området. Når det 
gjelder innholdet i en slik sti er dette litt mer uklart. Et av forslagene har vært at en setter av 
en sti med få installasjoner men med muligheter for variasjon av innhold og spørsmål. Måten 
dette kan gjøres på er at en har ulike temakofferter som for eksempel fysikk, kjemi, 
lokalhistorie, flora og fauna osv. Med fastlagte poster kan en tilpasse og variere innholdet i 
naturstien. En natursti vil kunne bidra til å gjøre området ytterligere attraktivt for skolen og 
foreninger som f eks 4h. 
 
Det er naturlig å ta utgangspunkt i området ”barnas naturpark”.  
Nettadresse med noen forslag til natursti og stedsbasert læring: 
http://www.miljolare.no/aktiviteter/by/natur/bn14/ 
www.uterin.salten.no 
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6. Forvaltning, drift og vedlikehold 

Behovet for drift og vedlikehold, samt administrasjon av dette, fremkommer straks et 
anlegg/bygg er ferdigstilt. Det eksisterer i dag ordninger for vedlikehold av det meste av 
bygningsmessige anlegg i kommunen, og i noe grad på idrettsanlegg. For grøntanlegg (parker, 
andre grøntanlegg) og friluftsanlegg/ områder er det imidlertid mer løst organisert. Noen 
anlegg har vært driftet etter innfallsmetdoden og/eller gjennom dugnadsinnsats. I noen tilfeller 
er dette godt nok, og i andre ikke. Vi risikerer kortere levetid på anlegg enn nødvendig 
og/eller en lavere standard enn nødvendig.  
 
Nordreisa kommune har fått status som nasjonalparkkommune og Storslett som 
nasjonalparklandsby. I dette ligger bla en sterkere og mer systematisk satsing på å etablere 
anlegg som sikrer bedre mulighet for friluftsliv for alle, som gir trivsel og som gir bedre 
mulighet for næringsdrivende. 
 
I hovedsak kan vi skille anlegg/områder i tre kategorier, som vist i modellen under; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grøntanlegg omfatter anlegg som parker og ”plasser” av offentlig karakter. Idrettsanlegg 
omfatter her ute anlegg som fotballbaner, skianlagg mv og friluftsanlegg omfatter anlegg for 
tilrettelagt for friluftsformål. I noen tilfeller vil det være uklart hva som er hva. Et eksempel er 
Elveparken, som har karakter av både å være friluftsanlegg, men også grøntanlegg. I denne 
sammenhengen tar vi utgangspunkt i at kommunen selv skal drifte offentlige og egne grønt og 
idrettsanlegg. Friluftanlegg skal fortrinnsvis driftes gjennom en samarbeidsordning mellom 
kommunen, Halti nasjonalparksenter og andre (under planlegging - mulig drift fra 2009). Hvis 
ikke dette lar seg gjøre må kommunen søke å innarbeide drift av slike anlegg i interne 
opplegg.  
 
Det er videre behov for å systematisere arbeidet med drift- og vedlikehold av kommunale 
anlegg slik at organisering og ansvar er fastsatt og at tilstrekkelig med ressurser, både kapital 
og arbeidsinnsats, er tilgjengelig for oppgavene. Vi har allerede 2 års erfaring med 
Elveparken, og ser at behovet for drift og tilsyn kommer raskt, og at det blir lav kvalitet på 
anlegget svært fort hvis det ikke følges opp. I den videre satsingen for stedsutviklingstiltak er 
dette viktig å ha med. Derfor fremmes denne kalkylen for å synliggjøre fremtidige behov 
knyttet til drift- og vedlikehold av grønt og idrettsanlegg. 
 
 

Grønt- 
anlegg 

  Idretts 
  anlegg 

 
Frilufts
anlegg 
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6.1. Generelt om oppgaver 
Når vi skal definere oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av slike anlegg 
 
Administrasjonsoppgaver: 

- Tilsyn. Gjennomgang av anlegg for å identifiserer arb oppgaver og løpende enkelt 
vedlikehold. Innmelding til ansvarlig for budsjettering av større vedlikeholdstiltak - 
oppgraderingsprosjekter 

- Administrasjon og organisering. Avtaler med interne eller eksterne driftsoperatører. 
Oppfølging. 

- Publikumskontakt. Innspill, klager o.l 
 
Driftsoppgaver: 

- Periodisk vedlikehold 
 

6.2. Forholdet til private og organisasjoner 
Generelt er prinsippet at grunneier selv er ansvarlig for oppryding og skjøtsel av egne 
områder. Fortsatt bør vel prinsippet være slik. Det er imidlertid noen tilfeller at private anlegg 
har karakter av å være offentlig. Her kan det være mulig at et kommunalt driftsapparat tar på 
seg organisering / administrasjon av slike anlegg mot kostnadsdekning. Det må i slike tilfeller 
utarbeides klare avtaler, og klare retningslinjer om hvordan dette skal foregå. Dette vil være et 
ledd i å øke kvalitet og standard på områder og anlegg som oppfattes som 
fellesgoder/fellesområder. 
 
I andre tilfeller kan det være aktuelt at selve driftsoppgaven for offentlige anlegg settes ut til 
private eller til organisasjoner. Dette er ikke noe nytt, og vi har gode erfaringer med 
dugnadsinnsatsen som bla Hagelaget gjør i Trekanten. Vi bør uansett ha et sterkere fokus på 
at oppgaver for alle anlegg systematiseres bedre på et administrativt nivå, ikke minst for å 
sikre langsiktighet og en ønsket standard. Det er imidlertid ingenting i veien for at private og 
organisasjoner fortsatt utfører arbeid, tvert imot. Men med en bedre organisering/styring kan 
kommunen bidra bedre fra år til år med midler og klarere ”kommandolinjer”. 
 

6.3. Driftskalkyle for området 
UTGIFTER Adm. Innkjøp Arbeid 
  Timer Kr Timer 
Tilsyn, 2 time pr uke mai - nov, administrasjon 28  
Annet periodisk (maling, reparasjon, annet)  8000 84 
Avfallshåndtering, sekkeabbonnement 14140  
Avsetninger utskiftning anlegg (5 år-10 år) 
(fond) 

7500  

Løypekjøring 5 3000  
  
  
SUM 33 32640 84 
    

TOTAL KOSTNAD DRIFT KIPPERNES PR ÅR     73590 
 
Finansiering/inndekning søkes dekket gjennom kommunale budsjett og samarbeidstiltak 
nevnt tidligere. 
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7. Etableringskostnader og fremdrift - kalkyle 

KIPPERNES INVESTERINGSPLAN      
      
KOSTNADER/år 2009 2010 2011 2012 2013
Prosjektleder, byggeleder       220 000       220 000       220 000    
Stier 1260 m       315 000     
Parkering         40 000     
Sandsvalstua 30 m2       300 000     
Grunneieravtaler 20 000     
Rasteplasser (tre stk)         20 000         40 000    
Sykkelstativ          5 000     
Hestetrasé        140 000    
Toalett omkledningsrom          65 000    
Naturlekeplass           50 000    
Trimløype           80 000    
Informasjon (tavler, retningsvisere, 
annet)         15 000         30 000         30 000    
Sum tiltak       935 000       495 000       380 000      
 
Tallene i budsjettet er hentet fra blant annet Bergen og omegn friluftsråd. Når det gjelder 
natursti, naturlekeplass og hestetrase er dette tall som er vanskelig å fastslå med 100% 
sikkerhet. Dette fordi det finnes ulike usikkerhetsmomenter rundt materialvalg, omfang osv. 
Det endelige budsjettet vil derfor være avhengig av flere av disse valgene. 
  

7.1. Fremdriftsplan 
Finansiering er naturlig nok en forutsetning for tiltakene som er skissert her. Selv om noe er 
på plass vil det kreves betydelige summer for å få på plass alle tiltakene. Selv om målet er å få 
på plass så mange som mulig av tiltakene er det noen ting som vil ha høyere prioritet. 
Oppgradering av veien vil sannsynligvis være ferdigstilt i løpet av høsten 2009. De andre 
tiltakene vil kunne påbegynnes i løpet av våren og sommeren 09 eller utsettes til 2010. Her vil 
naturlig nok det som omhandler universell utforming av stier og rasteplasser ha høy prioritet. 
Se for øvrig investeringsplan over. 
 

7.2. Finansiering 
Allerede ligger det finansiering på noen av tiltakene fra 2008. Kommunen og Halti 
nasjonalparksenter har sammen søkt og fått innvilget tiltak gjennom Troms Fylkeskommune 
tilsvarende 220 000 kr. Det er også finansiert grunneieravtaler gjennom kommune og 
Direktoratet for naturforvaltning. Videre er det gitt signaler over statsbudsjett knyttet til en 
betydelig satsing på tilrettelegging i naturområder. Disse midlene vil gå gjennom flere 
kanaler, men omfatter bla friluftsmidler og regulære rammer over Fylkesmannen sitt budsjett. 
Tiltak nevnt for 2009 er allerede omsøkt eller til vurdering. Nordreisa kommune vil bla søke 
tilskudd gjennom ”verdiskapingsprogram for naturarven” fra 2009. 
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8. Kilder 

Friluftsrådets landsforbund, http://www.friluftsrad.no 
Kart: Nordreisa kommune, http://www.nordreisa.kommune.no 
Wikipedia: http://www.wikipedia.no/ 
Erfaringstall, Bergen og omegn friluftsråd 
Stortingsmelding nr. 39 ”Friluftsliv – ein veg til høgare livskvalitet”  
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9. Vedlegg 

 
Områdeoversikt barmark 
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Områdeoversikt vinter 
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Oversikt stier /anlegg universell utforming 
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Områdeinndeling 
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Fuglekikkingstårn, Kostnader mv: 
 
       
 Kostnadsoversikt for 

observasjonstårn i Eidsvatnet 
     

       
       
       
       
       
 Varenavn Behov Mål Pris Sum  
 2x8" imp. 10,00 m 30,02 300,2  
 2x6” imp. 160,00 m 22,68 3628,8  
 2x4” imp. 90,00 m 15,21 1368,9  
 28x120 mm. imp. dekke 175,00 m 14,31 2504,25  
 Kledning, 19x123 imp. 400,00 m 10,35 4140  
 Taktro 18x120 185,00 m 8,08 1494,8  
 Trekantlekt 14,00 m 20,00 280  
 Spiker 3” galv. 5,00 pk 54,00 270  
 Spiker 4” galv. 3,00 pk 54,00 162  
 Spiker 5” galv. 2,00 pk 124,00 248  
 Spiker 7” galv 1,00 pk 132,00 132  
 Pappspiker 2,5x25 1,00 pk 128,00 128  
 Underlagspapp 20 m2 1,00 rl 338,30 338,3  
 Torvtakplast 20,00 m2 33,15 663  
 Asfaltlim eller lignende i 

patron 
2,00 tb 83,30 166,6  

 Gjenget stål 16 mm. x 1000 
mm. 

12,00 lgd 59,50 714  

 Låsmutter 16 mm. 50,00 stk 6,00 300  
 Firkantskiver 16 mm. 50,00 stk 8,80 440  
 Div festemidler 1,00  1000,00 1000  
 Påler imp. 8 m lgd. 4 stk 1364,00 5456  
 Oppsetting av påler 

(Fosenkraft) 
16 timer 434,00 6944  

 Jordanker 4 stk 186,00 744  
 Festelipper for wire 4 stk 50,00 200  
 Srekkfisk 4 stk 186,00 744  
 Masseskiller 100 m2 5,00 500  
 Veigrus 5 m3 130,00 650  
 Leie av anleggsmaskiner 1  2000,00 2000  
 Avkapp/skre ca. 8% 1  3000,00 3000  
 Beplantning 1  1500,00 1500  
 Totale kostnader    40016,9  
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Arbeidstegninger 

 

 
Tips om bygging av fugletårn: 
http://www.friluftsrad.no/Default.asp?WCI=file&WCE=286 
 
 
Nyttige linker: 
 
Direktoratet for naturforvaltning, Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv  
Direktoratet for naturforvaltning, Friluftsliv for funksjonshemmede  
Kultur- og kirkedepartementet, Spillemidler  
Miljøverndepartementet, Tilskudd til friluftsaktivitet  
Justis- og politidepartementet, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr  
Gyldendal, Lag en naturlekeplass -prinsipper og praktiske ideer, 2002  
DNT, Forbundet KYSTEN og FL, Merkehåndboka  
NHF og FL, Registreringsskjema og vedlegg til registreringsskjema for friluftsområder, 2007 
(Link til pdf-dokumenter ligger under) 
Registreringsskjema-mai-07.pdf 
Vedlegg-registreringsskjema-mai-07.pdf
Merka turstier - Polarsirkelen.pdf 
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Materialliste til toalett/omkledningsrom 
 
Materialliste:Stupebrettet og håndlister 
er montert. Luke over festet for ileAR 
TIL BRUK 
Sperr 2 x 6 1 900 mm 14 stk 
Mønsås 2 x 6 3 300 mm 1 stk 
Sutak 3 330 mm ca 12 m2 
 
Stenderverk 2 x 4 
1 850 mm 14 stk 
1 950 mm 10 stk 
3 300 mm 4 stk 
2 400 mm 2 stk 
2 200 mm 1 stk 
2 500 mm 2 stk 
 
Kledning 1 x 7 
2 400 mm 17 stk 
2 500 mm 28 stk 
1 200 mm 15 stk 
310 mm 15 stk 
Hjørnekjøl 2 150 mm 8 stk 
Vindskier 2 150 mm 8 stl 
Panel tot. ca 275 m 
2 280 mm 36 stk 
2 150 mm 20 stk 
1 030 mm 18 stk 
210 mm 18 stk 
Betongplate: 2,4 x 2,5 x 0,15 m = ca 1 
m3 
Armeringsmatte: 2,4 x 2,3 m 
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Avfallssystem, Molok 

 
Om bruk av Molok: 
Moloken graves ned til 1,5 meters dybde. Dersom det er fare for at det kan bli stående vann i 
grunnen, forankres Moloken ved å fylle betong rundt forankringsringen. Det finnes flere 
tilsvarende systemer, men det er en fordel å velge ett system innenfor samme driftsenhet. Da 
unngår man å ha flere typer sekker, løfteringer etc. Da en er avhengig av kranbil for å tømme 
de største Molokene, egner de seg best på områder med bilvei og snuplass. Minus med 
Moloksystemet er at det er utsatt for brannskader dersom det kastes varme engangsgriller 
oppi. For å unngå dette, bør det settes en kurv for engangsgriller ved siden av Moloken. 
 
Kort omtale: 
Moloksystemet finnes i flere størrelser, hvor den største er 5 m³. Systemet er avhengig av 
tømming ved hjelp av kran da vekten på full Molok er ca 800 til 1000 kg. 
ettet og håndlister er montert. Luke over festet for ilen. 
Kostnadsoverslag:TIL BRUK 
En 5 m³ Molok koster i innkjøp ca kr 30.000,-. Totalkostnad blir ca kr 60.000,-, litt avhengig 
av stedlige forhold. 
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Eksempler på informasjonstavler 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2741 -1

Arkiv: 651

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 24.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Kjøp av hjullaster

Henvisning til lovverk:
K.sak 0014/05 og K.sak 57/05

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune opptar lån på 1,0 mill kroner til kjøp av hjullaster.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forta innkjøp og evt. selge eldre maskiner.
Tiltaket er selvfinansierende gjennom bruk av allerede budsjetterte midler i driftsbudsjettet for 
veg, park, vann og avløp.

Saksopplysninger

Kommunestyret bad i 2004 administrasjonen om å utrede konkurranseutsetting av kommunal 
vegdrift / vegvedlikehold. Etter en grundig utredning og politisk behandling gjorde 
kommunestyret i møte 07.04.05 følgende vedtak i sak 14/05:

1. Sett i lys av de lave kostnadene Nordreisa kommune har på vegvedlikehold, 
sammenlignet med andre kommuner, anser en ikke at det er noen økonomisk gevinst 
å sette vedlikehold av kommunale veger ut på anbud.

2. Teknisk avdeling gis mulighet til investeringer i hensiktsmessig utstyr / maskiner 
 slik at en er i stand til å utføre mest mulig av vedlikeholdet selv.
 Investeringene innarbeides i økonomiplanen.

Til budsjettet for 2006 fremmet formannskapet forslag om investering i maskiner og utstyr til en 
kostnad på 3,1 mill. kroner. Dette for bla. imøtekomme de forutsetninger som var lagt til grunn 
da kommunestyret vedtok fortsatt vegvedlikehold i egen regi.  Under nevnte budsjettbehandling,
ble det fremmet forslag om å redusere bevilgningen til 2,6 mill. bla. for å styrke breibånds-
utbygginga.  Denne reduksjonen innebar at bare en av to maskiner ble kjøpt inn. Vi valgte å 
kjøpe ny Unimog beregnet for brøyting, sandtrøing, gatefeiing, salting og vanning av veger.
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Dette har vist seg å være effektiv bruk av ressursene.  Til eksempel er forbruk av sand redusert 
med 50 %, som er både tidsmessig og kostnadsmessig innsparing.

Vurdering

For at teknisk avdeling skal opprettholde nivået på vedlikehold som vi i dag har, er avdelingen 
avhengig av en viss maskinpark.  Traktoren som benyttes hele året har passerer snart 8000 
maskintimer og har stadig større og større reparasjonskostnader.  Det samme gjelder for den 
gamle Unimogen som bla. benyttes til brøyting i sentrumsområdene.
Som kompensasjon for maskiner som vi selv mangler, har vi i flere år leid inn maskiner 
vinterhalvåret til brøyting. Leiekostnadene til disse utgjør over hundre tusen kroner. I tillegg 
kommer drivstoff mv.  Sommertid leier vi kantklipping for mellom 80 – 120.000.
Mye av leiekostnadene har vi kunne spart dersom vi hadde egen maskin / redskapsbærer.
For tiden er det flere nesten helt nye maskiner med nykjøpsgaranti til salgs for gunstig priser.
Årsaken er sannsynligvis at markedet har overinvestert eller at virksomheter avvikler. Tilgang 
på arbeidsoppdrag har stangnert og vil også påvirke makedet.

Kjøp av egen maskin vil være rimligere enn leie og langt rimeligere enn leasing.
En maskin til ca. 1.000.000 vil samlet rentekostnad over nedbetalingstid på 10 år være på 
gjennomsnitt ca 330.000, dvs. ca 30.000 pr år. I tillegg kommer avskrivning på 100.000 pr år.
Dette tilsvarer omtrent det vi leier maskiner for i dag. 
Fordelen med å eie maskinen selv vil være at kostnadene for ens egen maskin vil være for hele 
året, mens tilsvarende leiemaskin vil kun være vinterhalvåret.

Ved kjøp av egen maskin vil en kunne utføre langt mer arbeid for samme kostnad som vi dag 
benytter til leie av maskin og til kjøp av vedlikeholdstjenester.  Dermed vil en kunne få mer ut 
av hver bevilget krone.  Dette vil komme alle brukere av kommunale veier til gode og ikke 
minst holde vedlikeholdet på et høyere nivå.
Til eksempel henviser en til Unimogen som ble kjøpt i 2007.  Forbruk av strøsand er halvert, 
uten at vegene er blitt dårligere framkommelig. Vi oppnår mer effektiv bruk av utstyret.
I tillegg brukes bilen til brøyting i sentrum samt kosting av sand og grus vekk fra asfalt om 
sommeren , mv.  Bare sistnevnte kostnad ga årlig innsparing på 50 – 75. 000.
Kjøp av hjullaster med diverse redskaper vil effektivisere driften av kommunale veger, samtidig 
som den kan erstatte mye av det arbeidet som de gamle maskinene brukes til i dag. I tillegg vil 
en spare verkstedkostnader.
Hjullasteren vil også kunne ”leies ut” til vann- og avløpsverket.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2982 -1

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 05.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/09 Nordreisa Levekårsutvalg 12.03.2009
8/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Bruk av hybelhusene

Henvisning til lovverk:

Saksdokumenter:

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 12.03.2009 

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommune gir tilbakemelding til Stiftelsen NYBO at vi ikke kommer til å bruke 
hybelhusene til funksjonene voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen”. 

• Nordreisa kommune etablerer en arbeidsgruppe for å finne hensiktsmessig organisering samt 
permanente løsninger for lokaler til voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen” som 
dekker framtidens behov.

• Administrasjonen søker å finne nye midlertidige løsninger som ligger innenfor tildelte 
økonomiske rammer.

-  Formannskap sak 0008/08

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommune gir tilbakemelding til Stiftelsen NYBO at vi ikke kommer til å bruke 
hybelhusene til funksjonene voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen”. 
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• Nordreisa kommune etablerer en arbeidsgruppe for å finne hensiktsmessig organisering samt 
permanente løsninger for lokaler til voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen” som 
dekker framtidens behov.

• Administrasjonen søker å finne nye midlertidige løsninger som ligger innenfor tildelte 
økonomiske rammer.

Saksopplysninger

Stiftelsen NYBO har overtatt hybelhusene fra Troms fylkeskommune. Nordreisa kommune har 
ikke egnede lokaler til funksjonene voksenopplæring, dagtilbud og ”møteplassen”. Et alternativ 
var å renovere tre hybelhus til disse funksjonene. 

Nordreisa voksenopplæring er i dag plassert midlertidig i leiligheter i Engveien. I tillegg bruker 
voksenopplæringen kantina og kinosalen til opplæring. Voksenopplæringens tilbud kan deles 
inn i tre hovedområder:
• Opplæring til fremmedspråklige
• Grunnskoleopplæring for voksne
• Spes ped opplæring til voksne med særskilte behov

Nordreisa kommune vil sannsynligvis komme til å motta inntil 30 flyktninger i løpet av 2009. 
Antallet fremmedspråklige bosatte flyktninger som trenger opplæring kan komme opp i ca 20 
elever. I tillegg har kommunen andre innvandrere som har bosatt seg i kommunen av andre 
årsaker, antallet kan være mellom 5 og 10 elever. Antallet elever i grunnskole for voksne antas å 
være opp til 5 elever pr år. Denne gruppen kan øke dersom fremmedspråklige ønsker å 
gjennomføre grunnskolen i den hensikt å kvalifisere seg for videreutdanning. Antallet spes ped 
elever i voksen alder vil ligge stabilt de nærmeste årene på 2-4 brukere. Dette vil derimot endres 
i årene som kommer da elever vi har i grunnskolen i dag vil komme til voksenopplæringen om 
noen år. Behovet er stipulert til 17 elever i 2014 og 28 elever i 2016.  

I dag har Nordreisa kommune flere enheter som har dagtilbud, herunder voksenopplæringen 
som nevnt overfor samt i Bikuben på Guleng. Lokalene de har i dag er ikke hensiktsmessig til 
brukergruppen, verken i størrelse, funksjonalitet eller byggetekniske løsninger. Bikuben er ikke 
tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. Det er en helt klar sammenheng mellom et dagtilbud 
og spes ped for voksne som i dag handteres av voksenopplæringen. Som nevnt overfor vil 
antallet brukere øke betraktelig fra 2014. 

Møteplassen er nå lokalisert i den gamle presteboligen på Hansebakken da det var behov for å 
bruke ”Doktorgården” til barnehage. Det er ikke en hensiktsmessig plassering da avstanden 
mellom Fosseng feltet til Møteplassen er for stor, som igjen gir en dårlig utnyttelse av personal-
ressursene. I tillegg bør man frigjøre kapital ved salg av den gamle presteboligen, som er vedtatt 
skal være med på å finansiere den nye presteboligen.

Miljøarbeidertjenesten er overført fra sosialavdelingen til omsorgstjenester i forbindelse med  
NAV-prosessen. De har behov for kontorlokaler samt lagring av utstyr og materiell. Det er de 
samme brukergruppene som benytter dagtilbudet og støttekontaktene (miljøarbeidertjenesten). I 
tillegg kan det på sikt være aktuelt å bruke støttekontakter i forhold til forebyggende virksomhet 
inn mot familier, en tjeneste som er organisert i Familiesenteret.  

Stiftelsen NYBO har hatt ombygging av hybelhusene på anbud. En eventuell leiepris på
hybelhusene fra NYBO til kommunen er beregnet ut i fra kjøpesum, ombyggingskostnader og 
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driftsutgifter. Det billigste alternativet i forhold til anbudene vil gi en leiepris til kommunen på 
ca kr 20 000 – 22 000.- pr mnd pr hus. Denne kostnaden er det ikke budsjettdekning for i 
budsjettet for 2009, selv om vi har budsjettert med en husleieøkning for nevnte funksjoner. 

Vurdering

Det kan komme til å bli ca 30 elever som tar opplæring for fremmedspråklige og 
grunnskoleopplæring for voksne. Ett hybelhus vil alene ikke dekke dette behovet. Behovet for 
større lokaler kan allerede komme i løpet av 2009-2010. Lokalene bør være egnede under-
visningslokaler samtidig som det er en fordel at elevene er skjermet fra andre grunnskoleelever.  

Antall voksne som vil ha behov for spes ped opplæring vil om få år komme opp i et antall på 28 
elever/brukere. Ett hybelhus til dagsenter vil ikke på sikt kunne bli et fullverdig aktivitetssenter 
med så mange elever/brukere. I tillegg må støttekontakttjenesten ha kontor samt areal til lagring 
av utstyr og materiell.

Møteplassen vil ha arealmessig stor nok plass i et hybelhus, men av økonomiske årsaker er 
ombygging av et hybelhus til dette formålet for kostbart.

I tidligere beregninger av økonomi la vi til grunn at 30 flyktninger ville komme til Nordreisa 
kommune før årsskiftet, en del av disse inntektene skulle brukes til nye lokaler. Denne 
forutsetningen er ikke lengre reell.

Av økonomiske årsaker og fremtidige arealbehov vil det derfor være svært lite hensiktsmessig å 
begynne en kostbar ombygging der lokalene i løpet av relativt kort tid vil være for små. 

Voksenopplæringen, dagsenter og møteplassen har fortsatt behov for nye lokaler, men de nye 
lokalene bør dekke framtidens behov. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2734 -1

Arkiv: L32

Saksbehandler:  Ruth Uhlving

Dato:                 05.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Kvenske parallellnavn på bygder og tettsteder i Nordreisa

Saksdokumenter
• Brev fra Kvensk stedsnavntjeneste 29.06.2005: Foreløpig tilråding av skrivemåten for 

kvenske parallellnavn i Nordreisa kommune
• Høringsbrev til elleve organisasjoner og grendelag 9.06.2006, 12.09.2006, 22.03.2007 

og siste purring til fem grendelag 6.03.2008.
• Høringsuttalelse/svarskjema fra seks organisasjoner og grendelag
• Driftsutvalget sak 0063/08: Kvenske parallellnavn i Nordreisa – foreløpig tilråding
• Brev fra Kvensk stedsnavntjeneste 04.09.2008: Endelig tilråding: Kvenske stedsnavn i 

Nordreisa kommune.
• E-post fra Kvensk stedsnavntjeneste 26.02.09 med tilleggsopplysninger til brev 04.09.08
• Lov om stadnamn

Henvisning til lovverk:
Lov om stadnamn

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommune vedtar bruk av kvenske parallellnavn på ni bygder og tettsteder i 
kommunen.

• De ni navnene er Storslett – Hansinkenttä, Sørkjosen – Rässikäinen, Snemyr –
Lumijänkkä, Kjelleren – Kellari, Sappen – Sappi, Storvik – Isolahti, Oksfjordhamn –
Aksuvuononhamina, Steinsvik – Kivipahta og Bakkeby – Sokkovuono.

• Navneformen på skilt, kart og lignende skal være i rekkefølgen norsk – kvensk. 

Sammendrag

Kvensk stedsnavntjeneste har i henhold til Lov om stadnamn reist navnesak for skrivemåten av 
kvenske parallellnavn i Nordreisa kommune. Stedsnavntjenesten laget først en foreløpig 
tilråding som ble sendt ut på høring til organisasjoner, grendelag og grunneiere. Kommunen 
v/Driftsutvalget gav i juni 08 en uttalelse på bakgrunn av høringsrunden og sendte saka tilbake 
til stedsnavntjenesten for endelig tilråding. 
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Stedsnavntjenestes endelige tilråding for navn på bygder og tettsteder er nå kommet tilbake til 
kommunen for vedtak. 
Rådmannens innstilling er i tråd med uttalelsene som er kommet inn og kommunens forrige 
vedtak og i henhold til navnekonsulenttjenesten endelige tilråding.

Lov om stadnamn

”Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er 
praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. Lova skal sikre 
omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale 
avtalar og konvensjonar.” (§ 1.)
Loven gir regler for bruken av navn i de flerspråklige områdene. Samiske og kvenske stedsnavn 
som blir nyttet av folk på stedet, skal vanligvis brukes av det offentlige på kart og skilt, i register 
m.m., sammen med en eventuell norsk navneform, jf. lovens § 9 andre ledd og forskriftenes § 7.
Når det blir brukt mer enn ett navn på kart, skilt o.l., skal vedtaksorganet bestemme rekkefølgen 
av navna, og en skal ta hensyn til språkbruken på stedet.

Saksopplysninger

Kvensk stedsnavntjeneste har i henhold til Lov om stadnamn først oversendt en foreløpig
tilråding om kvenske parallellnavn i Nordreisa kommune. Den foreløpige tilrådingen omfattet 
både bygder/tettsteder, mange naturnavn, dvs. navn på fjell, fjord, elver, tjern osv, samt navn på 
noen grunneiendommer (bruksnavn). Tilrådingene var i hovedsak basert på navnemateriale som 
ble samla inn av Anna-Riitta Lindgren blant kvenskspråklige i Nordreisa samt boka Finske 
stedsnavn i Nordreisa av Bente Imerslund. Kommunen sendte forslagene ut på høring til berørte 
parter, dvs. organisasjoner, grendelag og grunneiere. På bakgrunn av høringsuttalelsene som 
kom inn gav kommunen uttalelse ved vedtak i Driftsutvalget 16.06.08, sak 0063/08:

Nordreisa kommune går inn for bruk av kvenske parallellnavn på bygder og tettsteder, på 
naturnavn og på grunneiendommer slik det er listet opp i saksutredningen i feltet 
Kommunens uttalelse/forslag:

Norsk navn Kvensk 
parallellnavn

Uttalelse fra organisasjon/grendelag:
NFF = Norsk-finsk forening
NH = Nordreisa historielag
GL = grendelag

Kommunens 
uttalelse/forslag
om kvensk 
parallellnavn

Storslett Hansinkenttä Vanlig navn brukt om Storslett 
(NFF). Brukes av alle finsktalende i 
Nordreisa (NH). Ok (2 GL).

Hansinkenttä

Sørkjosen Rässikäinen Vanlig navn brukt om Sørkjosen 
(NFF). Har også hørt kortformen 
Rässi. Mye brukt også utenfor 
Nordreisa (NH). Ok (2 GL).

Rässikäinen

Snemyr Lumijänkkä Brukt om Snemyr (NFF). Anbefales 
(NH). Ok (GL).

Lumijänkkä

Kjelleren Kellari Anbefales (NH). Ok (GL). Kellari
Sappen Sappi Brukt om Sappen (NFF). 

Ok (GL).
Sappi

Storvik Isolahti Viktig (NH). Isolahti
Oksfjord-
hamn

Aksuvuonon-
hamina

Det navn som brukes (GL). Aksuvuonon-
hamina

Steinsvik Kivipahta Ingen uttalelse fra organisasjon el. 
grendelag. Se også under 
grunneiendommer.

Kivipahta
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Bakkeby Sokkovuono Ingen uttalelse fra organisasjon el. 
grendelag.

Sokkovuono

* * * * * * * * 

Kvensk stedsnavntjeneste har nå gitt endelig tilråding til de som skal fatte vedtak, og det er: 
Kommunen – for navn på bygder/tettsteder
Statens kartverk – for naturnavn og navn på eiendommer (bruksnavn)

Alle vedtatte navn blir ført inn i Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Statens kartverks 
fylkeskartkontor. Statens vegvesen skal sørge for skilting av navn på bygder og tettsteder. 
Statens kartverk skal sørge for kartfesting av naturnavn og evt navn på eiendommer dersom 
eieren samtykker.

Vurdering

Nordreisa er sterkt preget av kvensk språk og kultur, vi kaller oss kvenkommune og en 
kommune for ”de tre stammers møte”. Vi har sterke kvenske tradisjoner med bl.a. 
tjæremilebrenning, bruk av badstu og elvebåt og kommunens museumsanlegg er kvengården 
Tørfosstunet. Halti kvenkultursenter IKS er dannet med deltakelse av, foruten Nordreisa 
kommune, Troms fylkeskommune og våre fem nabokommuner. Vi har lange tradisjoner med 
finskundervisning til et stort antall elever både i grunnskolen og i videregående skole. 
Kommunen utgav i 1993 boka ”Finske stedsnavn i Nordreisa” og i 2008 boka ”Kvenske 
personnavn i Nordreisa”. Målsetting for kvenkulturprosjektet som startet opp i 2006 er formulert 
slik: ”Det skal bygges opp et forum for samarbeide på Nordkalotten der befolkningens kvenske 
røtter skal utnyttes til utvikling av næringsliv og kulturliv ut i fra dagens situasjon.” I 
forbindelse med at Direktoratet for naturforvaltning i februar 08 tildelte Storslett status som 
nasjonalparklandsby, uttalte direktoratet bl.a.: ”Det er viktig at hver av nasjonalparklandsbyene 
er kulturbærer for egne tradisjoner. Det blir lagt vekt på at de skal kunne tilby produkter og 
opplevelser med lokalt tilsnitt”.

For folk som reiser gjennom eller besøker kommunen er det imidlertid ikke så lett å oppdage 
den kvenske kulturen. Å få de kvenske stedsnavnene med på kart og skilt sammen med de 
norske navnene, vil kunne bidra positivt til større synliggjøring. Det kan også medføre økt 
stolthet over kvenkulturen og styrke den kvenske identitetsfølelsen blant folk i kommunen.
En slik synliggjøring av kvenske parallellnavn kan ikke sees å få noen økonomiske 
konsekvenser for kommunen – Statens kartverk har ansvar for å oppdatere kart og Statens 
vegvesen har ansvar for oppsetting av nye skilt.

I henhold til stedsnavnloven blir naturlig rekkefølge på skilt, kart og lignende i Nordreisa at det 
norske navnet står først, og deretter det kvenske.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2477 -1

Arkiv: 076

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 16.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/09 Nordreisa Valgnemnd 19.02.2009
10/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Oppnevning av Ærespriskomité

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 19.02.2009 

Behandling:

Følgende tre medlemmer ble foreslått av valgnemnda: 
1. Sigrund Hestdal
2. Nils Tore Andreassen
3. Birger Solbakken

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ærespriskomitèen for perioden 2009 – 2011 med fem medlemmer har følgende sammensetning:

§ Tre medlemmmer foreslått av valgnemnda:
1. Sigrund Hestdal
2. Nils Tore Andreassen
3. Birger Solbakken

§ Leder i Nordreisa idrettsråd 
Rune Bjerkli

§ Rektor i Kulturskolen 
Herdis Lindbom
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Innstilling

Ærespriskomitèen for perioden 2009 – 2011 med fem medlemmer har følgende sammensetning:

§ Tre medlemmmer foreslått av valgnemnda:
1…………………………..

2………………………….

3………………………….

§ Leder i Nordreisa idrettsråd 
Rune Bjerkli

§ Rektor i Kulturskolen 
Herdis Lindbom

Saksopplysninger

Æresprisen ble opprettet i 2003, og har vært utdelt hvert annet år siden da. I følge statuttene skal 
ærespriskomitéen oppnevnes av Kommunestyret. Ny komité for denne valgperioden skulle vært 
oppnevnt i forbindelse med oppnevning av råd og utvalg etter siste kommunevalg. 

Ærespriskomitéen med fem medlemmer har hatt slik sammensetning:
• Tre medlemmer foreslått av valgnemnda 
• Leder i Nordreisa idrettsråd
• Rektor i Kulturskolen

Kulturkonsulenten er sekretær for komitéen.

Statutter for Nordreisa kommunes ærespris

1. Nordreisa kommune kan hvert annet år tildele en ærespris. Prisen tildeles for innsats innafor 
kultur, idrett og annen frivillig innsats. Prisen skal foruten å være en inspirasjon til videre 
insats, også være kommunens uttrykk for anerkjennelse og honnør for den innsats som er 
vist.

2. Æresprisen tildeles enkeltperson, unntaktsvis gruppe, sammenslutning eller forening, som 
har sin klare tilknytning til kommunen. Prisvinneren bør være bosatt i kommunen.

3. Æresprisen består av en pengesum, for tiden kr 10.000, og et spesiallaget kunstverk av 
Johanne Marie Hansen-Krone.

4. Enhver med nåværende eller tidligere tilknytning til kommunen kan komme med forslag til 
kandidat. Forslag skal være begrunnet og må leveres kommunen innen fastsatt frist.

5. Ærespriskomitéen består av fem personer oppnevnt av Kommunestyret. Kulturkonsulenten 
er sekretær for komitéen. Komitéens beslutning er endelig og behandlingen er konfidensiell. 
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6. Prisen deles ut i forbindelse med det siste kommunestyremøtet om våren eller i forbindelse 
med et arrangement.

Vurdering

Ærespriskomité for inneværende valgperiode må oppnevnes snarest i og med at det skal utdeles 
ærespris i år. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2392 -2

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 16.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/09 Nordreisa Valgnemnd 19.02.2009
11/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Søknad om fritak fra politiske verv 2009 Arnhild Andreassen

Henvisning til lovverk:
Kommunelovens §§15 og 16.

Valgnemndas innstilling
Arnhild Andreassen gis fritak fra alle politiske verv ut 2009.

1. vararepresentant for Kristelig Folkeparti, Gerd H. Kristiansen, rykker opp som fast medlem i 
kommunestyret ut 2009. 

I formannskap, administrasjonsutvalg, næringsutvalg og valgstyret rykker 2. vararepresentant 
fra Frp Bjørn Johannes Garden opp som 1. vararepresentant. 

I kommuneplanutvalget og klagenemnd rykker personlig vararepresentant Else Marie Myrheim 
opp som fast medlem ut 2009. 

I overtaksnemnd for eiendomsskatt rykker 1. vararepresentant Ragnhild Hammari opp som fast 
medlem ut 2009. 

I krisesenteret i Tromsø rykker 1. vararepresentant Terje Olsen opp som fast medlem ut 2009. 

Saksdokumenter
Søknad fra Arnhild Andreassen om fritak politiske verv ut 2009. 

Saksopplysninger
Arnhild Andreassen, Kristelig Folkeparti, søker om permisjon fra alle politiske verv ut 2009 i 
forbindelse med barnefødsel. Representanten sitter i flere nemnder og utvalg:

§ Kommunestyret, fast representant
§ Formannskap, 1. vararepresentant 
§ Administrasjonsutvalg, 1. vararepresentant
§ Næringsutvalg, 1. vararepresentant
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§ Valgstyret, 1. vararepresentant
§ Kommuneplanutvalg, 1. vararepresentant
§ Overtakstnemnd for eiendomsskatt, fast representant
§ Krisesentret i Tromsø
§ Klagenemnd, fast representant

Vurdering
Arnhild Andreassens søknad om permisjon kommer innunder Kommunelovens §§ 15 og 16 som 
åpner for fritak for den som ”ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” I kommentarene til bestemmelsen heter det at fritaksgrunn vil i første 
rekke være søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra 
byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Kommunelovens § 16 sier at dersom fritak gis, 
vil første varamedlem rykke opp.  På bakgrunn av forannevnte bør søknaden om fritak fra alle 
politiske verv ut 2009 innvilges. 

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 19.02.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Arnhild Andreassen gis fritak fra alle politiske verv ut 2009.

1. vararepresentant for Kristelig Folkeparti, Gerd H. Kristiansen, rykker opp som fast medlem i 
kommunestyret ut 2009. 

I formannskap, administrasjonsutvalg, næringsutvalg og valgstyret rykker 2. vararepresentant 
fra Frp Bjørn Johannes Garden opp som 1. vararepresentant. 

I kommuneplanutvalget og klagenemnd rykker personlig vararepresentant Else Marie Myrheim 
opp som fast medlem ut 2009. 

I overtaksnemnd for eiendomsskatt rykker 1. vararepresentant Ragnhild Hammari opp som fast 
medlem ut 2009. 

I krisesenteret i Tromsø rykker 1. vararepresentant Terje Olsen opp som fast medlem ut 2009
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/77 -2

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 12.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk over 22 % samt utvidet 
åpningstid

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven.
Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol.

Rådmannens innstilling

1. Arikas biljard og pizzeria v/Karita Isaksen gis alminnelig skjenkebevilling for brennevin
fra Arikas biljard og pizzeria, Sentrum 6, 9151 Storslett.

2. Arikas biljard og pizzeria gis utvidet åpningstid i henhold kommunal forskrift:
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til 
kl 02.00.  Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. 
På fredager og lørdager, på dager foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 
26.12. til og med 01.01., kan skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.

3. For øvrig vises det til kommunestyresak 0084/08.

Saksopplysninger

Arikas biljard og pizzeria AS v/daglig leder Karita Isaksen, søker om utvidelse av eksisterende 
skjenkebevilling til også å gjelde skjenking av brennevin.  De har i dag bevilling for skjenking 
av øl og vin.
Videre søker de om utvidelse av åpningstidene i henhold til kommunal forskrift om salgs- og
skjenkebevilling for alkohol.
Rådmannens innstilling er positiv.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2292 -6

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 26.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Godkjenning av ny styrer for skjenke- og serveringsbevilling

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven

Rådmannens innstilling

Som ny styrer for skjenke- og serveringsbevilling ved Reisafjord hotell, godkjennes Trond Eldor 
Martin Nilssen.

Saksopplysninger

Reisafjord hotell AS, søker om godkjenning av ny styrer for skjenke- og serveringsbevilling.
Trond Eldor Martin Nilsen søkes godkjent som ny styrer.  Han har avlagt og bestått 
kunnskapsprøven om alkoholloven og serveringsloven.

Vurdering

Reisafjord hotell AS, har fått skjenkebevilling i kst sak 0048/08.
Denne søknad gjelder godkjenning av ny styrer.
Lensmannen som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige forhold, 
har ingen merknader.
Rådmannens innstilling er postiv.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/588 -4

Arkiv: U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 12.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Søknad om endring av stedfortreder salgsbevilling - Storslett dagligvare AS, 
ICA

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven

Rådmannens innstilling:

Som ny stedfortreder for salgsbevilling til Storslett dagligvare AS, ICA, godkjennes Henie 
Dalsaune.

Saksopplysninger

Storslett dagligvare AS, ICA, søker om godkjenning av ny stedfortreder på salgsbevilling.
Henie Dalsaune søkes godkjent som ny stedfortreder.  Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve 
om alkohollovgivningen for salgsbevilling.

Vurdering

Storslett dagligvare AS, ICa, har fått salgsbevilling i kst sak 0064/08. 
Denne søknad gjelder derfor kun godkjenning av ny stedfortreder.
Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige forhold, 
har ingen merknader.
Rådmannens innstilling er positiv.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/329 -14

Arkiv: 011

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 26.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
15/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Valgdag for stortings- og sametingsvalget 2009 

Henvisning til lovverk:
Valgloven § 9-2

Rådmannens innstilling

I Nordreisa kommune holdes det valg også søndag 13. september 2009 i valgkretsene 
Storslett, Rotsund og Oksfjord.

Saksopplysninger

I statsråd 18. april 2008 er valgdagen for stortings-  og sametingsvalget 2009 fastsatt til mandag 
14. september 2009.  
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg 
også søndag 13. september 2009.

Det har tidligere vært holdt valg over to dager i tre av kretsene:  Storslett, Rotsund og Oksfjord.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/1672 -2

Arkiv: U00

Saksbehandler:  Knut Berg

Dato:                 30.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/09 Nordreisa Næringsutvalg 12.02.2009
16/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Strategisk næringsplan for Tromsøregionene og for Nord-Troms.

Saksprotokoll i Nordreisa Næringsutvalg - 12.02.2009 

Behandling:

Innstillingen vedtatt med følgende forslag til endringer:
Strategisk plan for Nord-Troms.
Tillegg punkt 3.1 bedriftene må i større grad enn i dag tørre å feile.
Tillegg punkt 3.3.1. Strategi 2. skape kompetansearbeidsplasser til ungdom som ønsker å slå seg 
ned i regionen.
Svakheter, ulemper. Tillegg 4.2. Manglende kompetanse på
negative virkningene av oppdrett.
Ledende  torskeoppdrettskompetanse tas ut.
Tilegg punkt 4.3. Rutetilbudene i Nord-troms korresponderer dårlig.
Det bør være samsvar mellom prioriteringene politikerne og næringslivet gjør overfor høyere 
politiske nivå.
4.5. Vi stiller spørsmål med hva som menes med at Nord-troms trenger framtidige ledere.

Næringsutvalget mener at det bør være utarbeides en mer operativ prioriteringsliste der 
kommunene kan være aktive medspillere.

VEDTAK:

1. Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått i Strategisk 
næringsplan for Nord-Troms 2009-2011 men foreslår følgende endringer:

2.    Tillegg punkt 3.1 bedriftene må i større grad enn i dag tørre å feile.
Tillegg punkt 3.3.1. Strategi 2. skape kompetansearbeidsplasser til ungdom som ønsker å 
slå seg ned i regionen.
Svakheter, ulemper. Tillegg 4.2. Manglende kompetanse på negative virkningene av 
oppdrett.
Ledende  torskeoppdrettskompetanse tas ut.
Tilegg punkt 4.3. Rutetilbudene i Nord-troms korresponderer dårlig.
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Det bør være samsvar mellom prioriteringene politikerne og næringslivet gjør overfor 
høyere politiske nivå.
4.5. Vi stiller spørsmål med hva som menes med at Nord-troms trenger framtidige 
ledere.

3. Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått Strategisk 
næringsplan for Tromsø-regionen

4. Næringsutvalget mener at det bør være utarbeides en mer operativ prioriteringsliste der 
kommunene kan være aktive medspillere.

5. Saken oversendes kommunestyret til endelig behandling.

Rådmannens innstilling

2. Nordreisa kommune slutter seg til og støtter opp om de tiltak som er foreslått i Strategisk 
næringsplan for Nord-Troms 2009-2011 og Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

3. Saken oversendes kommunestyret til endelig behandling.

Saksopplysninger

Vedlegg:
Særutskrift fra styremøtet i Nord-Troms Regionråd sak 2.09.
Strategisk næringsplan for Nord-Troms for perioden 2009-2011.

Nord-Troms Næringsforum har utarbeidet strategisk næringsplan for regionen for perioden 
2009-2011. Planen er harmonert i forhold til Tromsø regionens strategiske næringsplan som 
Nord-Troms er en del av. Begge planene følger som vedlegg.

Vurdering

Nordreisa kommune  kan ha egne særskilte satsingsområder som ikke inngår i planene. Planene 
vil ikke binde opp slike satsinger. I den vanskelige økonomiske situasjonen landet nå er inne i 
kan det være aktuelt med andre tiltak for hele regionene som ikke er nevnt i planen.
Det tilrås at næringsutvalget slutter seg til planen og oversender den kommunestyret.

Side 136



STRATEGISK NÆRINGSPLAN

FOR

NORD - TROMS

PERIODEN 2009 - 2011

FOR

nord-trams næringsforum
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1. Innledning

1.1 Leddene i det strategiske plansystemet
Den langsiktige delen er rettet mot hele regionen, mens den kortsiktige delen er mer rettet mot
region- og kommuneorganisasjonenes virksomhet.

Den lan sikti e delen.
Denne skal se utover regionens "hverdagssituasjon" og skal kommunisere ut visjoner og mål for
en langsiktig utvikling av regionen. Under utformingen av planen må en også ta hensyn til den
"Strategiske Næringsplanen" som er under utarbeidelse for Tromsø Regionen som i denne
sammenheng også inkluderer Nord-Troms.
Planen tar ikke sikte på å stake ut en bestemt kurs, men beskriver noen satsingsområder for å
møte utfordringer som synes aktuelle.
Planen skal revideres min, en gang i hver valgperiode (4 år), men det er en stor fordel dersom
planen vurderes og eventuelt oppdateres og justeres hvert år.

Handlin s ro rammet.
Handlingsprogrammet med økonomiplan skal vise hva kommunene og regionsrådet vil gjøre de
nærmeste fire årene for å oppnå de langsiktige målene. Gitte mål og virkemidler vurderes opp
mot tilgjengelige ressurser og nedfelles i mer kortsiktige planer/budsjetter. Planen gjelder i fire år
og revideres hvert år.

Årsbudsiett.  
Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunenes og regionens inntekter/tilskudd og
anvendelsen av disse.

Årsmeldino.  
Årsmeldingen skal vise hva som er oppnådd av resultater ut fra tildelte ressurser og hvorvidt
disse er forvaltet med ansvarlighet. Men den skal også danne grunnlag for beslutninger om
eventuelle endringer i de fremtidige satsingene.
Årsmeldingene skal være med å danne grunnlaget for eventuelle endringer i den langsiktige
delen.

1.2. Det strategiske plansystemet

LANGSIKTIG DEL KORTSIKTIG DEL

3
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STRATEGIDEL (TEKSTDEL)
Visjon
Hovedmål
Utfordringer
Satsingsområder
mål og strategier

Tidshorisont:

Revisjon:

Oppdatering / justering:

min. 12 år

hvert 4. år

hvert år

Årsmeiclingene

HANDLINGSPROGRAM

• Handlingsmål
• Prioriterte tiltak
• Økonom iplan

Tidshorisont: 4 år
Revisjon: årlig

ÅRSBUDSJETT
- Ressurser for

gjennomføring

ÅRSMELDING
- Regnskap
- Res.vurdering

Fig. 1. Det strategiske plansystemet

2. Hva vil Nord — Troms?

2.1 Regionrådets visjon for Nord - Troms

"Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende"

> Med  attraktiv  forstår vi å skape bolyst gjennom å synliggjøre kvalitetene i regionen
med fokus på:

O Attraktive arbeidsplasser
O Rikt kulturliv
O Gode levekår

> Med  nytenkende  tar vi utgangspunkt i vår strategiske beliggenhet og unike
naturressurser og tenker nytt for:

O Å bli blant de ledende i landet innen naturbasert turisme inkludert kultur og
opplevelser (KR0).

O Å bli en foregangsregion i bruk av ny teknologi.
O Å videreutvikle primærnæringene.
O Å utvikle et godt og tett samarbeid mellom kommunene i Nord-Troms for å gi

en effektiv offentlig forvaltning med et godt tjenestetilbud.
O Gjennom samarbeidet mellom Tromsø Regionen og region Nord-Troms

bidra til å utvikle:

• KRO (kultur, reiseliv og opplevelser)
• Nye former for energi
• Mat basert på råvarer fra "blå" og "grønn" sektor

4
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3. Situasjonen i Nord-Troms.

3.1 Analyse av dagens situasjon for næringslivet i Nord-Troms.

Dagens styrke og fordeler.
> Mangfoldig region hva angår natur, ressurser og kultur.
> Tilgang til gode offentlige virkemidler
> En region som begynner å bli sammensveist og samarbeidende.
> Mange dyktige gründere og "entreprenører" med gode ideer.
> Flere virksomheter er inne i olje og gass næringen.
> Noen kunnskapsrike og sterke næringsmiljøer.
> Flere næringer er inne i en vekstfase.
> Noen kulturarrangementer har lyktes bra.

Dagens svakheter og ulemper
> En til dels vanskelig geografi, ujevnt befolket og med store avstander.
> Mangelfull infrastruktur og lav standard på veinettet.
> Store avstandskostnader for næringslivet
> Få sterke sentre, men relativt svake omland
> Sårbart næringsliv med lite innovasjon
> Liten regional tilgang på risikovillig kapital.
> Mangel på kompetanse og lokal spisskompetanse utnyttes i bare liten grad.
> Primærnæringene er i hovedsak råvareleverandører
> Det eksisterer fortsatt en "redsel" for samarbeid innen næringslivet
> Folketallet synker

3.2 Analyser av framtiden for næringslivet i Nord-Troms.

Fremtidens muligheter.
> Nordområdesatsingen
> Store muligheter innen kultur, reiseliv, marin virksomhet, matproduksjon og

energi.
> Det strategiske samarbeidet med Tromsø regionen innen næringsutvikling.
> Økt kompetanse innen næringsliv og offentlig sektor.
> Bedre utnyttelse av inkubatorsystemene og lokale kompetansemiljøer.
> Sterke næringer og miljøer utvikles bevisst til å bli enda sterkere.
> Sterkere og mer bevist felles markedsføring av regionen.
> Sentrale myndigheters beslutninger ang forhold som kan ha en betydelig

innflytelse på utviklingen i Nord-Troms.
> Deltakelse i interne og eksterne nettverk

Fremtidens trusler.
> Konkurransen om arbeidskraft og kompetanse
> Nord-Troms Regionråd passiv i spørsmål ang næringsutvikling.
> Fortsatt nedgang i regionens folketall.
> Fortsatt mangelfull infrastruktur og lav standard på vegnettet.
> Sentrale myndigheters beslutning ang forhold som kan ha en betydelig

innflytelse på utviklingen i Nord — Troms.

5
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3.3 Hovedmål for Nord-Troms.
Gjennom aktivt samarbeid mellom næringslivet Nord-Troms, offentlig sektor og
Tromsø Regionen skal Nord-Troms bli en ledende region for næringsvirksomhet
basert på styrking av eksisterende næringsliv samt på naturressursene,
kompetanse og ny kunnskap.

3.3.1 Strategier og handlinger for å nå målet.

Strategi nr. 1
Økt samarbeid med Tromsø regionen og mellom næringsliv og offentlig sektor i
Nord-Troms.

Handlinger.

•

Skape en forståelse i næringslivet om behovet for kompetanse og kontinuerlig
utvikling.

•

Styrke relevante samarbeidstiltak innen regionen.
> Etablere et regionalt utviklingsselskap.

Strategi nr. 2
Videreutvikle næringsområder med et potensial for vekst og nyskaping.

Handlinger.

•

Videreutvikle eksisterende sterke næringsom råder.
> Gi støtte til nye sterke næringsklynger innen områder der regionen har et

fortrinn.
> Støtte konkrete tiltak for å sikre tilgang på arbeidskraft med nødvendig

kompetanse.

Strategi nr 3.
Profilere og markedsføre Nord-Troms samt dens fortrinn og mangfold av
muligheter for næringsaktiviteter.

Handlinger.

•

Bidra til utvikling av sterke og attraktive lokalsamfunn i hele regionen.

•

Bidra til utvikling og sikring av kvalitet og produktutvikling blant næringsaktørene.

•

Bistå i konkurransen om kompetent arbeidskraft.

•

Fokusere på nordområdesatsingen og rollen Nord-Troms skal ha i denne.

•

Utad opptre som en region og ikke som separate kommuner.

3.3.2 Satsingsområder i Nord-Troms Regionen.

Mulige satsingsområder

6
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Satsingsområder med muligheter for utvikling av næringslivet i Nord — Troms.
> Naturbasert turisme inkludert kultur og opplevelser (KR0).
> Bygge- og anleggsvirksomhet
> Fiske og fiskeindustri
> Primærnæringene og deres produkter
> Industri
> Samferdsel og kommunikasjon
> Utdanning / ungdom
> Tjenesteyting og service næringer
> Energi

Prioriterte satsingsområder for Nord-Troms.
Satsingsområder merket med TOS er de vi har felles med Tromsø Regionen.

> KRO: Naturbasert turisme inkludert kultur, reiseliv og opplevelser (TOS).
> Primærnæringene og deres produkter (TOS)
> Samferdsel og kommunikasjon
> Utdanning og kompetanse
> Ungdom
> Energi (TOS).

4. Analyser, strategi og handlinger av satsingsområdene

4.1 KRO: Naturbasert turisme inkludert kultur, reiseliv og
opplevelser (TOS).

Dagens styrke og fordeler.
> Ro, stillhet og fred.
> God plass
> Noen få etablerte kulturinstitusjoner med internasjonal appell
> Tradisjonell kulturell møteplass
> Ungt og nyskapende miljø med internasjonalt nettverk

Dagens svakheter og ulemper.
> Fortsatt store sesongvariasjoner
> Omdømme bygget på stereotypier og fordommer
> Dårlig materiale og få "veivisere"
> Dårlig fungerende overordnet organisering
> Mangel på reiselivsrelatert infrastruktur
> Mye rot og avfall, dårlig utbygd avfallshåndtering
> Arealer er båndlagte og strengt regulert
> Udokumentert kvalitet
> Svak innovasjon på produktsiden og som kompetansesprekk i næringen
> Aktørene er små og fragmentert
> Mangel på profesjonalisering i reiseliv og kultur

Fremtidens muligheter
> Internettilgang vil skape større markedsmuligheter for aktørene
> Økt hyttebygging vil skape mer forutsigbarhet, redusere sesongsvingninger og gi

mer stabile besøkstall
> Urealisert marked spesielt i England, Russland og Sentral:Europa
> Fotturer, sykkelturer, spesialiserte naturopplevelser
> Urealisert potensial innenfor kulturopplevelser
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> Tromsø som snuhavn for cruisetrafikken i nordområdene

Framtidens trusler
> Klimakvoter vil føre til dyrere innreiser
> Konkurranse om oppmerksomhet med andre områder
> Klimaendringer
> Fraflytting, små og sårbare miljøer

Hovedmål.
Regionen skal levere innovative og kvalitetsriktige opplevelser for tilreisende og
fastboende hele året.

Regionens reiseliv som er spredt rundt i hele regionen, skal være av høy kvalitet,
tilby god service og levere gode opplevelser for tilreisende og fastboende hele året.

Strategier og handlinger.

Strategi nr. 1.
Sammen med Tromsø Regionen intensivere satsingen på produktutvikling,
innovasjon, profesjonalisering, sertifisering og kompetanseheving.

Handlinger.
> Ta initiativet til økt kompetansetiltak for å bidra til økt profesjonalisering ved å

bruke Nord-Troms Studiesenter som lokal kompetanseleverandør.

Strategi nr 2.
Videreutvikle organisering, samarbeid i og dialog mellom næringene.

Handlinger
> Ta initiativet til etablering av lokale reiselivslag ute i den enkelte kommune med

sikte på et mer forpliktende samarbeid gjennom Nord-Troms Næringsforum.
> Legge til rette for fellesprosjekt mellom reiselivsaktørene for å utvikle felles

produkter for eksempel gjennom prosjekt Region Arctica.

Strategi nr 3.
Bedre den reiselivsmessige infrastrukturen.

Handlinger
> Ta initiativ til at det i offentlige infrastrukturprosjekter tas hensyn til

reiselivsnæringa sitt behov.
> Eksempler på tiltak er merking og tilrettelegging for turstier. Dette kan gjøres i

samarbeid med den enkelte kommune og grendelag.

Strategi nr. 4.
Utvikle kommunenes roller, oppgaver og ansvar for reiselivs- og kulturnæringen.

Handlinger
> Ta initiativ til økt samarbeid mellom kommunene i Nord-Troms med tanke på

felles profil vedr. presentasjon utad, og internt (arealplanlegging, vertskapsrollen,
skilting, brosjyrer, felles materiell, etc). Dette arbeidet kan gjøres i samarbeid
med lokale reiselivslag og kulturinstitusjoner.
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4.2 Primærnæringene og deres produkter (TOS)

Dagens styrke og fordeler.
> Betydelige naturgitte ressurser
> Sterkt FOULimiljø
> Ledende torskeoppdrettskompetanse
> Mange nasjonale organisasjoner med hovedkontor
> Stor varestrøm gjennom regionen
> Sterke leverandører av tjenester som er relatert til fiskeindustrien
> Sterke eksportmiljøer innen marin sektor
> Robust fiskeflåte
> Allsidig husdyrhold/produksjon
> Flere mindre industrimiljø innen landbruk
> Sterke merkevarer
> Gode finansieringsmuligheter

Dagens svakheter og ulemper.
> Mangel på patriotisme og samhold
> Komplisert logistikk
> Stor råvaretilgangen og eksport innenfor marin sektor gir lav

videreforedlingsgrad
> Mange småskalaprodusenter og lite økologisk produksjon
> Svak lønnsvekst og lav utdanningsinteresse i landbruket
> Dårlig tilrettelegging for lokale matopplevelser
> For få gründere
> Lite regionalt og lokalt marked

Framtidens muligheter.
> Bærekraft gir muligheter for kortreist og derved lokalt produsert mat
> Oppdrett av nye marine arter
> God tilgjengelighet eksport av fisk med direktefly fra Tromsø
> Utviklingspotensial for økologisk, sporbar og miljøsertifisert produksjon
> Muligheter for å utvikle flere produkter som kan markedsføres som helsemat
> Landbruksvarer av god kvalitet
> Koblinger med reiselivsnæringen og kulturaktiviteter
> Foredling og salg av geitkjøtt
> Produksjon og markedsføring av reinkjøtt og andre nisjeprodukter
> Særegen natur gjør området attraktivt for rekruttering
> Tromsø som et attraktivt sentrum for urbane matopplevelser
> Bedre kobling mellom FOU og næringsutvikling
> Grenser til og samarbeid med Finland og Sverige
> Nærhet til EU som et stort marked

Framtidens trusler
> Internasjonal konjunkturutvikling kan redusere eksportverdien
> Konkurranse om arbeidskraft og svak rekruttering til næringene
> Økt urbanisering fører til svekkelse av distriktene
> Svak utvikling av utdannelsesnivået i landbruket
> For få aktører og utsatte miljøer i landbruk og fiskeri gjør at pessimismen brer

seg
> Konkurranse om landbruksjord med andre næringer og aktiviteter
> Kulturlandskapet gror igjen
> Transporthindringer; avstand, avgifter og fokus på kortreist mat
> Svekket omdømme som følge av økt utbygging av energiuttak

Hovedmål.
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Regionen skal sammen med Tromsø Regionen være nordområdenes hovedsete for
utvikling og profilering av arktisk mat.

Nord-Troms Regionen skal bli en betydelig produsent av varer og tjenester som
naturlig passer inn i primærnæringene.

Strategier og handlinger.

Strategi nr. 1.
Delta aktivt i FOU-miljøene i Tromsø Regionen for utvikling og produksjon av mat
basert på råvarer fra primærnæringene.

Handlinger.
> Øke kontakten mellom FOU miljøene og primærnæringene i Nord-Troms.
> Bidra til kunnskap om sammenhengen mellom helse og mat.

Strategi nr. 2.
Fremme gode matopplevelser.

Handlinger.
> Få flere av næringsbedriftene i regionen til å profilere sine produkter i et felleskap

(Merkevarebygging)
> Bruke lokale produkter når næringslivet arrangerer konferanser for å fremme de

fantastiske produktene som finns i regionen

Strategi nr. 3.
Styrke infrastrukturen knyttet til matproduksjon og distribusjon.

Handlinger.
> Synliggjøre mulighetene som finns og erfaringer fra andre steder og produkter når

det gjelder merkevarebygging, salg og distribusjon med tanke på og finne de gode
løsningene i Nord Troms

4.3 Samferdsel og kommunikasjon.

Dagens styrke og fordeler.
> Kortbane flyplass i regionen
> Bredband tilbud i store deler av regionen
> Godt utbygd fiskerihavn på Skjervøy

Dagens svakheter og ulemper
> Behov for opprustning/utberdinger:

o Generell opprusting av E6 Nordkjosbotn-Finnmarks grense/ E8 Skibotn-
Norsk/Finsk grense
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o E6 Sørkjosfjellet
o Kvænangsfjellet
o Baddereidet
o Ullsfjordforbindelsen
o Større ferge over Lyngen
o E8 inn mot Tromsø (Ramfjord, Tromsdalen)
o Bompenger i Ramfjorden
o Mellomriksvegen
o Fremkommelighet vogntog 25 m
o Vegen til Skjervøy
o Fergefri forbindelse til Arnøy
o Andre mindre veier også viktige
o Rassikring i Nord Troms
o E6 Kåfjord
o E6- RV 866-RV 868- Rv 91
o Vegvedlikeholdet

Framtidens muligheter.
> Økt tilgjengelighet og økt verdiskaping i hele landet er samferdselspolitikkens

viktigste
hensikt, og slike hensyn må tillegges avgjørende vekt i prioriteringen.

> Det er også svært
viktig at de ulike transportformer settes inn i helhetlige logistikk- og
infrastrukturløsninger.
Det betyr at havner, veier og flyplasser må inngå i lokale, regionale og
nasjonale
transportløsninger.

> Tilstrekkelig kapasitet og prissetting på tele- og datalinjer er også
vesentlige faktorer for distriktenes konkurranseevne.

> Økt tilgjengelighet og verdiskapning i hele landet er samferdsels- politikkens
viktigste hensikt. Slike hensyn må tillegges avgjørende vekt i prioriteringene.

> Nærhet til Finskgrense gjør målet om jernbane mulig.

Framtidens trusler.
> For Nord Troms er det svært viktig at fremkommeligheten til lands, til vanns og i

luften så vel som telekommunikasjon sees i sammenheng, og at den samlede
innsatsen må ha som hovedmål å styrke næringslivets behov for effektiv transport,
og arbeidskrafts mobilitet

> Tilstrekkelig kapasitet og riktig prissetting på tele- og datalinjer er vesentlige faktorer
for distriktenes konkurranseevne.

> Fly. Viktig for person og varetransport (deler og annet hvor tid betyr mye). Ikke god
nok koordinering av ankomst og avgangstider

> Telekommunikasjon. Viktig med gode løsninger som reduserer avstandsulemper.
Viktig med konkurranse i markedet for utvikling av tilbudet

> Havner. Opprusting av både trafikkhavner og fiskerihavner. Riktig dimensjonering
(samordnet og helhetlig planlegging lokalt/regionalt/sentralt)

> Post. 6 dagers tilbud viktig. Ikke differensiert porto distrikt/ sentralt. Leverings-
dyktighet/ punktlighet

Hovedmål.
Styrking av næringslivets behov for sikker og effektiv transport samt
arbeidskraftens mobilitet gjennom god fremkommelighet til lands, til vanns og i
luften.

Strategier og handlinger.
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Strategi nr. 1.
Utbedring av veinettet i Nord Troms

Handlinger.

•

Påvirke slik at de ulike transportformer settes inn i helhetlig logistikk- og
infrastrukturløsninger. Det betyr at havner, veier og flyplasser må inngå i lokale,
regionale og nasjonale transportløsninger.
A: Arrangere en samferdselskonferanse for å få satt utbedring av E6 fra
Nordkjosbotn til Finnmark på den politiske dagsorden
B: Arbeide for og få realisert Ullsfjordforbindelsen for å nedkorte avstanden
mellom Nord Troms og "landsdelshovedstaden" Tromsø. Dette for å øke
næringslivets konkurransekraft. Det er viktig at næringslivet i Nord Troms holder
trykk på denne saken og synliggjør de økte mulighetene som denne veien vil gi
for Nord-Troms regionen, for politiske beslutningstakere. Det skal utarbeides et
dokument som viser dette.
C: Øvrige riks-, fylkes-, og kommunale veier er også viktige for næringslivets
utviklingsmuligheter i regionen. Dagens og morgendagens tungtransport stiller
økte krav til vei standard. Det må synliggjøres hvilke utfordringer fiske- og
landbruksproduksjonen står ovenfor når det gjelder transport.

Strategi nr. 2.
Jernbane til Skibotn

Handlinger.

•

En må arbeide for å få konsekvensutredet utbygging av jernbane fra Finland til
Skibotn for å legge til rette for malmtransport fra Kolari/ Pajala området til isfri
havn på Skibotn

Strategi nr. 3.
Et bedre om mer samordnet kollektivtilbud i regionen

Handlinger

•

Det må startes et arbeid som tar mål av seg å få de forskjellige transportørene til
å innrette sine tilbud på en slik måte at de korresponderer med hverandre slik at
det er mulig for lokalbefolkningen og turister å kunne benytte kollektiv transport
på reise til/fra og internt i regionen

Strategi nr. 4.
Bedre utbygget telekommunikasjonsløsninger i regionen

Handlinger

•

Det må arbeides for at regionen har gode løsninger når det gjelder
datakommunikasjon og mobiltelefoni

4.4 Utdanning og kompetanse.

Dagens styrke og fordeler.
Unik kultur og kulturarv (tre stammers møte).

•

Praktisk / taus kompetanse — Realkompetanse

•

God fagkompetanse innenfor bransjer

•

Gode generalister

•

Godt samarbeid i grunnskolen og VGS i Nord-Troms
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> Godt samarbeid mellom de utdanningsstrukturene som er bygd opp for å
fremme innovasjon, teknologispredning og kunnskapsbasert vekst.

> Skoleprosjekter
> Erfaring å gripe fatt i teknologiske muligheter.
> Tradisjon for kombinasjonsnæringer gir tilpasningsevne

Dagens svakheter og ulemper.
> Lavt formelt utdanningsnivå
> Nord-Troms har en svakere utbygd utdanningsstruktur enn resten av Troms
> Manglende kultur for å se kompetanse som virkemiddel i utvikling
> Vi taper i konkurranse om kompetanse til urbane steder. Liten attraktivitet.

Framtidens muligheter.
> Kompetanse i vinden, enklere for oss å utnytte den.
> Ungdom oppgir i dag utviklingsmuligheter og faglig miljø som viktigere enn lønn

når det gjelder valg av yrke.
> Nord-Norge har potensial knyttet til marine ressurser, energi, mineraler,

utmarksressurser, reiseliv og natur og kulturbaserte opplevelser.
> Det "ufødte næringsliv" — utdanning bidrar til innovasjon.

Framtidens trusler.
> Kamp om kompetanse
> Næringslivets konkurranse evne i fremtiden er avhengig av at bedriftene er i

stand til å ta i bruk og videreutvikle ny kunnskap og nye teknologiske og
organisatoriske løsninger.

> Kampen om arbeidskrafta
> Økt konkurranse fokus i samfunnet generelt
> Sarnfunnsstruktur / sentralisering og urbanisering
> Regional aldersskjevhet
> Globalisering — kulturell likhet. Hvordan få frem vår unikhet i et mylder av unike?

Hovedmål
Regionens utdanningstilbud skal hoyne kompetansen i næringslivet og i offentlig
sektor.

Strategier og handlinger.
Strategi nr 1
Barne- og ungdomsskolen samt videregående skoler har tilbud om utdanning innen
næringsfag.

Handlinger
> Partnerskapsavtaler mellom næringsliv og skoler

Strategi nr. 2.
Nord-Troms Studiesenter skal øke tilbudet om høyere etterutdanning.

Handlinger
> Næringsforumet synliggjør behov i næringen, og Nord-Troms Studiesenter står

for utføring.

Strategi nr. 3
Bibliotekene i kommunene tilbyr muligheter for anvendelse av lokalene til
etterutdanning.

Handlinger
> Utdanning og læremateriell skal kunne finnes ved bibliotekene. Opprettelse av

Studiebiblioteket og bibliotek som studie arena.
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4.5 Ungdom.

Strategi 4.
Etablere en prosjektstyrt utdanning innen IKT for ungdoms- og videregående skoler.

Handlinger
> Jobbe for å få tilbake IKT- linja ved Videregående skoler.

Dagens styrke og fordeler,
> Utdanningsinstitusjoner: Videregående skoler, Universitetet i Tromsø,

Høgskolen i Alta og Tromsø.
> Friluftsliv Fritidstilbud
> Idrett og kultur

Dagens svakheter og ulemper.
> Må forbedre attraktivitet for unge voksne. NiBR utredning for Nord Troms viser

at fraflytting i gruppen unge voksne går opp. I tillegg ligger Nord-Troms dårlig an
på NHO's attraktivitetsbarometer i forhold til byene i området.

> Nord-Troms, som andre distriktskommuner mangler framtidige ledere

Framtidens muligheter.
> Gi ungdom kjennskap til næringslivet mens de bor her.
> Vitalisering av naturlige nettverk.
> Trekke ledere til Troms med attraktive karriere muligheter.
> Bedrifter som er interessert i rekruttering kan starte med rekrutteringsarbeid

tidlig.
> Legge forholdene til rette for å være stolt av sitt nærmiljø, kulturbakgrunn.

Framtidens trusler.
> Fødselsunderskudd
> Fraflytting i alderen 0-29 år
> Utfordring å gjøre distriktet attraktivt for unge voksne

Hovedmål
Med bakgrunn i sikkerhet, opplevelser, oppvekstvilkår og utdanningstilbud skal
barn og unge i Nord-Troms få en positiv holdning til sin hjemmeregion.

Unge og voksne som flytter til Nord-Troms til en jobb eller med planer om å
etablere en virksomhet, skal ha tilbud om bolig, barnehageplass og utdanning som
er med og gjør flyttingen enkel.

Strategier og handlinger:

Strategi nr. 1
Tidlig møte med næringslivet.

Handlinger
> Tidlig møte med næringslivet gjennom: OD-dag, praksisplasser, lærlingplasser,

ungdomsbedrifter. Lærlingplasser og lærekandidat plasser.
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> Bedrifter som er interessert i rekruttering driver oppsøkende informasjon til
utvalgte institusjoner.

> Bevisstgjøring av tiltakssonens fordeler.

Strategi nr. 2.
Gjøre det attraktivt for ungdom å jobbe innen primærnæringer. Tiltrekke framtidige
ledere.

Handlinger
> Dekke behov for kompetanse innen jordbruk, fiske, turisme.
> Øke kunnskap og fokusere på lokal matproduksjon.
> Dekke behov for kompetanse innen ledelse

Strategi nr. 3.
Skape givende arbeidsplasser og attraktive karriere muligheter.

Handlinger
> Skape kunnskapsintensive- clusters som næringen har behov for.
> Oppsøkende rekrutteringsvirksomhet på utdanningsinstitusjoner fra næringa i

regionen.

Strategi nr.  4.
Kultur og idrett. Det må være barnehageplasser og tilbud til barn og voksne for at
unge voksne skal ønske å komme tilbake.

Handlinger
> Vitalisering av naturlige nettverk.
> Det å være stolt av sitt nærmiljø, kulturbakgrunn etc gjør at ungdommen

kommer tilbake. Legge forholdene til rette for dette.
> Styrke oppvekstvillkår gjennom utvidet støtte til kulturtilbud.

4.6 Energi (TOS)

Dagens styrke og fordeler.
> Mangfoldig natur som gir muligheter til ulike energiformer, og store unyttede

arealer
> Vilje til nytenkning når det gjelder energiutnytting
> Flere sterke regionale kraftselskaper
> Små fremtidsrettede utviklingsmiljøer som driver med alternative energiformer
> Et FOUC]miljø som har kompetanse på naturressursøkonomi
> Spisskompetanse innen nordområde: maritime arktiske operasjoner

Dagens svakheter og ulemper.
> Svakt teknologisk miljø når det gjelder energirelaterte fagområder
> Manglende motivasjon i markedet til å spare energi og å satse på alternativer

former
> Overføringskapasiteten ut av regionen er dårlig
> Dårlig fotfeste innen olje og gass
> Svak politisk vilje til å dra utviklingen videre
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> Transportsektoren er helt avhengig av fossile energikilder

Framtidens muligheter

•

Region med mange energikilder og bærekraftig energiutnyttelse (vannkraft,
vindkraft, tidevannsstrømmer)

•

Muligheter for betydelig eksport av fornybar energi

•

Store muligheter for utnyttelse av overskuddsvarme og spillvarme i
befolkningstette områder

> Opprettelse av en kompetanseklynge for energi for å jobbe med felles
uffordringer

•

Ny satsning på teknologi ved eget fakultet ved UIT gir utviklingspotensial

•

Attraktive lokaliteter for ulike petroleumsaktiviteter

•

Pionersatsning på gasskraft for transportformål

Dagens trusler.
> Næringslivet i regionen klarer ikke å skaffe seg oppdrag fra eventuelle funn

norsk sektor i Barentshavet
> Brukskonflikter mellom utbygging av installasjoner og andre samfunnsinteresser

•

Flere hindre for utnyttelse av mangfoldige energikilder og eksportmulighetene og
overføringslinjene

•

Fragmentert miljø hvis en ikke samler kreftene

•

Vi er for lite flink til å samarbeide, næringsliv, kommune, politikere

•

Fragmenterte og svake økonomiske virkemidler knyttet til alternative
energiprosjekter

Hovedmål
Utvikle Tromsø regionen og Region Nord-Troms til en allsidig og bærekraftig
overskuddsregion for energi.

Strategier og handlinger.
Strategi nr. 1
Regionen skal styrke samarbeidet mellom kompetansemiljøene, bedriftene og
forvaltningen.

Handlinger

•

Kartlegging av potensielle aktører på energiområdet

•

Styrke kunnskapsmiljøene med spisskompetanse

•

Etablere samarbeidsarena i regionen

•

Utvikle nasjonalt og internasjonalt nettverk

Strategi nr. 2
Videreutvikle eksisterende — og ta i bruk nye energikilder

Handlinger.
> Kartlegge utviklingspotensialet innen energikilder, teknologi og markeder.

Herunder fornybar energi.

•

Realisere utviklingspotensialet
> Markedsføre regionen som en allsidig og bærekraftig energiregion, sammen

med Tromsø.

Strategi nr. 3.
Arbeide for at regionen får en sentral plass på petroleumsområdet.

Handlinger
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> Lage en strategi for Nord-Troms regionens rolle i petroleumsvirksomheter,
sammen med Tromsø regionen.

> Arbeide for at regionale kontakter blir en del av oljeindustriens innkjøpspolitikk

Strategi nr. 4
Stimulere til bærekraftig utvikling og bruk av energL

Handlinger
> Formidle kunnskap om fornybar energi til næringsliv, forvaltning og forbrukere.
> Stille krav til bruk av fornybar energi og energiøkonomisering
> Oppgradering av eksisterende kraftverk og distribusjonsnett
> Kartlegge, utvikle og realisere økonomiske virkemidler
> Fjernvarme i tettbygde strøk
> Øke bruk av fornybar energi innen transportsektoren

Strategi nr 5.
Sørge for en effektiv infrastruktur for energioverføring innad i og ut fra regionen.

Handlinger
> Satse på utbygging av fjernvarme og overføringsnett for strøm, herunder

alternative økonomiske regimer for etablering
> Øke kapasiteten på stamnettet for å kunne eksportere strøm utav regionen.
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Møtested: Hotel Maritim, Skjervøy

Nord-Troms Regionråd DA
Lyngeu

Glivuottut/
Storrilwel T4f1-0,1 SMervey kvffliangen

SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Sak 02/09 Strategisk næringsplan for Nord-Troms
Saksdokumenter: strategisk næringsplan for Nord-Troms for perioden 2009-2011
Ole Hamnvik og Torbjørn Evanger fra Nord-Troms Næringsforum presenterte
planen for regionrådet i møtet.

Nord-Troms Næringsforum har utarbeidet strategisk næringsplan (SNP) for
regionen for perioden 2009-2011. SNP Nord-Troms skal inngå som en integrert
del av Nord-Troms Strategier, som er regionrådets styringsverktøy. I tillegg er
SNP Nord-Troms harmonert i forhold til Tromsø-regionens strategiske
næringsplan. Disse ulike planene må derfor ses i sammenheng, slik at innsatsen
blir koordinert og målrettet til beste for en positiv utvikling av Nord-Troms
regionen.

SNP Nord-Troms har følgende hovedmål:
"Gjennom aktivt samarbeid mellom næringslivet i Nord-Troms, offentlig sektor og
Tromsø-regionen skal Nord-Troms bli en ledende region for næringsvirksomhet
basert på styrking av eksisterende næringsliv samt på naturressursene,
kompetanse og ny kunnskap."

Nord-Troms Næringsforum har pekt ut følgende satsingsområder for Nord-Troms:
• KRO (naturbasert turisme inkl kultur, reiseliv og opplevelser
• Primærnæringen og deres produkter
• Samferdsel og kommunikasjon
• Utdanning og kompetanse
• Ungdom
• Energi

11';'em NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Berit Fjellberg
Sekretariatsleder

Føl ende enst vedtak ble fattet:
1. Styret i Nord-Troms Regionråd DA slutter seg til og støtter opp om de

tiltak som er foreslått i Strategisk Næringsplan for Nord-Troms
2009-2011.

2. Nord-Troms Regionråd oppfordrer kommunene i Nord-Troms til å
behandle strategisk næringsplan for Nord-Troms, og komme med
innspill innen 31.03.2009 til Nord-Troms Regionråd.

3. Strategisk næringsplan for Nord-Troms behandles av styret i
regionrådet innen 30.06.2009.

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 29.01.09

Vedlegg: Strategisk Næringsplan for Nord-Troms

Kopi sendes: Nord-Troms Næringsforum

Nord-Troms Regionråd DA
Nordreim  1,,,amngen

I I \ \\://)

11"-~ NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2789 -3

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 12.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/09 Nordreisa kommunestyre 19.03.2009

Dekning av tidligere års underskudd

Saksdokumenter
• Fylkesmannens lovlighetskontroll av vedtak av budsjett 2009/økonomiplan 2009-2012

Rådmannens innstilling

• Post 18401 7281 mva-kompensasjon investeringer i budsjettet for 2009 inntektsføres med kr 
7 352 912.-  

• Post 19300 880 5300 Dekning av tidligere års negative driftsresultat økes med kr  
7 352 912.-

• Økonomiplanen for 2009-2012 revideres til kommunestyremøtet sommeren 2009 slik at 
forpliktende plan for underskuddsdekning er i tråd med gjeldende regelverk . 

Saksopplysninger

Det har skjedd endringer vedrørende regelverket for merverdiavgiftskompensasjon fra 
investeringer. For 2009 kan merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer overføres til 
driftsbudsjettet. Fra og med budsjettåret 2010 skal minimum 20% av merverdiavgifts-
kompensasjonen overføres til investeringsbudsjettet. Andelen som skal overføres 
investeringsbudsjettet øker med 20% hvert år, slik at i 2014 skal merverdiavgifts-
kompensasjonen i sin helhet overføres investeringsbudsjettet. 

For å være på forskudd i forhold til denne forskriftsendringen har ikke Nordreisa kommune 
budsjettert med denne inntekten til driftsbudsjettet for 2008 og 2009. 

I 2008 hadde Nordreisa kommune et investeringsbudsjett på 57,4 mill kr og fikk en 
kompensasjon på ca 7,2 mill kr. For 2009 har Nordreisa kommune et investeringsbudsjett på 
96,1 mill kr og antatt merverdiavgiftskompensasjon vil være på minimum 8 mill kr.
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Det foreløpige regnskapet for 2008 viser et underskudd på 7.3 millioner kroner. Budsjettet for 
2008 hadde stort sett gått i balanse dersom forventede inntekter hadde kommet inn. De to store 
postene der inntektene ikke kom inn var
• inntekter fra UNN vedrørende drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester, ca 4 mill kr
• nettoinntekter ved mottak av flyktninger ca 2,5 mill kr.

Nærmere forklaring av budsjettåret 2008 vil komme i årsmelding og regnskapet for 2008. 
Likevel kan det nevnes at strømprisene økte med ca 1 mill kr mer enn budsjettert og inntektene 
av eiendomsskatten ble ca 2 mill kr mindre enn budsjettert. I tillegg ble rente og 
avdragskostnadene langt høyere enn budsjettert. Dersom alle forventede inntekter hadde blitt 
realisert uten økning i rente og avdragskostnader ville Nordreisa kommune nedbetalt tidligere 
års underskudd som planlagt. 

Driftsbudsjettet for 2009 er fra administrasjonens side vurdert til å være realistisk, der budsjettet 
sammenlignet med 2008 er bedre med tanke på faste utgifter, herunder faktiske utgifter til 
elektrisk energi, lønn, pensjon, renter og avdrag, faste gebyrer og avgifter. For at Fylkesmannen 
skal godkjenne budsjettet for 2009 må Nordreisa kommune vise til en forpliktende plan for 
underskuddsdekning. 

Underskuddsdekning av tidligere års underskudd skal dekkes inn i løpet av 4 år. Underskuddet 
fra 2003 skulle senest vært dekket inn i 2007, mens underskuddet for 2004 skulle vært dekket 
inn i 2008. Da Nordreisa kommune gikk i underskudd disse årene må underskuddet dekkes inn i 
2009 for å kunne komme à jour med forpliktende plan for underskuddsdekning.

Budsjettet for 2009 budsjettet må derfor dekke inn ca 7,4 mill kr mer enn det som er budsjettert, 
pga
• underskudd 2003 4 465 179.-
• underskudd 2004 8 538 733.-
• Sum 13 003 912.-
• Budsjettert inndekning 2009 5 651 000.-
• Restbeløp – behov for økt inndekning 7 352 912.-

Underskudd for 2007 og 2008 må senest være inndekket i 2011 og 2012. Dette vil bli lagt inn i 
revidert økonomiplan for 2009-2012 som legges fram for kommunestyret på junimøtet 2009.

Vurdering

For å få godkjent 2009-budsjettet fra Fylkesmannen må Nordreisa kommune komme à jour med 
forpliktende plan for underskuddsdekning. 

Inntektene fra merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer tas inn i budsjettet for 2009 og 
inntektsføres på post 18401 med kr 7 352 912.-  

Manglende inndekning av underskuddene i 2007 og 2008 dekkes inn i økonomiplanen for 2010-
2013.
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