
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 18.06.2009
Tidspunkt: 11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70 710.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.
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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 24/09 Referatsaker

RS 14/09 Avgjørelse av klage på vedtak om tvangsmulkt -
Nordreisa kommune

2009/1268

RS 15/09 Vedrørende bosetting av flyktninger Nordreisa 
Kommune 2008

2009/3436

RS 16/09 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige 
forhold - redigering av HMS-plan

2009/3900

RS 17/09 Oversendelse av negativ revisjonsberetning for 
2008

-Sakspapirer vedlegges i papirform

2009/3323

RS 18/09 Etablering av Akan-utvalg 2009/4394

RS 19/09 Nord-Troms studiesenter status 2008 2009/3323

RS 20/09 Generalforsamling Nordtro AS 2009/3323

RS 21/09 Lovlighetskontroll budsjett 2009/ økonomiplan 
2009 – 2012

-Sakspapirer vedlegges i papirform

2009/2789

RS 22/09 Samarbeidsavtale mellom NAV og Nordreisa 
kommune

-Sakspapirer vedlegges i papirform

2009/6110

RS 23/09 Etablering av mottak for asylsøkere 2009/6005

RS 24/09 Melding om oppstart av planarbeid for verneplan 
for Statsskog SF sin eiendom i Troms

2009/3506

PS 25/09 Endring i vedtekter SFO 2009/1540

PS 26/09 Kompetanse for kvalitet  Strategisk plan 2009/5746

PS 27/09 Årsmelding 2008 2009/4266

PS 28/09 Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til 
kommunestyret

2009/5542

PS 29/09 Årsregnskap 2008 2009/953

PS 30/09 Tilbakeføring og omdisponering av lånemidler til 
ambulansestasjonen

2009/6048

PS 31/09 Finansiering av underskudd i 
investeringsregnskapet 2008

2009/6049

PS 32/09 Finansiering av strykninger i 
investeringsregnskapet 2008

2009/6050

PS 33/09 Budsjettkontroll 1. tertial 2009 2009/4375
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PS 34/09 Revidering av budsjett 2009 2009/2789

PS 35/09 Foreløpige budsjettrammer for 2010 2009/5774

PS 36/09 Investering i varmluftsovn på kjøkkenet Sonjatun 2009/6051

PS 37/09 Søknad om skjenkebevilling - Havnnes 
kulturfestival 2009

2009/5914

PS 38/09 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning - Oksfjord og Straumfjord il

2009/75

PS 39/09 Forvaltningsrevisjonsrapport oppfølging av 
kommunens inntektsskapende virksomhet

2009/4369

PS 40/09 Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 
1942/8/2, Straumfjordbotn

2009/880

PS 41/09 Delegasjon av oppgaver og myndighet ifht ny 
plandel til plan- og bygningsloven

2009/6305

PS 42/09 Reglement godtgjøring folkevalgte Nordreisa 
kommune

2009/6207

PS 43/09 Vedr. Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett 
for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret

2009/3877

PS 44/09 Valg av vararepresentanter politisk parti Høyre -
kommunestyret

2009/6383

PS 45/09 Valg av representant til Halti kvenkultursenter IKS 2009/6357

PS 46/09 Representant til Tornedalsrådet 2009/4859

PS 47/09 SALG / OVERDRAGELSE AV EIENDOM 2009/984

PS 48/09 Nei til nye spilleautomater 2009/5147
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PS 24/09 Referatsaker



Nordreisa kommune
Boks 174
9156 Storslett

Deres ref

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Vår ref

200804500-/VVI
Dato

6 MAR 2U09

Avgjørelse av klage på vedtak om tvangsmulkt - Nordreisa
kommune

Nordreisa kommune har unnlatt å fase ut PCB-holclige kondensatorer i
lysarmaturer i tre kommunale bygg innen den fastsatte utfasingsfristen.
Statens forurensningstilsyn (SFI) har vedtatt en tvangsmulkt på kr 10.000 for
å sikre at Nordreisa kommune etterlever forbudet i produktforskriften.
Vedtaket er påklaget av kommunen. Miljøverndepartementet opprettholder
SF1's vedtak.

Innledning
Utfasingsfristen for bruk av PCB-holdige kondensatorer i damplampearmaturer og
innendørs lysrørarmaturer utløp 1. januar 2005. I 2003 ble det åpnet for at fristen kunne
forlenges ved enkeltvedtak, dersom nærmere bestemte vilkår var oppfylt. I 2004 ble
unntaksmuligheten forskriftsfestet i produktforskriften § 3-1. Bestemmelsen utsatte
forbudet til 1. januar 2008, forutsatt at en rekke vilkår var oppfylt innen 31. desember
2004.

Sakens bakgrunn
Nordreisa kommune fikk i 2004 utsettelse til 31. desember 2007 av fristen for utfasing
av PCB-holdige konsensatorer i lysarmaturer. I brev av 21. desember 2007 søkte
kommunen om ytterligere utsettelse av utfasingsfristen for gatebelysningen og flere
kommunale bygg. I brev av 23. januar 2008 fattet SFT vedtak om avslag på søknaden,
men ga utsettelse til 15. mars 2008 for at utfasingen skulle være praktisk

Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for forurensningssaker Saksbehandler
Postboks 8013 Dep Myntgt. 2 22 24 90 90 Vidar Vik
0030 Oslo postmottak@md.dep.no Org no. Telefaks 22 24 58 52

www.miljo.no 972 417 882 22 24 95 60
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gjennomførbar. Kommunen ble samtidig pålagt å sende inn dokumentasjon på
gjennomført utfasing umiddelbart etter denne fristen. Begrunnelsen for avslaget er et
ønske om en konsentrert innsamling av PCB-kondensatorer. SFT vektlegger blant
annet at en konsentrert innsamling er viktig for å redusere antall lekkasjer, og antar at
risikoen for feilhåndtering og eksponering vil øke ved ytterligere utsettelser.

I brev av 9. juni 2008 etterlyste SFT dokumentasjon fra kommunen på gjennomført
PCB-utfasing. Samtidig varslet SFT vedtak om tvangsmulkt. I svarbrev av 24. juni 2008
opplyste Nordreisa kommune om at det fremdeles finnes PCB-kondensatorer i
lysarmaturer i tre kommunale bygninger (Storslett skole, Sonjatun tannklinikk og
kommunehuset).

Den 19. september 2008 vedtok SFT tvangsmulkt på kr. 10.000 som påløp dersom SFT
ikke innen 1. desember 2008 hadde mottatt skriftlig dokumentasjon på fullført PCB-
utfasing. Vedtaket om tvangsmulkt er påklaget av Nordreisa kommune i brev av 6.
oktober 2008. SFT har ikke funnet grunnlag for å endre sitt vedtak, og har i brev av 17.
desember 2008 oversendt saken til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.
Nordreisa kommune har i brev til departementet av 2. januar 2009 utdypet grunnlaget
for klagen ytterligere.

Klagers anførsler
Klager viser blant annet til at Nordreisa kommune er "ROBEK"-kommune og har en
anstrengt økonomi. Det anføres at det var umulig å skifte kun kondensator i de eldste
armaturene, og at dette har resultert i høyere kostnader enn forutsatt. Det vises til at de
resterende PCB-holdige armaturene befinner seg i kommunale lokaler som skal
ombygges /rehabiliteres. Kommunen anfører at det er meningsløst å skifte ut
armaturer som kort tid senere må demonteres pga ombygging.

Når det gjelder ombyggingsarbeidene, vises det til at det pågår ombygging av Sonjatun
tannklinikk som er planlagt ferdigstilt 18. april 2009. Kommunehuset skal bygges om til
NAV-kontor, med planlagt ferdigstillelse mai 2009. Ved Storslett skole vil
kontor/personaliløyen bli stengt og revet sommeren 2009, mens ombygging av
ungdomsskolefiøyen er planlagt ferdigstilt sommeren 2010.

Departementet viser for øvrig til klagen.

Departementets vurdering
PCB er en miljøgift som kan gi svært alvorlige effekter på helse og miljø. PCB-holdige
produkter i bruk og kasserte PCB-holdige produkter er potensielle kilder til utslipp og
eksponering. Miljøvernmyndighetene har derfor forskriftsfestet et forbud mot å ha
PCB-kondensatorer i lysarmaturer i bruk etter 2005. Det er forskriftsfestet et unntak fra
forbudet fram til 1.1.2008 for berørte aktører som har kartlagt omfanget av slike
kondensatorer, har utarbeidet en plan for utfasing, har økonomisk garanti for
gjennomføring av planen og har utarbeidet en plan for avfallshåndtering. Hensikten
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med fristutsettelsen var blant annet å lette gjennomføringen for kommuner med svak
økonomi. Videre skulle de som ønsket å kombinere PCB-utlasing med
energieffektiviseringstiltak, få muligheten til dette.

For å sikre at forbudet gjennomføres på en miljømessig forsvarlig måte, legger
departementet avgjørende vekt på at utskiftingen av kondensatorene må skje innen en
tidsavgrenset periode.

Det følger av produktforskriften § 7-4, jf. produktkontrolloven § 13, at SFT kan fatte
vedtak om tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av bestemmelser i produktforskriften
eller vedtak truffet i medhold av forskriften. I denne saken har SFF vedtatt en
tvangsmulkt på kr 10.000 for å sikre at Nordreisa kommune etterlever forbudet mot
PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer.

Klager har blant annet anført at det er urimelig å måtte gjennomføre utfasingen før de
planlagte ombyggings- og rehabiliteringsarbeidene. Departementet finner ikke å kunne
legge avgjørende vekt på dette. Vi forstår at situasjonen fremstår som upraktisk, men
påpeker at forholdet vil kunne være det samme for andre eiere som har vært omfattet
av utfasingsplikten. En rekke kommuner og andre private og offentlige virksomheter
har innrettet seg i tråd med forbudet mot PCB-kondensatorer og de frister som er gitt.
Etter Miljøverndepartementets oppfatning tilsier hensynet til likebehandling en
restriktiv holdning til ytterligere fristutsettelse. Vi bemerker at kravet om utfasing av
PCB-kondensatorer ble innført allerede i år 2000. Nordreisa kommune har allerede fått
utsatt utfasingsfristen to ganger, først til 31. desember 2007, deretter til 15. mars 2008.
Kommunen har hatt lang tid på å innrette seg etter forbudet, og har hatt anledning til å
fordele kostnader over tid innenfor de frister som er satt. Departementet har etter en
samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å endre SFTs vedtak.

Konklusjon
Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering og opprettholder Statens
forurensningstilsyns vedtak av 19. september 2008.

Med hilsen

aAnne Beate Tangen .fNIM .)
avdelingsdirektør

Kopi:Statens forurensningstilsyn
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førstekonsulent
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Nordreisa kommune
Flyktningetjenesten

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

IMDi Nord
Pb. 83
8502  NARVIK

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/3436-1 F30 12.03.2009

Vedrørende bosetting av flyktninger Nordreisa Kommune 2008

Sommeren 2008 gjorde Nordreisa kommune en henvendelse til IMDi Nord hvor man ønsket å få 
frem at kommunen var positiv til å ta imot flyktninger. Nordreisa kommune har i prinsippvedtak 
i kommunestyret sagt at det skal bosettes opp til 75 flyktninger i kommunen. I brev av 4/6-08 til 
IMDi Nord antyder vi å i første omgang kunne ta imot 25 personer og bad derfor om et møte med 
IMDi Nord om framtidig bosetting av flyktninger. Det ble gjennomført et møte her i Nordreisa 
mellom kommunens representanter og IMDi Nord med daværende leder Eva Kahn og hennes 
følge. På møtet ble Nordreisa kommune forespeilet å bosette 30 flyktninger før 31.desember 
2008, og planen var at 10 personer skulle bosettes i oktober, 10 i november og 10 i desember.

For å kunne gjøre det satte kommunen i gang et større apparat, bl.a. ble flyktningkonsulent ansatt 
i 100% stilling fra 1.oktober, boenheter ble anskaffet, og utgiftene begynte å løpe. Det kom totalt 
5 flyktninger i desember 2008, som er fordelt på 4 boenheter.

Fordi det viste seg vanskeligere enn antatt å få bosatt flyktninger fra mottak, ble det søkt ut tre 
familier fra flyktningleir i Nepal, til sammen 11 personer. Disse kunne ventes til kommunen fra 
medio desember 2008. Den ene familien kom 21.januar 2009, og de to andre familiene er ventet 
24.mars. Det vil si at også 2009 har flere måneder med tomgangsleie.
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Side 2 av 2

Nordreisa kommunes regnskap i forhold til innsatsen til forventet antall flyktninger i 2008:

Husleie kr       87 000,00 
Inventar/utstyr kr     134 554,00 
El.energi kr         8 224,00 
Lønn kr       88 607,00 
Pensjon kr       15 192,00 
Opplæring kr         7 149,00 
Reisekostnader kr         4 350,00 
IT-utstyr kr         1 045,00 
Annonsering kr         5 000,00 
Driftsutgifter kr     351 121,00 

Ref. fra staten kr     200 000,00 
Driftsutgifter kr     351 121,00 

kr   - 151 121,00

Nordreisa kommune har forståelse for at flyktninger ikke er en ”bestillingsvare”. Men det er 
likevel ikke akseptabelt at kommunen påføres store utgifter med bakgrunn i konkrete lovnader og 
signaler fra IMDi Nord, det skulle komme 30 flyktninger og det faktiske resultatet ble 5 personer 
i 2008.

Nordreisa er en robek-kommune og har dessverre ingen ”buffer” for uforutsette utgifter. For å 
rette opp skjevheten som er oppstått ber vi om at utgifter påløpt Nordreisa i 2008 med kr. 151 
121,- overføres vår konto 4740 05 03954.

Nordreisa kommune ønsker et fortsatt godt samarbeid med IMDi Nord, samt å fortsette arbeidet  
med bosetting av flyktninger. IMDi Nord har i henvendelse til kommunen bedt om bosetting av 
50 nye flyktninger i 2009. Dette er vi avventende med inntil vi vet mer om vi faktisk vil få de 30 
som var forventet å komme i 2008.

Med hilsen

Kjetil Hallen Lill Hege Tveito
Rådmann flyktningekonsulent

Intern kopi:
John R. Karlsen
Christin Andersen
Ref. kommunestyret
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/3900 -1

Arkiv: 440

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 23.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/09 Nordreisa administrative arbeidsmiljøutvalg 23.04.2009
16/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold - redigering av HMS-
plan

Henvisning til lovverk:
Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 3-1, (2)e) og 3-6

Vedlegg: 
Plan for systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. 

Rådmannens innstilling

Ordlyden i Nordreisa kommunes plan for systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid  i pkt 5.5 
endres / tilføyes: 

- Overskrift:  Uønskede hendelse / kritikkverdige forhold.
- Første avsnitt: Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold.

Arbeidstakere skal straks, dersom man ikke selv kan rette på forholdet, underrette 
nærmeste leder, verneombud eller rådmannen om feil, mangler eller andre kritikkverdige 
forhold som kan medføre fare for liv og helse, eller forhold som trakassering eller 
diskriminering. 

- Andre avsnitt tilleggspunkt: diskriminering og trakassering.
- Tredje avsnitt siste setning: Ved å rapportere uønskede hendelser / kritikkverdige 

forhold blir arbeidsplassen tryggere, både for en selv og for sine kollegaer. 
- Sjette avsnitt tillegg til setning: Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler skal ikke 

skje og er forbudt jfr AML § 2-5.

Ordlyden i vedlegg skjema D i HMS planene endres / tilføyes:
- Overskrift: Melding om uønsket hendelse/kritikkverdige forhold.
- Pkt: Skjemaet leveres til nærmeste leder / eventuelt andre med myndighet i saken.
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Saksopplysninger

Arbeidstilsynet har i tilsynsrapport etter tilsyn ved Sonjatun sykehjem, Sonjatun bo- og 
kultursenter og Sonjatun omsorgssenter kommet med bl.a. pålegg om utarbeidelse og 
implementering av skriftlig rutine for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten jfr 
Arbeidsmiljøloven §§  3-1, (2)e) og 2-4. 

Nordreisa kommunestyret vedtok 19. juni 2008 en ny plan for systematisk helse, miljø og 
sikkerhetsarbeid. Planen var behandlet i arbeidsmiljøutvalget 10. juni. Nordreisa kommune har i 
denne planen innarbeidet gode rutiner samt et godt skjema for varsling av uønskede hendelser. 
Det er likevel ønskelig både fra ledelsens side samt fra Arbeidstilsynets side at ordlyden 
”kritikkverdige forhold” kommer klart frem i rutinen og i skjema. Ordlyden fremmes endret i 
planens pkt 5.5 og skjema D. 

Vurdering

Nordreisa kommune ivaretar gjennom små endringer i HMS planen, reglene i 
Arbeidsmiljøloven om varsling av kritikkverdige forhold. Endring av planen er i dette tilfellet i
såpåss lite omfang at det vurderes at endringen ikke medfører ny kommunestyrebehandling, men 
at AMU gjør endringen  som deretter refereres i kommunestyret. Arbeidstilsynet har i pålegget 
fremmet at rutinen må implementeres i alle enheter. Ny revidert plan sendes ut til alle enhetene 
og verneombud.   
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Ordfører i Nordreisa kommune

Deres ref:

OVERSENDELSE AV NEGATIV REVISJONSBERETNING FOR 2008

I følge forskrift om revisjon § 5 skal revisjonsberetningen avgis senest 15. april, og skal også
avgis der årsregnskap ikke foreligger.

Kommunens regnskap for 2008 er avlagt den 13.03.09, mottatt 20.03.09. Vedlagt følger
revisjonsberetning for 2008, der det fremgår at vi ikke kan uttale oss om årsregnskapet siden
regnskapet er avlagt så seint at vi ikke er ferdig med revisjon innen fristen for avleggelse av
revisjonsberetningen. Når vi er ferdig med revisjonen av regnskapet, vil denne
revisjonsberetningen tilbakekalles, og erstattes med en ny beretning.

Med hilsen

01/4A.O . Martnes
o • ragsansvarlig revisor

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmann

Vår  ref: Saksbehandler: Telefon:
200/ØM Ørjan Martnes 77 85 11 25

Orjan.martnes@komrevnord.no

4eli\

skaixr frywhet

Dato:
15.04.09

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Strandgt 7 Postboks 823 Tromser, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no  
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4394 -1

Arkiv: 444

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 03.04.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/09 Nordreisa administrative arbeidsmiljøutvalg 23.04.2009
5/09 Nordreisa Levekårsutvalg 07.05.2009
18/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Etablering av AKAN-avtale i Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
Arbeidsmiljøloven
Internkontrollforskriften 

Vedlegg:
Forslag til AKAN-avtale

Rådmannens innstilling

A)   Det opprettes AKAN-utvalg i Nordreisa kommune bestående av 
- representant fra toppledelse
- en representant fra de ansatte (en av AKAN-kontaktene)
- en hovedtillitsvalgt

B)   AKAN-avtale med vedlegg sendes alle hovedtillitsvalgte som forslag. Avtalen gjennomgås
i møte mellom ledelse og hovedtillitsvalgte i mai 2009, som i fellesskap fremmer forslag på 
AKAN-avtale til AMU.

C)   Arbeidstakerorganisasjonene fremmer forslag på AKAN-kontakter til AMU.     

Saksopplysninger

Etter arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften har arbeidsgiver og arbeidstakere plikt til å 
arbeide systematisk for å sikre og bedre helse, miljø og sikkerhet i virksomheten. Den delen som 
gjelder rusrelaterte problemstillinger bør spesifiseres i egen intern ruspolitikk formalisert i en 
AKAN-avtale. Ansattes arbeidsrelaterte rusmiddelbruk virker inn på arbeidsmiljøet, og arbeidet 
med russpørsmål i en virksomhet må derfor sees som en naturlig del av det systematiske arbeid 
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med helse, miljø og sikkerhet. Nordreisa kommune har 675 ansatte (420 stillingshjemler) og 
AKAN-arbeid innebærer også at arbeidstakere med rusmiddelproblemer gis en skikkelig og 
saklig håndtering, og en mulighet til å gjøre noe med problemet slik at arbeidsforholdet kan 
opprettholdes. 

Hovedansvaret for rusmiddelpolitikken ligger hos et organ hvor både de ansatte og ledelsen er 
representert (AMU). Her kan AKAN-avtalen vedtas og medlemmer til AKAN-utvalget 
utnevnes. AKAN-avtale er en samarbeidsavtale som partene i virksomheten har utformet i 
fellesskap, og som definerer rusmiddelpolitikken med tilhørende tiltak, prosedyrer og 
retningslinjer.  I AKAN-avtalen skal det tydeliggjøres hvem som har ansvar for å følge opp hva. 
AKAN-avtalen er et supplement til det generelle arbeidsreglementet og forplikter både
arbeidsgiver og arbeidstakersiden til å samarbeid og følge vedtatte retningslinjer. AKAN-avtalen 
bør være en del av det systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet og hører hjemme i 
internkontrollsystemet. 

AKAN-utvalget er et partssammensatt underutvalg av AMU og behandler ikke personsaker, 
men planlegger og organiserer AKAN-arbeidet i organisasjonen og driver informasjons- og 
holdningsskapende arbeid. Individuelle AKAN-saker følges opp av AKAN-kontakt og evnt 
tillitsvalgte i nært samarbeid med leder. 

AKAN-kontakter har sammen med nærmeste leder ansvar for en tilrettelegging, koordinering og 
oppfølging av individuelle AKAN-opplegg. AKAN-kontaktene skal være tilgjengelige for dem 
som trenger rådføre seg om eget eller andres rusmiddelproblem. Dette innebærer at AKAN-
kontakten skal:

- Delta i møter og samtaler som er avtalt i AKAN-opplegget
- Gi råd og motivere alle involverte i AKAN-opplegget
- Ha kjennskap til og eventuelt kontakt med det eksterne behandlingsapparatet
- Veilede og følge opp personkontakter.

Vurdering

Å arbeide med rusmiddlekultur er en viktig og et helsefremmende bidrag til Nordreisa kommune 
som arbeidsgiver og organisasjon. Organisasjonens syn på bruk av rusmidler under arbeidet, på 
arbeidsplassen, i situasjoner som kan relateres til arbeidsfellesskapet og på rusmiddelbruk som 
ellers kan få konsekvenser for jobben, bør defineres konkret i Nordreisa kommune. Vi bør ha 
retningslinjer og regler for hvilke grenser kommunen som organisasjon setter for rusmiddelbruk.  

I Nordreisa kommune bør det være en AKAN-kontakt for helse, en for skole/barnehage og 
familiesenter, en for administrasjon/teknisk og utvikling. 
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Prosjektet startet opp januar 06.
Dette er nyhetsbrev for 2008.

STUDIER

Prosjektet har i 2008 hatt 14 studier.

Hva har skjedd i 2008 ?
En  kort statusbeskrivelse v/ prosjektleder

o Studie i turisme: Opplevelsesproduksjon og turledelse i Nord-Troms (60 sp)
Studiet har avsluttet modul III og IV i løpet av 2008, og 16 studenter har tatt alle
modulene, totalt 60 studiepoeng siden oppstart i 2006. Tolv av disse vil i 2009 ta
sertifisering som guide i Norges Guideforbund. Studiet har hatt studenter fra hele Nord-
Troms regionen, samt noen fra Tromsø.

o Studie i besentralisert Sykepleiestartet i 200709 tilbys desentralisert over 4 år
igjennom Høgskolen i Tromsø. Det har også vart rekruttering til nytt kull med oppstart i
januar 2009, Høgskolen har  egen veileder i Nord-Troms.

o Studie i Bedriftsøkonomiske fag (hvertdelemne lOsp)
Gjennom Universitetet i Tromsø og "Vi i Nord-nettverket" tilbys delemner i
bedriftsøkonomiske fag, der det er mulig å bygge en bachelorgrad.
I 2008 har vi hatt følgende delemner:

• Innføring i bedriftsøkonomi
• Finansregnskap og regnskapsanalyse
• Finans og investering
• Logistikk
• Kvalitetsstyring

o Framtidsstudium med fokus pa nceringsutvikling i nord- "Foresight" (15 sp)
Studiet er tilbudt gjennom UiTØ, for nettverket "vi i nord". Nettverket består av
kompetansetilbydere i hele Nord-Norge. 8 av studentene på studiet er fra Nord-Troms
regionen, både fra  nceringsliv og  fra offentlig virksomhet. Alle  fullførte med eksamen i mai
08.

o Studie i Demens og alderspsykiatri (15 sp)
Videreutdanning på 30 sp for studenter med 3-&rig helse - og  sosialfaglig utdanning og  et
fagskoletilbud til autoriserte fagarbeidere. Samarbeid mellom Høgskolen i Tromsø og
Nasjonalt kompetansesenter i aldring og helse. Tilbudene gjennomføres i samarbeid slik at
studentene fra de to tilbudene skal bli kjent med hverandre og ha noe felles undervisning
Startet opp høsten 2008, med eksamen vår samme år. Studiet har fått støtte fra
Fy I kesmannen i Troms.

o Studie i Relasjons- og nettverkverksarbeid (60 sp)

Nord-Troms Regionriid DA

SAKSNR.

11 ARK KG)E

1

NORDREISA KOMMUNE
SERVICFKONTORET
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Videreutdanning fra Høgskolen i Tromsø som vil gå fra 2008 - 2010.
Studiet har fått støtte fra Fylkesmannen i Troms.

o Læringssenter og bibliotekpedagogikk (15 sp)
Samlingsbasert i Tromsø, fire deltakere fra Nord-Troms

o Spesialpedagogikk, ADHD, Tourettes og Asperger del II
beltakere på del I ønsket videreføring av del II , og det ble gjennomført i Nord-Troms.
Noen har gått videre på del nI, som gjennomføres samlingsbasert i Harstad.

o Master of Business Administration(90 sp)
Gjennom Universitetets nettverk "Vi i Nord" kan vi tilby studier der flere studiesentra
samarbeider og har studenter på samme studium. Mastergradsstudier passer utmerket til
dette, fordi  enda kan rekruttere fra flere steder samtidig. Fra Nord-Troms meldte 2
personer seg på dette studiet.

o Bedriftsutvikling
Et samarbeid mellom transportselskaper, bla Norges Lastebileierforbund der de
gjennomførte et bransjeinternt studium. Nord-Troms Studiesenter fikk tilgang på noen
plasser.

STATISTIKKER

økning i antall studier med færre studiepoeng som resultat har følgende forklaring: Det første året kjørte vi to store klasser
på to studier. I løpet av 2007/08 har vi også prøvd ut modellen med mindre studier på bedriftsøkonomiske fag, meget
tleksibelt lagt ut av Universitetet i Tromsø. Vi har vært i stand til å gi tilbud til mindre grupper innenfor hvert fag, og derved
opprettholde en større portefølje. Dette vil variere fra år til år. Blir det en full klasse med desentralisert allmennutdanning i
2009, vil det endre bildet. Mer om utprøving av modeller under erfaringer fra meglerrollen.

I tillegg til tall i tabellen ovenfor, har NTSS kjørt en del kurs innenfor lovgivning og økonomi
på oppdrag fra kommunene i regionene, samt skrivekurs for studenter.

Nord-Tror,, Regionrrid DA

7,rtf-
2

 • Formatert: Midtstilt
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Vi har også hatt en spørreundersøkelse for å fmne ut mer om hvem som studerer hos oss, og
så langt ser det ut til at vi treffer målgruppa bra: Det er hovedsakelig etablerte voksne i jobb-
og familiesituasjon som velger denne formen for desentralisert høyere utdanning. Men også
unge som er etablert i regionen velger desentralisert.

STUDIER SOM KOMMER I 2009

o Flere av de bedriftsøkonomiske delemnene
o Vert og vertskap - reiseliv
o Sikkerhet pa bre/fjell, vann etc (friluftsliv/turisme)
o Omdømmebygging (15 sp)
o Desentralisert allmennIcererutdanning
o Desentralisert sykepleierutdanning

o Studie i Ex-Phil / Ex fac
o Samisk
o Engelsk

STUDIER UNDER PLANLEGGING

• Mat og matkultur
• Bedriftsinterne kurs
• Prosjektstyring
• Rusfeltet

STUbIEBIBLIOTEKENE

'-'4 NEst'S —

Studiebibliotekene viser seg å vcere en riktig satsing: Her får studentene hjelp til litteratursøk,
ro til å studere, de finner en møteplass for kollokviearbeid etc. Bibliotekene kjøper også inn
fagbøker til studiene vi kjører.
Det er opprettet en 50 % stilling som koordinator av studiebibliotekene. Wenche Ratama er
ansatt og har kontor på Skjervøy bibliotek. Stillingen er finansiert gjennom Troms
Fylkeskommune.

KARTLEGGING o NORD-TROMS STRATEGIER

Nord-Troms Regionråd har ferdigstilt en strategisk plan for regionen med følgende
strategiområder:

1. Kompetanse
2. Nyskaping og utvikling av næringslivet
3. Infrastruktur
4. Tjenestetilbud

Nord-Trum, Regiunråd DA
3
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5. Profilering av Nord-Troms

Kommunene er i gang med kartlegging av behovet for kompetanse i sine organisasjoner og
næringslivet har gjennom deltakelse i planen omhandlet også temaet kompetanse. Studiet
Omdømmebygging er en del konkret oppfølging av satsingsområde 5 i strategiplanen.

SAMARBEID MED UTDANNINGSINSTITUSJONER

"Vi i nord"
Et pilotprosjekt initiert av UVETT , har nå blitt til et nettverk av kompetansetilbydere i hele
Nord-Norge. Vi kan her samarbeide om å tilby studier somvi tidligere ikke har kunnet tilby, pga
av for lite rekrutteringsgrunnlag i regionen. Eksempel på slike samarbeidsstudier som blir tilbudt
parallelt i hele Nord-Norge er de bedriftsøkonomiske delemnene og andre enkeltfag fra
Universitetet.

I tillegg samarbeides det med Høgskolen i Finnmark og Hogskolen i Harstad. Nord-Troms
Studiesenter har som strategi å utvikle langsiktige og gode samarbeidsrelasjoner med de nære
ti I byderne av høgere utdanning.

SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET I REGIONEN

Studiesenteret har lagt opp til å møte næringslivet i alle kommunene, gjennom
næringsforeninger, institusjoner (Fab Lab Lyngen etc) , eller gjennom inviterte møter. Kontakt
med næringsmedarbeiderne er viktig, og opprettholdes gjennom møter/ annen kontakt.

SAMARBEID MED OFFENTLIG SEKTOR

KOMMUNENE
Kommunene eier prosjekt Nord-Troms Studiesenter gjennom Nord-Troms Regionråd. De får
informasjon gjennom møter, skriv og rapporter, og er med påå styre virksomheten gjennom sitt
eierskap. I tillegg møter vi på regionrådets møter, ledermøter i kommunene,
voksenopplæringsforum og andre arenaer for kontakt.

FYLKESKOMMUNEN
Fylkeskommunen støtter prosjektet gjennom midler og har en representant i styringsgruppa.

FYLKESMANNEN
Fylkesmannen i Troms har bistått med støtte til flere studier/tiltak

31.03.09
Lisbeth Holm
prosjektleder

Nord-Trunis Regiunrild DA
4
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År 2009, den 24. april, kl 12.30, avholdt NORDTRO AS sin 31-trettiførste- ordinære
generalforsamling på NORDTRO AS i Sørkjosen.

Tilstede:
For aksjonærene:

Fra styret:

1 DOK.NR ARK.KODEDessuten møtte Sigurd Haldorsen fra Kontrollutvalget i Troms Fylkeskommune og daglig  
leder v/ Nordtro AS Per Larsen.

Hans P. Myrland åpnet møtet, og ønsket velkommen. Innkalling og saksliste godkjent.
Fullmakt fra Troms Fylkeskommune godkjent.

SAK 1:

Vedtak:

SAK 2:

Vedtak:

SAK 3:

Vedtak:

SAK 4:

Vedtak:

SAK 5:

Vedtak:

SAK 6:

Troms Fylkeskomm: Halvar Wahlgren.
Nordreisa Komm: Halvar Wahlgren.
Hans Petter Myrland
Harald E. Johannesen.
Trine Wahlman.

VALG AV MØTELEDER OG REFERENT.

Hans P Myrland valgt til møteleder, og Per Larsen som referent.

STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008.

Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for 2008 med vedlagte
attføringsmelding til etterretning.
Årsregnskap og disponering av overskuddet godkj ennes. Revisjonsberetningen
tas til etterretning.

FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR.

Revisors honorar fastsettes ihht. regning.

FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR.

Styrets honorar videreføres som fastsatt i 2007.

BUDSJETT 2009

Fremlagt budsjett for 2009 godkjennes.

VALG  styremedlemmer:

Troms Fylkeskommune:
Nordreisa Kommune:

Varamedlemmer

Troms Fylkeskommune:

Nordreisa Kommune:

SAKSNR.

LØPENR.

Mh;  2009

Forslag gjenvalgt Hans Petter Myrland- Valgt.
Forslag gjenvalgt Harald E. Johannesen- Valgt.

Forslag gjenvalgt Ann Sissel Emaus- Valgt.
Forslag gjenvalgt Aud Tove Tømmerbukt- Valgt.
Forslag gjenvalgt May Lillian Steinsvik- Valgt.
Forslag gjenvalgt Else Johansen- Valgt.

NORDREISA KOMMUNE
SERV10EKONTORET
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Valg av styreleder: Forslag gjenvalgt Hans P. Myrland- Valgt.
Valg av nestleder: Forslag gjenvalgt Harald E. Johannesen- Valgt.

SAK 7:  Orientering/aktuell info.
Div. info ved styreleder.

Halvar Wahlgren
- sign.-
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamånni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref.
04.05.2009 2009/92 - 8

Bård Magne Pedersen 77 64 20 20  Deres dato Deres ref.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 STORSLETT

DOK.NR ARKKODE

Lovlighetskontroll budsjett 2009 og økonomiplan 2009=2012

Vi viser til vårt brev av 19.02.09 og til kontakt med rådmann pr. telefon i dag.

Fylkesmannen har mottatt kommunens tilbakemelding i brev datert 16.3.09. I brevet er det
redegjort for tiltak som skal bringe balanse i budsjettet for 2009, ihht kommunelovens regler i
§44. Underskudd for 2007 og 2008 legges inn i revidert økonomiplan for 2009-2012 som
behandles i kommunestyret i juni 2009.
Nordreisa kommune oppfyller Fylkesmannens krav og anbefalinger nevnt i vårt brev av
19.2.09 når pålegg om oversendelse av periodiske økonomirapporter oversendes, som
dokumentasjon på at tiltakene får virkning.
Fylkesmannen imøteser dermed de nevnte rapporter, og viser for øvrig til våre merknader i
ovennevnte brev.
Fylkesmannen bekrefter med dette kommunens budsjettvedtak for 2009, med de
forutsetninger som er nevnt i dette brev.

ed ve i hil

u vigsen
fylkesmann

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

m77

LØPENR

--xvH1,1
'

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

u
SERVICEKONTORET

2009

SAK5NP . ydlcktv1G‘..AA-/A---

B° d Magne Pedersen
a . fylkesmann

Arkivkode
331.1

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6110 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
16/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
22/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Samarbeidsavtale mellom NAV og Nordreisa kommune

Vedlegg:
Samarbeidsavtale mellom NAV og Nordreisa kommune
Driftsavtale mellom NAV og Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vedtar samarbeidsavtale og driftsavtale mellom NAV og Nordreisa kommune 

Saksopplysninger

NAV-reformen er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Tidlige trygdeetaten og A-etat ble 
slått sammen til Arbeids- og velferdsetaten 1. juli 2006. Den nye statsetaten skal i partnerskap med alle 
landets kommuner etablere NAV-kontor over hele landet innen 2010.

I det nye kontoret skal brukere møte et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og 
kommunens sosialtjeneste jobber sammen for å finne de beste løsningene for brukeren. 

Kommunen og statsetaten i fylket skal inngå en samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret 
skal tilby. Et NAV-kontor skal minimum inneholde økonomisk sosialhjelp og tjenestene fra tidligere 
trygdeetat og Aetat. Samarbeidsavtalen formaliserer hvilke arbeidsoppgaver som NAV-kontoret skal 
ivareta. Et vedlegg til samarbeidsavtalen er driftsavtalen mellom NAV og Nordreisa kommune. 
Driftsavtalen regulerer kostnadsdekningen til drift av NAV-kontoret. Det vil bli utarbeidet 2 
husleieavtaler, en langsiktig avtale for selve NAV-kontoret og en kortsiktig avtale for den lokale 
forvaltningsenheten i NAV. Forvaltningsenheten består av 5 ansatte på 4 kontor, der en av de ansatte 
tilhører Arbeidslivssenteret i NAV.   

Nordreisa kommune er en av de siste kommunene i Troms som etablerer NAV-kontor. Vi har dermed 
fått gjennomført gode prosesser på hvilke kommunale oppgaver som skal bli ivaretatt i NAV-kontoret. 
For å få til en best mulig prosess bestemte vi tidlig at økonomisk sosialhjelp skulle inn i NAV-kontoret 
med tre 100% stillinger. Funksjoner som barnevern, ruskonsulent, leder støttekontakt, gjeldsrådgivning 
og flyktningskonsulent er plasser andre plasser i organisasjonen før NAV-kontoret blir etablert. 
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NAV-kontoret består av mottak, 3 samtalerom, 8 kontorer, møterom og arkiv. Totalt er det 3 kommunale 
og 8 statlige stillinger i NAV-kontoret. De 3 medarbeidere fra sosialkontoret blir fortsatt kommunalt 
ansatte. NAV-leder er ansatt på statlige vilkår. Det er en helt klar målsetting å få til så like arbeidsvilkår 
som mulig innenfor NAV-kontoret, uavhengig om man er statlig eller kommunalt ansatt. Denne 
fullmakten har ny NAV-leder fått fra NAV-direktør og rådmannen.

Økonomisk sett er det en fordel for kommunen å få etablert NAV-kontoret på kommunehuset, da vi 
uansett må dekke vår andel av kostnadene etter fordelingsnøkkelen. 

Vurdering:
Nordreisa kommune har vært bevisst på å få til en god prosess og en god integrering i de nye NAV-
kontoret, til beste for innbyggerne i kommunen. Det var viktig å avgrense og tydeliggjøre de oppgave 
som skulle inn i NAV-kontoret.  

Samtidig er det viktig at vi selv kan tilby våre innbyggere gode servicetilbud med kort avstand mellom 
tilbudene. Dette får vi ved å ha NAV-kontoret på kommunehuset. Nordreisa kommune får samtidig  
mindre utgifter ved å ha NAV- kontoret på kommunehuset. 
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Til alle kommuner i Nordland, Troms og Finnmark

Vår ref: BF Narvik, 18.05.2009

ETABLER1NG AV MOTTAK FOR ASYLSØKERE

tøl
Utlendingsdirektoratet

Regionkontor  Nord

I 2008 og hittil i 2009, har ankomstene av asylsøkere til landet vært store.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har som en av sine primæroppgaver å etablere og
kvalitetssikre innkvartering for de som kommer til Norge, og har et lovlig opphold i
landet mens søknaden deres behandles. Mottak drives på kontrakt for UDI. De som
driver mottakene kan være kommuner, private, frivillige organisasjoner og selskaper
som har det som en av sine oppgaver å drive mottak.

UDI vil også i overskuelig fremtid ha behov for å opprette mottak for asylsøkere.
Historisk har nord norske kommuner alltid tatt en stor del av jobben med etablering
av mottak. Det er flere årsaker til det, og de mest nærliggende å peke på er tilgangen
til egnet bygningsmasse, og det at kommunene i vår region har vært veldig åpne for
et samarbeid med UDI, enten som drivere av mottak, eller som vertskommuner for
mottak.

I arbeidet med opprettelser av mottak, er UDI avhengig av et godt samarbeid med
kommunene hvor mottakene ligger. Kommunene skal levere en del lovpålagte
tjenester; helse, skole og barnevern. Kommunene får i dag et tilskudd
(vertskommunetilskudd) som er ment å dekke gjennomsnittskostnadene til helse,
administrasjon, barnevern og tolk. Grunnsatsen pr. kommune er kr. 409.000. I tillegg
mottar kommunen 4.385 kroner pr. år pr. plass i mottaket. Det betyr at et mottak med
100 plasser utgjør kr. 847.500 i tilskudd til kommunen. Etablerer vi mottak for enslige
mindreårige asylsøkere, så vil tilskuddet pr. plass være kr. 11.590. Utgifter til skole
refunderes via Fylkesmannen etter faste satser.

Etablering/kjøp av mottaksplasser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.
Det betyr at UDI lyser ut konkurranse om drift av mottak. UDI har ingen direkte
påvirkning på hvor et mottak blir etablert i og med at dette er styrt av tilbud og
forhandlinger. I en totalvurdering legges det vekt på både kvalitet og pris. UDI har
klare rutiner for informasjon overfor kommunene i forbindelse med etablering av
mottak, og jobber kontinuerlig for å forbedre disse. Av og til kan nok kommunene føle
seg dårlig informert i forkant av en etablering, og også overkjørt av staten.

Utlendingsdirektoratet gjennomfører nå to nye utlysinger, en som omhandler plasser
for enslig mindreårige asylsøkere, og en for ordinære asylsøkere.

Utlendingsdirektoratet Telefon 76 96 58 10
Region Nord Telefaks 76 96 58 39
Postadresse Postboks 683 E-post: rkn@udi.no
8508 Narvik Internett: www.udi.no
Besøksadresse: Havnegaten 28
8514 Narvik

Bankkontonr. 7694 05 10712
Organisasjonsnr. 974760746
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Utlysingen som gjelder enslig mindreårige omfatter ca 700 plasser på landsbasis, for
Region Nord 200 plasser. Anslagsvis vil avdelinger for enslig mindreårige være på 25
— 30 plasser, enten selvstendig eller som avdeling i tilknytning til et ordinært mottak.

Utlysingen som gjelder ordinære plasser omfatter ca 3600 plasser på landsbasis.
Region Nord lyser ut 600 plasser.

Konkurransen offentliggjøres i www.Doffin.no. Konkurransegrunnlaget legges ut på
www.UDI.no/Anskaffelser i UDI

Igjen så understrekes det at for UDI er det ønskelig med flere kommunale
driftsoperatører for drift av mottak for asylsøkere.

UDI Regionkontor Nord ønsker med dette brevet å peke på den situasjonen som vi
er i i dag, og det behovet vi har for et godt samarbeid med kommunene for å nå det
målet vi har om å skaffe gode innkvarteringsløsninger for de som kommer til Norge
og søker asyl. Dersom man i kommunene vet at man har anlegg (kommunale, eller
privat eide) som egner seg for drift av mottak, og kommunen selv ønsker å drive
mottak, eller man skjønner at andre er/kan være interessert i bygningsmassen, så
ønsker vi at kommunen tar kontakt med oss sånn at vi kan komme i dialog på et tidlig
stadium i en eventuell prosess. Vi vil, dersom det er et ønske, kunne delta i møter
med lokale politikere for å informere om hva en eventuell drift av et mottak vil bety for
kommunen.  På denne måten håper vi å kunne imøtekomme kommunenes ønske om
å være godt informert tidlig i en prosess som kan føre til etablering av mottak.

Med hilsen
for Utlendingsdirektoratet

Bj rn Fri eldt
regiondirektør

Vedlegg: Vertskommune for statlige mottak

Sid') av  2
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Fylkesmannen i Troms
postboks 6105
9291 Tromsø

Deres ref:

Nordreisa kommune
Utviklingsavdeling

Melding om oppstart av planarbeid

Vår ref Arkivkode Dato
2009/3506-2 K12 27.04.2009

Viser til brev av 24.03.2009 hvor det meldes oppstart av planarbeid for vemeplan for Statskog SF
sin eiendom i Troms.

I planen ligger det forslag til fredning av fire områder i Nordreisa kommune. Det er Lindovara,
Phikahistamaelva og Gearpmesorda i Reisadalen og et område i Oksfjordalen. Det er tidlig i
verneprosessen og vi ønsker å komme med kommentarer til prosessen og de foreslåtte områdene.

Generelt til vemeprosessen
I Nordreisa kommune er det i dag vemet over 1000 km3 En stor andel av dette er skogarealer.
Vi stiller spørsmål ved om ikke de aktuelle naturtypene som her ønskes vernet, finnes i de
allerede vernede områdene. Dette burde utredes nøyere. Totalt foreslås det nå et nytt vern på til
sammen 14.546 daa.

Lokal medvirkning
Oppstart av verneprosessen i Troms startet i 2005, men ble senere stanset. Gjennom avtale med
Allskog kjøres det en frivillig prosess for vern på privat grunn. Nå fremmes det forslag på fire
området på Statsgrunn i Nordreisa uten at det har vært noen ytterligere kontakt verken med
kommunen eller berørte naboer og lokalbefolkning før de endelige forslagene ble presentert på et
møte 19.januar i år. Vi mener at både utvelgelse av områder og avgrensing burde vært drøftet
med kommunen og berørte naboer.

Konsekvenser for lokalbefolkningen med den foreslåtte verneplanen
Etter vår mening vil verneforslagene medføre store konsekvenser for naboer og lokalbefolkning
inntil de foreslåtte områdene. Alle områdene ligger inntil aktive melke- eller saubruk. De har
beiterett for både småfe og storfe i disse områdene og benytter dem aktivt i sin drift av sine
respektive gårdbruk. Et beiteforbud eller innskrenking av mulighet for å drive rasjonelt landbruk,
vil få store konsekvenser for disse. Vi mener at konsekvensene for lokalbefolkningen og aktive
bønder må utredes og undersøkes bedre.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett:

www.nordreisa.kommune.no
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Videre vil verneforslagene for konsekvenser for bruken av arealene som rekreasjonsområder. Det
mest brukte området er Lindovara. Det blir brukt både sommer og vinter som rekreasjonsområde
for lokalbefolkning og næringsvirksomhet. Ei annen stor næring i Nordreisa er reindrift, alle
områdene berører beiteområder for rein.
Det er nå lagd utredninger om verneverdien for de aktuelle områdene. Vi mener det i tillegg må
lages utredninger over hvilke konsekvenser et vern vil få for landbruk, rekreasjon og annen
næringsvirksomhet, herunder reindriftsnæringa.

Lindovara, 5077 daa
Området omfatter et svært viktig nærområde for friluftsliv i Nordreisa. Det blir brukt av både
lokalbefolkningen og tilreisende. Det er et viktig, kanskje det viktigste nærområde for Sappen
leirskole både for tradisjonell leirskoledrift med unger, men også for deres andre kundegrupper.

Ved Mallupekanjärvi (Badevannet) har grendelaget en alpinbakke som drives på dugnad.
Skiløyper kjøres opp av grendelaget eller Sappen Leirskole for lokal bruk eller for tilreisende.
Området er mye brukt som rekreasjonsområde for turgåing, langs de mange veger og stier, og til
bærplukking med mer.

I forhold til det skogfaglige, så består kjerneområde av eldre lite påvirket skog, unntatt lisida ned
mot RV 865 i vest. Området utenfor som omfattes av verneområdet (rød strek) er sterkt påvirket
av hogst og skogkultur de siste 20-30 åra. På 1990 tallet ble det bygd en skogbilveg inn hvor det
er tatt ut et betydelig antall m3. Den sørligste delen av området består av ungskog hk1 III.

Etter vår mening er området alt for stort og et vern helt ned til bebyggelsen i Sappen vil få store
konsekvenser for bruken av dette nærområde. Hvis det skal vernes må arealet reduseres til kun
omfatte det som på kartet er merket kjerneområde med oransje strek, og det må reduseres i vest
til å følge høydekote 100.

Phikahistamaelva, 591 daa
Området ligger mellom tre aktive gårdbruk og Javreoaivvit naturreservat. Her drives aktivt med
sau, storfe og hest. Gårdene har beiterett i det foreslåtte området og denne brukes aktivt. Spesielt
er det viktig som vårbeite for sau, men også storfe og hest beiter innenfor det foreslåtte området.
Sankelaget har sperregjerde for sau innenfor området som er viktig for å oppnå rasjonell drift.
Kartskissen viser flere alternativer verneforslag. Verneverdig område omfatter bare Statsgrunn,
mens både deler av merket kjerneområde og alternativ grense går langt inn på privat eiendom.
Hvis området skal vernes må arealet reduseres slik at det ikke far konsekvenser for det aktive
landbruket i området.

Gearpmesorda, 4057 daa
Området ligger i lisida overfor Svartfoss. Svartfossgårdene driver aktivt med sau og storfe og
bruker disse områdene som beitemark. Gårdene har beiterett innefor det forslåtte området. Et
vern helt ned til deres innmark vi få konsekvenser for deres drift.
I den nordlige del av det foreslåtte området har Statskog gjennom de siste 20-30 år drevet et
aktivt skogskjøtsel med hogst og planting. På oss virker det rart at et stort areal med plantefelt
skal inngå i et vernet område.
Hvis området skal vernes må arealet reduseres slik at det ikke får konsekvenser for det aktive
landbruket i området. Vernegrensen må settes så langt opp i lia at det kan drives tradisjonelt
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landbruk og skogdrift, i dalbunnen og noe opp i lia. Hele området som er tilplantet med gran tas
ut av forslaget.

Oksfjordalen, 4821 daa
Området ligger i lisida nord for Storelva. Dette er et område som lokalbefolkningen har brukt til
vedhogst gjennom generasjoner. Mange i Oksfjord har ikke egen skog og de har derfor hatt
vedteig på Statsgrunn. Det er to aktive melkebruk som grenser til området og som bruker dette til
beite for ungdyra. De har beiterett i det aktuelle området.
I kjerneområde 1 er det et plantefelt med gran på ca 3 daa. I kjerneområde 2 ble for ca 10 år siden
gjennomført en større hogst og gjenplanting.
Kartskissen viser flere altemativer verneforslag. Verneverdig område omfatter bare Statsgrunn,
mens deler av merket kjerneområde går langt inn på privat eiendom.
Hvis området skal vemes må arealet reduseres slik at det ikke får konsekvenser for det aktive
landbruket i området. Vi mener alt tilplantet areal må tas ut av det aktuelle forslaget.

Omsummering:
Vi mener det har vært en alt for dårlig prosess rundt disse verneforslagene. Kommunen og
lokalbefolkningen har ikke blitt tatt med når forslag og avgrensninger har blitt drøftet.

Det må lages en utredning over hvilke konsekvenser forslagene får for aktive bønder,
lokalbefolkning og næringsutøvere. Først da kan en få gjort en vurdering av hva forslagene vil
bety.

Det må utredes hvilke konsekvenser forslagene får for reindrift.

Alle forslagene ligger tett opptil bebyggelse og aktive gårdsbruk. Er det utredet andre forslag?
Det burde finnes andre områder med samme verneverdi, men med betydelig mindre konfliktnivå.

Siden forslaget, slik det foreligger nå, vil medføre store konsekvenser for lokalbefolkningen og
deres bruk av disse utmarksarealene bes det om at arbeidet stoppes inntil kartlegginga av
fastboende sine retter etter lovframlegget om Hålogalandsallmenningen er gjennomført/avklart.

Med hilsen

Dag Funderud
Enhetsleder
Direkte innvalg: 77 77 07 63

Kopi: Fylkesmannen i Troms, Boks 1013, Andselv 9326 Bardufoss
Statskog, Serviceboks 1016, 7809 Namsos
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/1540 -1

Arkiv: A22

Saksbehandler:  Berit Stien

Dato:                 30.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/09 Nordreisa Levekårsutvalg 05.02.2009
25/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Endring i vedtekter SFO

Henvisning til lovverk: Opplæringsloven § 13- 7

Saksopplysninger

I dag er halv plass inntil 14 timer pr. uke. Full plass fra kl 07.30 til kl 16.30 hver dag blir 18 
timer og 45 min pr uke.
Det er vedtektene som bestemmer timetallet for hel og halv plass. Vi foreslår at punkt 5 i 
vedtektene endres til: 

- halv plass er inntil 9 timer pr uke
- hel plass er 10 timer eller mer pr uke.

I dag tilbyr vi sfo / avlastning for elever med nedsatt funksjonsevne ved Storslett skole. Erfaring 
viser at det er få barn som har behov dette tilbudet om sommeren. 
I dag står det i vedtektene at opptak til sfo følger barnehageåret, dvs 11 måneder.
Vi foreslår at tilbudet om sfo / avlastning har stengt 5 uker sammenhengene hver sommer i 
stedet for 4 som i dag. Begrunnelsen er at få barn som benytter seg at tilbudet på dette 
tidspunktet. Vi vil også få mulighet til at personalet kan avvikle ferien i 5 uker 
sammenhengende og vil spare en del vikarutgifter når personalet avvikler sin 5. uke i løpet av 
høsten. I dag er det 9 assistenter dette vil angå. 
Saken har ikke vært drøftet med arbeidstakereorganisasjonen, men de har tidligere vært skeptisk 
til at arbeidsgiver for noen yrkesgrupper styrer ferien til 5 uker sammenhengende. Det kan være 
ansatte som ønsker å ta den 5. uka på et senere tidspunkt.

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 05.02.2009 

Behandling:

Endring timer halv / hel plass.
Enstemmig vedtatt
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Tilbudet om sfo / avlastning ved Storslett skole har stengt 5 uker sammenhengende hver 
sommer

Forslag fra KRF: Denne setningen fjernes.  5 stemmer for.
1 stemte for rådmannens innstilling  

Vedtak:

Det er vedtektene som bestemmer timetallet for hel og halv plass. Vi foreslår at punkt 5 i 
vedtektene endres til: 

- halv plass er inntil 10 timer pr uke
- hel plass er 10 timer eller mer pr uke.

Endringer gjelder fra 1.  august 2009

Tilbudet om sfo / avlastning ved Storslett skole har stengt 5 uker sammenhengende hver 
sommer taes ikke inn i vedtektene for sfo

Rådmannens innstilling

Vedtekter for SFO, punkt 5 endres til: 
- halv plass er inntil 9 timer pr uke
- hel plass er 10 timer eller mer pr uke.

Tilbudet om sfo / avlastning ved Storslett skole har stengt 5 uker sammenhengende hver 
sommer. 
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NORDREISA KOMMUNE

Vedtekter for skolefritidsordninger (SFO)

1. Den kommunale forvaltning

 Skolefritidsordningene i kommunen skal drives i samsvar med statlige lover og forskrifter, 
 kommunale vedtak og årsplan for den enkelte virksomhet.

 Levekårsutvalget er det politiske styringsorgan for skolefritidsordningene.
 Sektor for Levekår er utvalgets administrative tilknytning.

2. Styringsverket i skolefritidsordningene
 
 Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet.

  Foreldrene til barn i skolefritidsordningen skal sikres representasjon i foreldrenes arbeidsutvalg
 (FAU) og i skolens og/ eller barnehagens samarbeidsutvalg (SU).
 Representant velges av og blant foreldre med barn i skolefritidsordninga. 

 
3. Ledelse og bemanning

 Rektor ved skolen er den pedagogiske og administrative leder av skolefritidsordningen.
 Hvis skolefritidsordninga er lokalisert til barnehage, er styrer den pedagogiske og administrative 
 leder for ordningen.

 Skolefritidsordningene kan ha 12 barn pr. ansatt. For skolefritidsordning med mer enn 12 barn skal       
det vurderes om det er behov for en pedagogisk leder.

 For barn med funksjonshemning/spesielle behov tilsettes ekstrahjelp etter behov, etter sakkyndig
 vurdering.

4. Opptak/oppsigelse  

 Skolefritidsordningene er et tilbud til barn i 1. - 4. klasse.
 Barn med funksjonshemning/spesielle behov kan tilbys plass t.o.m. 7. klasse.    

 Søknad til skolefritidsordning gjøres til den enkelte skole. Det benyttes fastsatt skjema.
 Søknadsskjema kan fås på skolen , i  barnehagen, på Oppvekstavdelinga og på Servicekontoret.
 
 Hovedopptak til skolefritidsordninga foretas etter søknadsfrist 01. april.
 
 Opptaket gjøres administrativt av leder for skolefritidsordninga.
 Opptak til skolefritidsordning følger barnehageåret, dvs. 11 måneder.
 
 Klage på opptak rettes til skolen som underinstans. Skolen kan endre vedtaket eller avvise klagen.         

Ved avvisning av klagen kan vedtaket klages inn til klageorganet som i Nordreisa kommune er             
Brukerutvalget.

 Brukerutvalget er klageinstans, mens kommunens klagenemd tar endelig avgjørelse i                             
klagesaker.
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 Oppsigelse av plass skal være skriftlig - og skal rettes til administrativ leder for ordninga.
 Oppsigelsesfristen er en - 1 - måned, fra dato til dato.

 

5. Oppholdstid/åpningstid  
 
 Det gis tilbud om halv eller hel plass i skolefritidsordning.
 -Halv plass er inntil 14 timer pr. uke.
 -Hel plass er over 15 timer pr. uke.

 Skolefritidsordningen skal være åpent etter behov før og etter skoletid,
 men normalt ikke før kl.07.30 og ikke senere enn kl. 17.00.
 Nærmere presisering av åpningstidene gjøres i årsplanen for den enkelte                                   

skolefritidsordning.
 Unntak fra åpningstidene kan gis ved særskilte behov - og etter nærmere avtale for det            

enkelte          
 barn. Der tilbudet gis i barnehagens lokaliteter, følges barnehagens åpningstid.

 Årsplanen vil inneholde bestemmelser om personalets 5 planleggingsdager.

6. Betaling 

 Kommunestyret fastsetter foreldrebetalinga.
 Det gis 50% søskenmoderasjon for opphold i skolefritidsordning - og for opphold i                 

krysning mellom barnehage og skolefritidsordning.

 Evt. kostpenger fastsettes av foreldrene. Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.
 
 Betaling for opphold i skolefritidsordning skjer etterskuddsvis. Dersom regning for                 

opphold ikke er betalt innen en - 1 - måned etter forfall, kan kommunen si opp plassen, og      
barnet må tas ut av skolefritidsordninga med en ukes varsel. 

 Ved fravær utover en måned kan det søkes om betalingsfritak. Søknad om betalingsfri kan      
innvilges i særlige tilfeller ved sykdom, opphold på sykehus el. 

 Rektor ved den aktuelle skole avgjør søknaden.

 Det er mulig å søke friplass i skolefritidsordning etter Lov om sosiale tjenester.
 Henvendelse gjøres til Helse- og sosialavdelinga, som vil gjøre en vurdering av den 
 enkelte søknad. 
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7. Kriterier for opptak
 Følgende barn prioriteres ved opptak:
 1. Funksjonshemmede barn som kan ha nytte av opphold i skolefritidsordning.

 Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller fagpersonell ved  
 sosiale/medisinske institusjoner. Det kan vises til dokumentasjon fra tidligere år i                    

barnehage eller SFO. Rektor kan etterspørre ny dokumentasjon ved behov.
3. Barn som kommer inn under et eller flere av flg. kriterier
• barn fra familier som har store belastninger grunnet sykdom og/eller 

funksjonshemning. Dokumentasjon: skriftlig attest fra lege, psykolog ved 
sosialmedisinske institusjoner. Dokumentasjonen må bekrefte at forsørgere 
grunnet sykdom eller funksjonshemning i familien er avhengig av avlastning fra 
den daglige omsorgen for barnet.    

• barn med svært utrygt/farlig bomiljø.
• barn med foresatte under utdanning/ i arbeid det året det søkes plass for. 

Ved opptak vil barn bli prioritert etter klassetrinn. 1. klassingene har 1. prioritet, 2. kl.             
har 2. prioritet osv.              
Barn som kommer inn under flere av kriteriene under dette punktet, får høyest 
prioitet.

 Behandlet:
 Levekårsutvalget 260298 - sak 8/98
 Kommunestyret 120398 - sak 10/98
 Levekårsutvalget 200203 - sak 0010/03
 Kommunestyret 24.04.03 - sak 0033/03
 Levekårsutvalget 050204 - sak 0011/04
 Kommunestyret 190204 - sak 0006/04

 fil: R:/oppvekst/sfo/lovverk/vedtekter nye 190204
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5746 -1

Arkiv: 430

Saksbehandler:  Berit Stien

Dato:                 26.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/09 Nordreisa Levekårsutvalg 04.06.2009
26/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Kompetanse for kvalitet  Strategisk plan

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 04.06.2009 

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kompetanse for kvalitet – handlingsplan plan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk 
personell i grunnopplæringa i Nord Troms regionen for skoleåret 09 / 10 vedtas.

Rådmannens innstilling

Kompetanse for kvalitet – handlingsplan plan for kompetanseutvikling for ledere og pedagogisk 
personell i grunnopplæringa i Nord Troms regionen for skoleåret 09 / 10 vedtas.

Saksopplysninger

St.meld. nr. 30 (2003 – 2004) ”Kultur for læring” ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. 
Inst. S. nr. 268 (2003-2004).
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Region Nord-Troms, bestående av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord har gjennom regionsamarbeidet utarbeidet en felles strategiplan for 
gjennomføring av kompetansetiltak, på grunnlag av kartlegging av kompetansebehov i den 
enkelte skole. Planen har fått navnet ”Løft for læring”.

St.meld. nr. 31 (2007-08) Kvalitet i skolen legger grunnlaget for en ny statlig satsing på 
kompetanseutvikling gjennom videreutdanning av lærere og skoleledere i grunnskole og 
videregående skole. 
Formålet med strategien er å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å 
øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse, og bidra til å øke læreryrkets 
status og styrke tilliten til skolens kvalitet.

Skoleeier har hovedansvaret for å gi sine ansatte i grunnopplæringen nødvendig 
kompetanseutvikling, selv om staten vil bidra på utvalgte områder.
Lokal forankring er avgjørende for å sikre helhet. Lokale tiltak og prioriteringer må ta 
utgangspunkt i opplevde behov for videreutdanning hos skoleeier, skolen og lærerne. Skoleeier 
må ha klare planer for hvordan ny kompetanse skal anvendes.

Det statlige bidraget må derfor inngå i en lokal plan forankret i lokale behov og satsinger som 
omhandler alle typer kompetanseutvikling rettet mot målgruppen.

For yrkesaktive lærere skjer den kontinuerlige kompetansebyggingen gjennom:
- veiledning
- etterutdanning
- videreutdanning
- læring gjennom lokal skoleutvikling
- samarbeid

Strategien beskriver et varig system for videreutdanning for lærere, et system som kan fungere i 
et langsiktig planlegging, både ut fra den enkelte lærers yrkesmessige behov, og ut fra skolens, 
skoleeiers og nasjonale myndigheters behov.
Satsingen krever videre at det planlegges, prioriteres, budsjetteres og tilrettelegges lokalt, 
regionalt og nasjonalt.
Videreutdanningen må la seg gjennomføre som deltidsstudium i kombinasjon med lærerarbeid. 
Videreutdanningen skal være en definert del av lærernes stilling – og gi tilsvarende reduksjon i 
ordinære oppgaver.

Satningsområder for videreutdanningsstrategien 2009-2012:
- økt kompetanse for lærere innenfor fagene norsk og samisk, matematikk og engelsk, 

fortrinnsvis for lærere på u-trinnet
- økt antall lærere med spesialkompetanse  i leseopplæring, fortrinnsvis på b-trinnet
- økt kompetanse for lærere i andre fag ut fra lokale og nasjonale behov (fysikk, kjemi, 

yrkesfaglige programfag) og i praktisk-estetiske fag og rådgiving-fortrinnsvis for lærere i 
videregående opplæring,

- deltakelse fra alle kommuner og fylkeskommuner

Staten finansierer utvikling av studietilbudene og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst 
antall gratis studieplasser. 
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Handlingsplanen i den strategiske planen skal vedtas fra år til år. Forslag til handlingsplan for 
skoleåret 07/08 legges frem til behandling
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 Regionkontoret i Nord-Troms

Kompetanse for kvalitet

Strategisk plan
for etter- og videreutdanning

av lærere og skoleledere i grunnskolen

for kommunene

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord

2009 - 2012
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Forord

St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, ble godkjent av Stortinget 13. juni 2008.
Meldingen gir nasjonale føringer og mål for styrking av kvaliteten i norsk skole.
For å kunne gjennomføre intensjoner og vedtak gjort i Stortinget i forbindelse med 
behandlingen av meldingen, kreves at kommunene utarbeider en plan for 
kompetanseutvikling. Region Nord-Troms, som består av kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord utarbeider gjennom regionsamarbeidet en 
felles plan. 

Den regionale planen består av en overordnet plan 2009-2012 for etter- og videreutdanning, 
en handlingsplan som konkret sier hvilke kompetanseområder som skal prioriteres hvert 
skoleår, samt en kommunal del for spesielle satsinger i egen kommune. Planen revideres 
hvert år og utviklingsområdene prioriteres for de kommende skoleår i planperioden. 

Planen omhandler kompetanseheving av ledere og lærere i grunnskolen. I tillegg vil 
personalet i PP-tjenesten, assistenter og annet personale i grunnskolen være aktuelle 
målgrupper for kompetanseutviklingstiltakene. Med bakgrunn i samarbeidet med Troms 
Fylkeskommune, gis tilbud om kompetanseheving i felles satsingsområder også til 
personalet ved Nordreisa, Skjervøy og Nordkjosbotn videregående skoler.

Kommunene i region Nord-Troms ser det også som viktig å få til et tverrfaglig samarbeid om 
elevene, og vil fortsette dette samarbeidet gjennom felles kompetanseutvikling for lærere og 
andre yrkesgrupper som jobber for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i regionen.

Strategisk plan for kompetanseutvikling i region Nord-Troms bygger på:

St.meld. nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
St.meld. nr 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen
Kunnskapsdepartementets rundskriv F-12/2008 B: Innføring av Kunnskapsløftet
Kunnskapsløftet (K06) - læreplanverket
Brev fra Kunnskapsdepartementet av 03.12.2008 til kommuner og fylkeskommuner med 
redegjøring for nasjonale satsinger på kompetanseutvikling i 2009.
Ny kompetansestrategi: Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning av lærere, 
Utdanningsdirektoratets skriv av 09.02.09: Statlig satsing på etter- og videreutdanning 2009
Brev fra Utdanningsdirektoratet av 20.03.2009: Informasjon og tildeling av midler til 
etterutdanning i 2009, kap. 226.

Planen skal behandles politisk i den enkelte kommune i Nord-Troms.
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Innledning

Opplæringsloven § 10-8. sier om kompetanseheving:

Skoleeigaren har ansvaret for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda.

Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonalet, skoleleiarar og 
personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, 
med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde 
seg orientert om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.

I St.meld.nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen legges grunnlaget for en ny statlig satsing på 
kompetanseutvikling etter at den fireårige strategien for innføring av K06 Kompetanse for 
utvikling er avsluttet.  Den nye satsingen gjelder etter- og videreutdanning av lærere ut fra 
statlig prioriterte innsatsområder som skal ”tette hull” i Kunnskapsløftet. 

Tiltakene omfatter mer målrettet støtte til skoleeier på tiltak som gjør lærerne bedre kvalifisert 
til å lede elevenes læring i klasserommet, med utgangspunkt i kunnskap om behov i forhold 
til eksisterende kompetanse. Samtidig skal det være en mulighet for den enkelte skoleeier å 
prioritere tiltak ut fra lokale behov innenfor rammen av en nasjonal strategi.

For å nå målene i K06 og nasjonale mål for kvalitet i grunnopplæringen slik de framkommer i 
stortingsmeldingen, kreves videre satsing på etter- og videreutdanning på flere områder for 
lærere og skoleledere i region Nord-Troms.

For å nå målene med kvalitetsutvikling i skolene i Nord-Troms vil blant annet å styrke 
tilpasset opplæring, bedre læringsutbyttet i de fem basisferdighetene og arbeid med å bedre 
vurderingspraksis være viktige innsatsområder. Samarbeid om hele grunnopplæringen, 
overgangene fra barnehage til og med videregående opplæring er også viktig satsinger i 
Nord-Troms.

Den regionale strategiplanen omhandler behov for etter- og videreutdanning av lærere og 
skoleledere i Nord-Troms.

Kompetanse og skolenes planarbeid

Ut fra statlige føringer, og etter at skoleeier har innhentet kompetansebehovet fra skolene, er 
det skoleeier som har ansvar for å analysere kompetansebehov og utforme kommunale 
planer for kompetanseutvikling og prioritere kompetanseutviklingstiltakene.

Skolene har ansvar for egen kompetanseutvikling, men for å sikre og utnytte ressursene best 
mulig, vil skoleeierne i Nord-Troms i tillegg koordinere og samordne tiltak gjennom en felles 
plan i tråd med statlige føringer og skolenes behov.
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Visjon for skolene i Nord-Troms

- sammen om utvikling og kvalitet i Nord-Troms

Mål for utvikling av skolene i Nord-Troms

• Nord-Troms skolene skal arbeide for en bedre tilpasset opplæring for alle elevene 
gjennom hele opplæringsløpet 

• Nord-Troms skolene skal arbeide for et godt læringsmiljø, slik at alle elevene 
inkluderes, trives og opplever mestring.

• Nord-Troms skolene skal arbeide for å forbedre elevenes resultater i de fem 
basisferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å 
kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy

• Nord-Troms skolene skal arbeide for en vurderingspraksis som bidrar til å øke 
elevenes motivasjon og læringsutbytte.

• Nord-Troms skolene skal videreutvikle samarbeidet for å bedre kvaliteten på 
opplæringen blant annet gjennom samarbeid om hele opplæringsløpet, for å gjøre 
elevene i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

• Nord-Troms skolene skal samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv og gi 
elevene en god nok rådgiving og veiledning for videre utdanningsvalg.

Mål for kompetanseheving og kvalitetsutvikling i Nord-
Troms skolene

Målet med det regionale samarbeidet om kompetanseheving og kvalitetsutvikling er:

- at skolene er i kontinuerlige utviklingsprosesser i forhold til utviklingsmålene i 
egen skole og i forhold til felles utviklingsmål

- at skolene utvikler en egen kultur for kontinuerlig læring, der alle tar ansvar for og 
føler seg forpliktet til å realisere felles mål 

- at etter- og videreutdanningen skal ha effekt på praksis i skolene ved å bidra til å 
styrke elevenes læring og motivasjon 

- kompetanseutvikling skal være en naturlig del av utøvelsen av læreryrket 

- at regionen skal ha kompetente lærere

Side 42



Målgrupper
Skoleledere, lærere og rådgivere i hele grunnopplæringen, og i tillegg PP-tjenesten, SFO-
personalet og skoleassistenter i Nord-Troms.

Statlige føringer på videre- og etterutdanning

I st.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen er det lagt grunnlag for ny statlig satsing på 
kompetanseutvikling etter at strategien Kompetanse for utvikling 2006 - 2009 er avsluttet.

Kompetanse for utvikling var begrunnet med behov for etter- og videreutdanning i forbindelse 
med innføringen av Kunnskapsløftet. Kompetanse for utvikling ga erfaringer fra 
gjennomføring som er viktig å ivareta. I felles brev fra KS og Kunnskapsdepartementet 1. juli 
2008, blir kommunene oppfordret til å fortsette satsingen på kompetanseutvikling.

En del av en helhet.

Strategien ”Kompetanse for kvalitet” sier: Lærerne skal formidle sentrale kunnskaper til 
elevene og legge til rette for læring. Krav til kunnskap endrer seg over tid og medfører nye og 
endrede krav til hva en lærerskal kunne. Derfor er lærernes kvalifisering en kontinuerlig og 
livslang prosess.

Den grunnleggende kvalifiseringen til læreryrket skjer i lærerutdanningene. For yrkesaktive 
lærere skjer den kontinuerlige kompetansebyggingen gjennom veiledning, etterutdanning, 
videreutdanning, læring gjennom lokal skoleutvikling og samarbeid og kompetanseheving 
med andre deler av arbeidslivet. Til sammen utgjør dette lærernes livslange 
kompetansebygging.

Skoleeier har hovedansvaret for å gi sine ansatte i grunnopplæringen nødvendig 
kompetanseutvikling selv om staten bidrar på enkelte utvalgte områder. På det lokale nivået 
må derfor tiltakene i den statlige satsingen inngå i en helhetlig lokal plan som omfatter alle 
typer kompetanseutviklingstiltak rettet mot målgruppa. 

Statlig strategi for videreutdanning ”Kompetanse for 
kvalitet”

Begrunnelsen for ny satsing gjennom strategien ”Kompetanse for kvalitet” er at høy faglig 
og pedagogisk kompetanse hos lærerne bidrar til gode elevresultater.
Strategien er et statlig bidrag til kommuner og fylkeskommuner i deres arbeid med å oppfylle 
lovens krav om kompetanseutvikling.

Formålet med strategien er å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved 
å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom målrettet og 
landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. Strategien skal bidra til å øke læreryrkets 
status og styrke tilliten til skolens kvalitet.

Lærere med høy faglig og pedagogiske kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes 
læring. Dette bekreftes av mange studier som viser at høy faglig kompetanse betyr mye for 
hva elevene lærer. 
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Høy faglig og pedagogisk kompetanse hos lærerne bidrar til gode elevresultater. Det er 
derfor en utfordring at 40 prosent av lærerne i grunnskolen ikke har noen faglig fordypning i 
fagene de underviser i, og bare en femtedel har fordypning på minst et år i fagene de 
underviser i.

Styrking av lærernes faglige kompetanse forutsetter videreutdanning, og 
Kunnskapsdepartementet varsler at de vil utvikle og iverksette et langvarig system for 
videreutdanning for det pedagogiske personalet. Videreutdanningen skal i første rekke 
målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis er særlig behov for. Det varige 
systemet vil bidra til bedre muligheter for videreutdanning for det pedagogiske personalet og 
gi høyere kvalitet i opplæringen. Høyere faglig kompetanse vil gi profesjonelle lærere bedre 
omdømme og høyere status i samfunnet.

For lav fordypning er en nasjonal utfordring. Statlige utdanningsmyndigheter har derfor et 
ansvar og en rolle i videreutdanningen. Samtidig er kompetanseutvikling et lokalt ansvar som 
må være forankret i lokale behov i den enkelte kommune og fylkeskommune, på den enkelte 
skole og hos den enkelte lærer. Universiteter og høgskoler er de viktigste tilbyderne av 
videreutdanning for pedagogisk personale i grunnopplæringen.

Et godt samspill mellom utdanningstilbydere, skoleeiere statlige myndigheter og 
arbeidstakerorganisasjonene er en forutsetning for å få til et godt og varig system.

Et varig system for videreutdanning

Utvikling av lærernes kompetanse gjennom videreutdanning krever forutsigbarhet og 
langsiktighet. Et varig system må utformes slik at de ulike aktørene og deltakerne har tillit til 
det og opplever at det fungerer i en langsiktig planlegging både ut fra den enkelte lærers 
yrkesmessige behov, ut fra skolens behov, skoleeiers og nasjonale myndigheters behov.

Å bygge opp kompetanse i en skole tar tid. Skoleeierne og skolene må derfor ha langsiktige 
og systematiske planer, lærernes kompetansebygging må ses på som en del av skolens 
kompetanse. Langsiktigheten kreves også for at nødvendig kompetanseutviklingstiltak skal 
kunne inngå som en del av skolens ordinære drift. 

Universitet og høgskoler må ha en forutsigbarhet for å bygge opp tilbud og ha stabil kapasitet 
til å dekke behovene for målrettede tilbud for videreutdanning.

Systemet er avhengig av at det planlegges, prioriteres, budsjetteres og tilrettelegges lokalt, 
regionalt og nasjonalt for gjennomføring på en måte som gir videreutdanning av høg kvalitet 
for det pedagogiske personalet og skolene og kommer elevene til gode. På sikt må det være 
et mål at alle lærerne får et tilbud om videreutdanning som følge av nasjonale eller lokale 
tiltak.

Profesjonsrettet videreutdanning

Systemet for videreutdanning vil gi deltakerne videreutdanning i et omfang på inntil 60 
studiepoeng (stp) i det enkelte fag eller område. Stasingen vil omfatte både de som har 
fordypning i faget fra tidligere, de som har noe fordypning og de som eventuelt vil la 
videreutdanningen inngå i mastergrad. Videreutdanningen skal være knyttet til de prioriterte 
fagene og emnene, samtidig som det også skal gis rom for prioriteringer ut fra lokale behov.
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Videreutdanningen skal målrettes mot fagområder og emner det på landsbasis særlig er 
behov for å styrke. Systemet for videreutdanning vil gi deltakerne videreutdanning i et 
omfang på inntil60 studiepoeng i det enkelte fag eller fagområde.

For perioden 2009-2012 er disse fagene og områdene prioritert:

- norsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- samisk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- matematikk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- engelsk, fortrinnsvis på ungdomstrinnet
- leseopplæring, fortrinnsvis på barnetrinnet
- fysikk og kjemi
- praktisk- estetiske fag
- rådgiving

Tilbudene om videreutdanning skal være på høgskole- og universitetsnivå og gi studiepoeng. 
Det gir tilbudene den nødvendige faglige kvaliteten som sikrer at utdanningen er 
forskningsbasert. Studiene skal gi solid faglig og didaktisk kompetanse i faget.

Videreutdanningen må også ivareta sentrale elementer i Kunnskapsløftet som: vurdering, 
tilpasset opplæring, bruk av IKT i faget, grunnleggende ferdigheter.

Videreutdanningen gir som regel størst effekt på elevenes læring når den er knyttet til 
lærernes daglige virke. Tilbudene skal derfor i betydelig grad være praksisrettet ved at 
deltakernes egen yrkespraksis i størst mulig grad skal knyttes til og brukes som 
utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen. Det innebærer at omfanget 
av lærernes ordinære oppgaver må reduseres i studietiden slik at deler av arbeidstiden 
reserveres videreutdanningen. Videreutdanningen må la seg gjennomføre som 
deltidsstudium i kombinasjon med lærerarbeidet.

Formålet med videreutdanningen er å bedre kvaliteten på opplæringen til elevene. Derfor er 
det viktig å legge til rette slik at den kan gjennomføres uten vesentlige belastninger for 
elevenes opplæring. Ved å la videreutdanningen inngå som en definert del av lærernes 
ordinære oppgaver, skal skolen øke sin bemanning i den perioden som lærer deltar i 
videreutdanning. Det vil sikre stabil opplæring for elevene og bedre lærernes motivasjon for 
studiene.

Nasjonalt samarbeid om strategien.

Partenes roller og ansvar.

De ulike partenes ansvar og oppgaver i forbindelse med videreutdanningen bør være klart 
definert. Skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse og for å ha et system 
som gir mulighet for nødvendig kompetanseutvikling, slik det er fastsatt i opplæringsloven § 
10-8.

Nasjonale utdanningssystemer skal:

• på grunnlag av de årlige statsbudsjettene bidra med særskilte statlige ressurser til å 
gjennomføre videreutdanning
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• samarbeide med universitets- og høgskolesektoren, skoleeierne og 
arbeidstakerorganisasjonene om kvalitet og relevans i videreutdanningstilbudene

• gjennom fylkesmannen bidra til regionalt samarbeid og koordinering mellom partene 
som inngår  i strategien

• i samarbeid med partene fastsette mål og nasjonale prioriteringer 

• ha ansvar for systemet for rapportering om gjennomføringen og gjennomføre 
nødvendige nasjonale kompetansekartlegginger

• foreta evaluering av strategien i samarbbeid med partene

• gjennom fylkesmannen føre tilsyn med at skoleeierne ivaretar sitt ansvar for 
kompetanseutvikling

• fordele ressursene etter fastsatte kriterier og føre kontroll med bruken av midlene

Kommuner og fylkeskommuner skal:

• forankre systemet for videreutdanning i sin egen region

• sikre sammenhengen mellom den statlige satsingen og egne satsinger

• kartlegge behov for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet på dedn 
enkelte skole i samarbeid med partene

• i samarbeid med organisasjonene lage en helhetlig og rullerende plan for etter- og 
videreutdanning for pedagogisk personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak 
inngår som en integrert del, og forankre planen politisk

• delta i satsingen på videreutdanning gjennom å dekke en del av vikarutgiftene og 
utgifter til reise, opphold, læremidler mv. og legge til rette for deltakelse

• samarbeide med organisasjonene, tilbyderne og evt. andre 
kommuner/fylkeskommuner om kvalitet, relevans, tilrettelegging og tilpasning av 
tilbudene om videreutdanning

• foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med 
partene

KS skal:

• stimulere til samarbeid lokalt og regionalt mellom kommuner og fylkeskommuner, 
arbeidstakerorganisasjonene og universiteter og høyskoler om kompetanseutvikling

• bidra til å forankre systemet for videreutdanning i kommunesektoren

• motivere arbeidsgiverne til, sammen med arbeidstakerorganisasjonene, å utvikle 
systematiske planer for kompetanseutvikling av det pedagogiske personalet der 
videreutdanning inngår
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• motivere kommuner og fylkeskommuner til å delta i satsingen på videreutdanning

• samarbeide med partene om kvalitet og relevans i videreutdanningstilbudene

• i samarbeid med partene bidra med å fastsette mål og nasjonale prioriteringer for 
videreutdanningen

Arbeidstakerorganisasjonene skal:

• bidra til å forankre systemet for videreutdanning hos medlemmene og motivere for 
deltakelse

• bidra til lokalt samarbeid med arbeidsgiver om langsiktige planer for 
kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet

• samarbeide med de andre partene om regional organisering a tilbud og etterspørsel
• samarbeide med partene om kvalitet og relevans i videreutdanningstilbudene
• i samarbeid med partene, bidra med å fastsette mål og nasjonale prioriteringer for 

videreutdanningen

Universitets- og høgskolesektoren skal:

• utvikle solide og praksisnære tilbud om videreutdanning på inntil 60 stp på prioriterte 
områder

• tilby videreutdanning med høy kvalitet på de prioriterte områdene og på andre 
områder som er etterspurt, på en fleksibel måte og tilpasset lærernes arbeids- og 
studiesituasjon

• i samarbeid med partene, bidra med å fastsette mål og nasjonale prioriteringer for 
videreutdanning

Et utvalg UH-institusjoner tildeles midler for å utvikle videreutdanning på inntil 60 stp på de 
fagområdene og innenfor de rammene som strategien setter. Det er viktig at tilbyderne 
samarbeider med skoleeierne om planlegging og gjennomføring.

Dersom det viser seg å være flere som ønsker videreutdanning enn hva det er midler til, skal 
som hovedregel de skoleeierne og skolene som har lavest andel med lærere med fordypning 
innenfor de prioriterte fagene og emnene prioriteres. Det utvikles kriterier for prioriteringen av 
studieplassene i samarbeid med partene.

Finansiering

Systemet for videreutdanning forutsetter at staten finansierer utviklingen av studietilbudene 
og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst antall gratis studieplasser. Dette skjer ved at 
statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til en del av vikarkostnadene som har fått tildelt 
studieplasser. I samarbeid har partene blitt enige om at staten dersom lærer studerer på 
heltid (60 stp), dekker 40% og skoleeier 40% av vikarkostnadene. De resterende 20% er 
lærernes eget bidrag ved at lærer arbeider tilsvarende de siste 20%.

Videreutdanningsstrategien i Nord-Troms

Kommunene i Nord-Troms vil for 2009 prioritere videreutdanning i fagene:
På u-trinnet: norsk og engelsk
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På b-trinnet: leseopplæring og spesialpedagogikk

Videreutdanningen må være på minimum 30 stp. 

Hver kommune avgjør i samarbeid med skolene og arbeidsgiverorganisasjonene hvem som 
får delta i videreutdanningen etter gitte kriterier. Det skrives en kontrakt mellom læreren og 
kommunen.

Statlige føringer på etterutdanning

For 2009 vil staten legge til rette for og prioritere studietilbud av høy kvalitet som 
imøtekommer dokumenterte behov for etterutdanning for lærere, innenfor en ramme på 170 
mill. kroner. 

Følgende etterutdanningstilbud vil bli prioritert fra statens side:

• leseopplæring
• regneopplæring
• rådgiving
• elevvurdering
• IKT-kompetanse i bruk av digitale læremidler

Midlene til etterutdanning vil bli fordelt til fylkesmennene etter en objektiv fordelingsnøkkel.
Kommuner og fylkeskommuner må sende søknad om midler til etterutdanning til 
fylkesmennene. Fylkesmennene vil bli bedt om å prioritere skoleeiere med særlige behov 
innenfor lese- og regneopplæring. Minst 20% av midlene skal avsettes til kompetanse i 
leseopplæring.

Ut over disse prioriteringene vil fylkesmennene også ta hensyn til at etterutdanningsmidlene 
skal imøtekomme lokale behov. Det kan derfor søkes om etterutdanning på andre områder 
enn de som er listet opp foran.

Etterutdanning i skolene i Nord-Troms

Leseopplæring er et viktig kompetanseområde i skolene.
Kommunene i Nord-Troms har startet et samarbeid med Universitetet i Tromsø om 
leseopplæring ”Veiledet lesing” etter EYPL-modellen ved Audhild Nedberg. 
Den videre leseopplæringen er også satsingsområde i regionen, og her er det inngått et 
samarbeid med Lesesenteret i Stavanger om etterutdanning.

Regneopplæring: ”Matematikk i Nord”, et kompetanseutviklingsprosjekt ledet av Høgskolen 
i Tromsø, har omfattet alle lærere på alle trinn i minst en skole i hver kommune i Nord-Troms. 
Prosjektet ble avsluttet denne våren. Det skal arbeides med erfarings- og kunnskapsdeling i 
hver kommune i forhold til den kompetansen skolene har tilegnet seg. Resultatene her vil 
avgjøre når regneopplæring prioriteres.

Naturfag er satsingsområde i fire av kommunene i Nord-Troms. Denne lokale satsingen 
ønskes videreført gjennom et allerede avtalt samarbeid med Universitetet i Tromsø.
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IKT som grunnleggende ferdighet. Her er kommunene kommet ulikt langt i arbeidet med 
kompetanseutvikling. Et avsluttet IKT-prosjekt i regionen vinteren 2009 konkluderer med at 
det er et stort kompetanse-gap mellom intensjonene i K06 og den IKT-kompetansen som 
lærerne representerer. Alle kommunene skal ha IKT-planer, og disse planene fordrer 
oppfølging av lærernes kompetansebehov innen IKT - blant annet i bruk av digitale 
hjelpemidler.

Et nytt kompetansegivende prosjekt hvor hovedmålet er å øke ferdigheten i å bruke digitale 
verktøy og heve den generelle bevisstheten rundt nye medier, webteknologier og FOSS 
(Free and Open Source Software) i skolene i Nord-Troms er under planlegging i noen av 
kommunene i Nord-Troms. Lyngen kommune et hovedansvar, og prosjektet er støttet av 
regionrådet og næringslivet. Det planlegges også en desentralisert etterutdanning 
tilsvarende 30 stp i bruk av IKT i fagene, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Her er 
Kåfjord kommune ansvarlig for søknad, og det vil være deltakere fra alle kommunene i 
regionen.

Rådgiving og samarbeid om faget Utdanningsvalg er viktige innsatsområder i Nord-Troms.
Det er utviklet en regional plan for faget, og det er viktig at faget blir hele skolens ansvar.
Dette fordrer kompetanseheving for flere lærere. Både rådgivere og andre lærere trenger 
blant annet mer kunnskap om yrkes- og arbeidslivet og kunnskap om utdanningsvalg i 
videregående opplæring. 
Innholdet i faget Utdanningsvalg i Nord-Troms krever at skolene jobber med entrepenørskap 
i opplæringen. Nord-Troms har inngått et samarbeid med Ungt Entrepenørskap om 
etterutdanning av lærere i oppstart av elevbedrifter, gründercamp, samarbeid med 
næringslivet for å nå kompetansemålene i regional plan. Her er det avgjørende at flere 
lærere får mer kompetanse. Rådgivernettverket i Nord-Troms vil i tillegg ha behov for 
etterutdanning i forbindelse med ny forskrift om delt rådgivertjeneste og endring av elevenes 
individuelle rett til rådgiving.
”Et individuelt tilpasset opplæringsløp” er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Nord-
Troms og Troms Fylkeskommune med hovedmål å gi utvidet utdanningsvalg for elever som 
trenger det, for å hjelpe eleven å kunne velge rett utdanning og gjennomføre en 
videregående opplæring.

Elevvurdering. Det er varslet store endringer i vurderingsforskriften for grunnskolen fra 
neste skoleår. Styrking av vurdering som en integrert del av elevenes opplæring som skal 
bidra til å øke motivasjon og læringsutbytte, krever mer kompetanse hos lærerne.
I Nord-Troms har kommunene startet en satsing på elevvurdering i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø. Lærerne trenger blant annet kompetanse for å utvikle egen 
vurderingspraksis i underveisvurdering fra 1.-10. trinn i forhold til nasjonale standarder.
Endringene i forskriften vil kreve kompetanseutvikling for både skoleeiere, skoleledere og 
lærere.

Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen, og hensikten 
er å legge til rette for at alle elevene skal få utnyttet sitt potensiale for læring. Det er 
nødvendig å fortsatt prioritere kompetanseutviklingstiltak i skolene i Nord-Troms for å utvikle 
skolenes evne til å organisere opplæringen og tilrettelegge innhold og arbeidsoppgaver, 
lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering for at alle elevene skal føle 
mestring i skoledagen. 

Tverrfaglig satsing på psykisk helse og adferd vil være en satsing i alle kommunene i 
hele perioden. Det er viktig å få til et felles helhetlig samarbeid om eleven.
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Skolelederutdanning

Staten skal i 2009 utvikle tilbud om skolelederutdanning for nytilsatte rektorer. I tillegg skal en 
andel av rektorer som ikke har kompetansegivende utdanning i skoleledelse, få tilbud om 
utdanning hvert år. Staten finansierer utvikling og drift av tilbudet med i alt 20 mill. kroner for 
2009. Omfanget er på 30 studiepoeng. Utdanningen skal tas over 18 – 24 måneder og 
gjennomføres mens rektor er i arbeid. Det er lagt opp til at tilbudet etableres med oppstart 
høsten 2009. 

Det vil i flere av kommunene bli utskiftinger i skoleledelsen grunnet pensjonsalder, og tilbud 
til nye skoleledere om kompetansegivende utdanning er aktuelt i Nord-Troms kommunene i 
løpet av de neste årene.

Økonomi

Finansiering av videreutdanning

Systemet for videreutdanning forutsetter at staten finansierer utviklingen av studietilbudene 
og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst antall gratis studieplasser. Dette skjer ved at 
statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til en del av vikarkostnadene som har fått tildelt 
studieplasser. I samarbeid har partene blitt enige om at staten dersom lærer studerer på 
heltid (60 stp), dekker 40% og skoleeier 40% av vikarkostnadene. De resterende 20% er 
lærernes eget bidrag ved at lærer arbeider tilsvarende de siste 20%.

Basert på en årsramme på 500 000 kroner vil kommunenes utgifter per lærer som studerer 
på fulltid være 200 000 kroner til dekning av vikarutgiftene. Dersom en lærer studerer på halv 
tid (30 stp), vil utgiftene for kommunene være 100 000 kroner per lærer, statens andel 
100 000 kroner og lærerens andel 50 000 kroner. Skoleeierne beslutter om studiene skal tas 
på heltid eller deltid.

Kommunene må i tillegg dekke kostnader knyttet til reise, opphold, læremidler mv.

Et visst antall gratis studieplasser er fordelt fylkesvis etter en objektiv fordelingsnøkkel der 
antall elever i fylket vektes 85 prosent og antall skoler 15 prosent. 
Troms har for 2009 fått ei samla tildeling på 2,8 mill kroner som tilsvarer 52 studieplasser. 
Disse skal fordeles på de prioriterte fagene, og mellom lærere på barnetrinn, ungdomstrinn 
og i videregående opplæring etter nærmere regler.

Hver av kommunene i Nord-Troms har etter kartlegging av kompetansebehov laget en plan 
for hvilke videreutdanningsbehov som trengs i kommunen.

Finansiering av etterutdanning

Statlige midler til etterutdanning fordeles mellom fylkesmennene, og Fylkesmannen i Troms 
har fått tildelt 5 345 000 kroner. Disse midlene fordeles til kommunene på bakgrunn av 
søknad innen 15. mai.

Hver kommune i Nord-Troms sender inn en begrunnet søknad med beskrivelse av egne 
etterutdanningsbehov på eget søknadsskjema. Kommunenes egenandeler vil være på rundt 
50 prosent.
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Prioriterte fag og områder for videreutdanning – kommuner 
i Nord-Troms
i henhold til statlige satsinger 2009-2012.
Fag/områder Trinn Kommune(r)
2009/2010
Norsk u-trinnet
Engelsk u-trinnet
Matematikk u-trinnet
Leseopplæring b-trinnet
Rådgiving u-trinnet
Spesialpedagogikk

2010/2011
Norsk u-trinnet
Engelsk u-trinnet
Matematikk u-trinnet
Leseopplæring b-trinnet
Rådgiving u-trinnet
Skolelederutdanning

2011/2012
Norsk u-trinnet
Engelsk u-trinnet
Matematikk u-trinnet
Leseopplæring b-trinnet
Rådgiving u-trinnet
Skolelederutdanning
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Prioriterte fag og områder for etterutdanning 2009
(ikke prioritert rekkefølge)
Fag/områder B-trinnet U-trinnet Planlagt gjennomført i 

kommuner
Leseopplæring 
Første leseopplæring og
Videre leseopplæring x x alle

IKT-kompetanse x x alle

Elevvurdering x x alle

Rådgiving x alle

Spesialpedagogikk x x

Naturfag x
Lyngen, Skjervøy, Kåfjord og 
Nordreisa

Entrepenørskap x x alle

Fremmedspråk x x alle

DEL 3: KOMMUNAL DEL  NORDREISA      KOMMUNE

UTVIKLINGSOMRÅDE TEMA/
SATSING

MÅL-
GRUPPER

TILTAK NÅR

LEDELSE
Ledelse i kommunal 
forvaltning

Rektorer Deltakelse på 
kommunal 
lederopplæring

Skoleåret 
09/10

FUNKSJONSHEMMING 
OG MESTRING

Videre utvikle kompetanse 
og bevisstgjørende arbeid ved 
inkludering av 
funksjonshemmede elever

Rektorer og 
lærere

Temadager
Tverrfaglig arbeid

Skoleåret 
09/10

Nasjonale prøver / tester Systematisk arbeid med 
oppfølging av nasjoanle 
prøver / tester

Egne fagdager i 
kommunen med 
erfaringsutveksling 
mellom skolene

Skoleåret 
09/10

Internasjonalisering Delta i comenius – prosjekter Lærere Opplæringskurs / 
skolebesøk

Skoleåret
09/10

opplæringskurs
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IKT Viderføring av Fronter Lærere Arbeid på egen 
skole

Skoleåret 
09/10

Naturfag / teknologi Videreutdanning Lærere Videreutdanning 
ved høgskoler

Skoleåret 
09/10

Engelsk og matematikk  for 
ungdomstrinnet

Videre og etterutdanning Lærere Videreutdanning 
ved høgskoler

Skoleåret 
09/10

Overganger barnehage/ 
grunnskole og vg skole

Rektorer og 
lærere

Temadager i 
regionen / 
rektornettverk

Skoleåret 
09/10
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4266 -3

Arkiv: 004

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 14.04.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/09 Nordreisa formannskap 15.05.2009
6/09 Nordreisa Administrasjonsutvalg 05.06.2009
7/09 Nordreisa Levekårsutvalg 07.05.2009
35/09 Nordreisa driftsutvalg 28.04.2009
4/09 Nordreisa administrative arbeidsmiljøutvalg 23.04.2009
4/09 Nordreisa Rådet for funksjonshemmede 08.06.2009
4/09 Nordreisa eldreråd 15.06.2009
27/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Saksprotokoll i Nordreisa eldreråd - 15.06.2009 

Behandling:

Vedtak:

Årsmelding 2008 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa Rådet for funksjonshemmede - 08.06.2009 

Behandling:

Vedtak:
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Saksprotokoll i Nordreisa administrative arbeidsmiljøutvalg - 23.04.2009 

Behandling:

HVO Lidvart Jakobsen påpeker følgende mangler i årsmeldinga:
AMU ber rådmannen og teknisk avdeling om å følge HMS-rutine, pkt 5.6 vedrørende tiltak.  
Tilbakemelding skal gis til enhetsleder, HVO og gjeldende VO.
HMS-rutine, pkt 5.1 – Normal saksgang ved kritikkverdige/uønskede forhold skal gjennomgås i 
alle avdelingene.
Ved omstillingsprosesser må arbeidsgiver bli bedre til å vurdere om prosessen vil påvirke 
arbeidsmiljøet.
Egen samling for verneombudene på ei økt høsten 2009.
HMS-rutinen gjennomgås på nytt med leder, VO og HTV.
Vurdere om frikjøp HVO fra budsjettåret 2010.

Årsmeldinga, med de påpekte mangler, tatt til orientering.

Vedtak:

Årsmeldinga tatt til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 28.04.2009 

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmelding tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 07.05.2009 

Behandling:

Utsettes til levekårsmøte 7. juni 2009.

Vedtak:

Saken utsettes til levekårsmøte 7. juni 2009. 
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Saksprotokoll i Nordreisa Administrasjonsutvalg - 05.06.2009 

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.05.2009 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: årsmeldingen tas til orientering med følgende 
rettelser: 
Side 6:

- Politisk aktivitet 17000 politiske utvalg, Regnskap 2008 rettes til 1.491.766,68
- Støtte politiske partier, regnskap 2008 rettes til  0,00

Side 16:
- Netto driftsresultat, regnskap 2007 rettes til  -5,028  

Vedtak:

Årsmeldingen tas til orientering med følgende rettelser: 
Side 6:

- Politisk aktivitet 17000 politiske utvalg, Regnskap 2008 rettes til 1.491.766,68
- Støtte politiske partier, regnskap 2008 rettes til  0,00

Side 16:
- Netto driftsresultat, regnskap 2007 rettes til  -5,028  

Årsmelding 2008

Rådmannens innstilling

Årsmelding 2008 tas til orientering.
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Vedlegg: Rådmannens årsmelding til kommunestyret.

Saksopplysninger
I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (200-
12-15 nr 1424), skal rådmannen utarbeide årsmelding som kan behandles i tilknytning til 
årsregnskapet.  Årsmeldinga skal være rådmannens melding til politikerne om virksomheten.  
Meldinga skisserer også de viktigste utfordringer framover.

Årsmeldinga for 2008 er etter samme mønster som årsmeldinga for 2007, samlet for hele 
kommunens virksomhet.  Den består av rådmannens kommenterer til driften, om 
organisasjonen, om økonomisk resultat og deretter beskrivelser fra resultatenhetene og 
sentraladministrasjonen.

Foreløpig årsmelding er oversendt revisjonen.
I tillegg til de utvalgene årsmeldinga er satt opp til behandling i, skal den også behandles av 
kontrollutvalget.
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2. Forord  
 

 

2008 var for Nordreisa et begivensrikt 
kommunalt år. Årsmeldingen kan på ingen 
måte gi fult ut bilde på alt som har hendt i 
løpet av hele året men gjengir kjernen i den 
kommunale hverdagen.  
For årsmeldingen for 2008 er fokus fortsatt  
på økt brukervennlighet og helhetlighet. 
Årsmeldingen for 2008 er samlet for hele 
kommunens virksomhet og består av 
virksomhetsbeskrivelser fra resultatenhetene 
og  sentral-administrasjon samt en 
regnskapsrapport med økonomiske 
vurderinger og analyser.   
 
Året 2008 har vært utfordrende, krevende og 
interessant. Utarbeidelse av de langsiktige 
planene som gir de fremtidsrettede 
styringslinjene er igangsatt og det ble i 2008 
utviklet overordnet visjon og  
satsingsområder for Nordreisa, og målet er 
at det skal utarbeides strategier for 
tjenesteområdene i løpet av 2009 og 2010. 
Samtidig er arbeidet med kommuneplanens 
arealdel er godt i gang er forventet ferdigstilt 
våren 2010.  
 
I 2008 startet arbeidet med å innføre et 
bedre styringssystem for planlegging, 
budsjettering og rapportering. Det ble startet 
opp med nye tertialrapporteringer og det 
legges opp til en mye tettere oppfølging av 
resultatenhetene i forhold til mål og resultat. 
 
I 2008 ble barnevernstjenesten i Nordreisa 
ble slått sammen med Kvænangen 
barnevernstjeneste. Barnevernet sammen 
med åpen barnehage og helsestasjon ble 
samlokalisert i  Familiesenteret i Flomstad-
bygget. Samlokaliseringen er spennende og 
unik i norgessammenheng og er en av 5 
slike koordinerende senter for tjenester til 
barn og familier.   
 
Innenfor helse og omsorg ser man at dagens 
og morgendagens utfordringer krever økte 
tilpassede tjenester på kommunalt nivå. 
Dette stiller bl.a. krav til nivået på hjemme-
tjenestene og institusjonstjenestene.  Den 
kommende samhandlingsreformen har satt 
Nordreisa på kartet og økt fokus på 
spesialisthelsetjenestene vi på lokalt nivå, 
sammen med UNN HF gir til befolkningen i 
de fire nordligste kommunene i Nord-Troms.   

 

Store prosjekter er gjennomført i 2008, vi har 
bl.a. skiftet ut pcb-holdige veglysarmaturer i 
hele kommunen i 2008, arbeidet ventes 
ferdigstilt mars 2009.  Arbeidet med utbygging 
av Lånivannet som ny hovedvannkilde startet 
opp og det ble etablert ny hovedkloakk fra 
Storslett til Nordkjosneset i 2008. Sistnevnte 
anlegg forventes igangsatt mars 2009.  
Byggetrinn II på Storslett skole er ferdig 
februar 2009 og reguleringsplan for 
boligområde Rovdas planlagt ferdigstilt høsten 
2009. 
 
Andre spennende prosjekter jeg ønsker nevne 
er pilotprosjektet ”Økoløftkommuner” et 
samarbeid med Kåfjord kommune, forarbeid 
for energi- og klimaplanlegging og 
organisering av plan, kart/gis og oppmålings-
samarbeid i Nord-Troms på initiativ fra 
Nordreisa kommune.  
 
Det er også gledelig å registrere at både 
kinobesøket økte og at dette resulterte i at 
kinodriften for første gang gikk i balanse. Også  
besøkstallet på biblioteket i Nordreisa økte i 
2008 til over 25000 besøk. Tilbudet i kultur- og 
musikkskolen økte og det ble tilsatt 1 ny 
musikklærer i 2008 og antall elever økte på 
høsten med over 70 elever. 
Kvenkulturprosjektet ble avsluttet i 2008, etter  
2 års varighet og resultatet av prosjektet er 
bl.a. Baaskifestivalen og etableringen av Halti 
kvenkultursenter IKS.  

” Nordreisa kommune står ovenfor mange store 
utfordringer, men det skjer også mange 
positive ting innenfor alle kommunale sektorer 
i organisasjonen” sier rådmann Kjetil Hallen. 
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Arbeidsgiverpolitikk 
Rådmannens lederfilosofi er enhetlig ledelse 
dette å ta vare på de menneskelige ressurser i 
organisasjonen, det har med å ”gjøre 
hverandre gode”, det skal være fokus på 
utvikling og kosteffektiv kvalitet. Målet er å 
utvikle en kultur som gjør at vi trives med 
jobben vår. Tiltak som er igangsatt i 2008 er 
bl.a kompetansekartleggingen som skal være 
sluttført 1. april.  
 
I 2008 har kommunen merket at det er stor 
kamp om arbeidskraften. Det har vært 
utfordrende å rekruttere nok personell, spesielt 
innenfor helse og omsorg. Som i 2007 ble det 
sommeren 2008 iverksatt ekstraordinære tiltak 
for å få avviklet sommerferien innen for pleie- 
og omsorgstjenesten.  
 
 

For å fremme den kvenske kulturarv skal 
Nordreisa kommune fortsatt være pådriver og 
medspiller ved arrangering av Baaskifestivalen, i 
et samarbeid med andre aktører.   
I februar 2008 fikk Storslett som en av 5 
tettsteder knyttet opp til nasjonalpark i Norge, 
status som nasjonalparklandsby og Nordreisa 
kommune status som nasjonalparkkommune av 
Direktoratet for Naturforvaltning. Det arbeides 
med å få et nasjonalt prosjekt i denne 
forbindelse. I Nordreisa er det etablert et 
Nasjonalparklandsby styre med representanter 
fra næringsliv, Halti Nasjonalpark og Nordreisa 
kommune.   
 

Utviklingstrekk 
Folketallet i Nordreisa økte med 29 personer i 
2008. Kommunen har nå 4694 innbyggere. Det 
er en gledelig og ønskelig utvikling for 
kommunen vår. Nordreisa kommune er den 
eneste kommunen i Nord-Troms som får flere 
innbyggere og totalt sett får folketallet ned i de 
seks Nord-Troms kommunene. Det er beklagelig 
å registrere at regionen går tilbake. Det at 
folketallet går ned i nabokommunene vil også ha 
innvirkning på handel og servicenæringer i 
Nordreisa kommune. Det må settes enda mer 
fokus på regionens fortrinn for å få folk til å 
bosette seg i regionen.  
Befolkningsfremgang gir en viss oppgang i 
rammeoverføringer i de frie inntektene fra 
staten.  Det er folketallet pr 1. juli som er 
gjeldende for kommunens frie inntekter 
påfølgende år.  
 
 

Kommunens økonomiske situasjon 
Siden 2003 har Nordreisa kommune slitt med 
et regnskapsmessig underskudd. Kommunen 
står på ROBEK-lista som er en liste over 
kommuner satt under fylkesmannens 
administrasjon. Den knappe økonomiske 
situasjonen presser på skole- og 
barnehagestruktur og tjenestetilbudet i pleie- 
og omsorgssektoren.  
Også i 2008 er det et regnskapsmessig 
underskudd på kr 7.3 millioner kroner. I driften 
2009 må kommunen finne dekning på 
underskudd fra 2003 og 2004 pr kr over 12 
millioner kroner.  
Realveksten i kommunesektoren har tidligere 
gått til å finansiere økte utgifter til renter, 
lønns- og pensjonskostander.  
 
Viser for øvrig til årsregnskapet for 2008.  
 
 

 
Åpning av Familiesenteret, bl.a. ordfører John 
Karlsen og leder for senteret Kirsti Lenschow 
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Nordreisa kommune har satt i gang et 
omfattende planarbeid på overordet 
nivå. Arbeidet med kommuneplanens 
arealdel ble startet opp sommeren 
2007. Delplan sentrum er planlagt 
realitetsbehandlet i kommunestyret 
høsten 2009, mens delplan distrikt 
våren 2010.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Det ble i 2008 bestemt oppstart av 
arbeidet med å lage kommuneplanens 
samfunnsdel / strategidel. Denne skal 
beskrive utviklingstrekk og de viktigste 
utfordringer nordreisa samfunnet står 
ovenfor i en periode på 10-12 år frem i 
tid.  
 
 
 
 

VISJON OG VERDIGRUNNLAG (K-sak 0046/08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidet startet med en temadag i 
kommunestyret i februar og resultatet var 
vedtatt visjon og satsingsområder for 
Nordreisa i kommunestyret i junimøtet:    
 
Kommune planen er, sammen med  
økonomiplanen, kommunens øverste mål- 
og styringsdokument, dette vil si at planen  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
er kommunestyrets produkt og skal 
fungere som et redskap for underutvalg og 
administrasjon. 
 
Årsmeldingen skal gi svar på om vi når 
målene våre og det tas sikte på at 
årsmeldingen for 2010 skal kunne vise til 
noen resultat. 

3.  Mål og styring 

Sammen for trygghet og trivsel 
 

Nasjonalparkkommunen Nordreisa, sentralt plassert i Nord-Troms, med Storslett som 
nasjonalparklandsby, et allsidig næringsliv og et variert tilbud til befolkningen, skal ivareta og 
utvike sin rolle som regionsenter i Nord-Troms gjennom et godt omdømme og en miljøvennlig 
utvikling.  
 
Våre overordnede verdier i dette arbeidet er å fremme trygghet og trivsel til det beste for 
fremtidens befolkning i Nordreisa og for folk i hele Nord-Troms.  
 
Vår aktivitet skal være utadrettet og samlende med fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Halti 
Nasjonalpark og Distriktsmedisinsk senter er sentrale i utviklingen.  
 
I Nordreisa kommune skal fokus rettes mot områdene: 

- oppvekstvilkår for barn og unge 
- helse- og omsorgstjenester 
- nærings- og grûnderutvikling 
- nasjonalparkkommunen og nasjonalparklandsbyen 
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Økonomi og aktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Politisk styring og aktivitet 

Politisk organisering: 

 Opprinnelig 
budsjett 

Rev 
budsjett 

Regnskap 
2008 

Regnskap 
2007 

17000  
politske utvalg  

 
1.558.000 

 
1.568.000 

 
1.436.385,88 

 
1.802.059 

17100  
støtte partier 

 
20.000 

 
20.000 

 
- 20:000 

 
20.000 

17110  
Valg 

 
0 

 
11.000 

 
15.687,- 

 
241.019,44 

17300 
Nord-Tr Reg råd 

 
160.000 

 
160.000 

 
167.400,- 

 
163.446 

 

 2006 2007 2008 
Ant politiske møter 52 60 65 
Ant politiske vedtak  348 426 226 
Ant kvinner/menn i 
kommunestyret  
  

 
M:11 

 
K:10 

 
K:10 

Kommunestyret

Driftsutvalget Formannskapet

Kontrollutvalg

Klagenemd

Levekårsutvalget

BrukerutvalgetAdministrasjonsutvlag

Næringsutvalg

Kommunestyret

Driftsutvalget Formannskapet

Kontrollutvalg

Klagenemd

Levekårsutvalget

BrukerutvalgetAdministrasjonsutvlag

Næringsutvalg

Eldreråd

Rådet for 
funksjonshemmede

Valgstyre

Kommuneplanutvalg  

Formannskapet er kommunens 
økonomiutvalg, næringsutvalg, 
administrasjonsutvalg, valgstyre og 
kommuneplanutvalg.  
 
Driftsutvalget er politisk styringsorgan  
for teknisk avdeling og 
utviklingsavdeling.  
 
Levekårsutvalget er politisk 
styringsorgan for helse, sosial, 
oppvekst og Familiesenteret.  
Brukerutvalget er underutvalg til 
Levekårsutvalget 

 

Kommunestyret er det øverste kommunale 
organ og har også arbeidsgiveransvar for 
ansatte i kommunen. Kommunestyret har 21 
representanter. Ordfører for valgperioden 
2007 – 2011 er John Roald Karlsen fra 
Fremskrittspartiet, han sitter som ordfører i 
andre periode. Servicetorget er politisk 
sekretariat.   

Ordfører  
John Roald Karlsen 
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Like lite som et fotografi kan fortelle hele sannheten om det vi ser, kan statistikk fortelle oss 
sannheten om den virkeligheten vi lever i. Men statistikk kan gi oss viktige bilder av det 
samfunnet vi bor i. Kommunebarometeret for Nordreisa er under utvikling, dette er første 
gang årsmeldingen lister opp kommunestatistikk hentet fra SSB.   
 

 2007 2008 merknader 
Areal og miljø    
Avfall kg/innb 295 242  

Gjenvinning privat avfall kg 134 152  
Søknader om motorisert ferdsel på barmark 
innvilget  

0 4  

Søknader om motorisert ferdsel i utmark innvilget  244 224  
Innvilget dispensasjoner nybygg i LNF områder 1 1 1 avslått i 2008 
Innvilget dispensasjon nybygg i 100-m beltet, sjø 2 0 1 avslått i 2008 
Innvilget disp 100/50- m beltet til Reisavassdraget  - 2  
    

Folk og bosetting    
Folketall pr 31.12 4665 4694 2309 kvinner / 2385 menn 

Fødselsoverskudd 12 -3 45 fødte / 48 døde 
Nettoinnflytting - 46 25 203 innflyttere/178 utflyttere 
Folkevekst - 34 29  
    

Generelle kjennetegn    
Andel sosialhjelp pr 100 innbyggere 16 år og over 3,5 3,1 125 pers -07 / 115 pers -08 
Arbeidsledige pr 100 innbyggere 2,9 1,7  
Uføretrygd pr 1000 innbyggere 18 -49 år 42,1 46,4  
Barnevernstiltak pr 1000 innbyggere 0 -17 år  26,8 41,8 (tilfeller over 18 år inkludert) 

Dødelighet pr 100 000 innbyggere  881 837  

Total levekårsindeks 8,7 7,7  skala 1-10, hvor 10 er verst 
    

Likestillingsindeks (1-4, 4 er best)    
Barnehagedekning 1,0 2,9  
Prosent med høgere utdanning 3,0 3,0  
Antall kvinner pr 100 menn 20-39 år 2,0 2,0  
Kvinner i arbeidsstyrken 3,5 3,0  
Inntekt kvinner og menn 3,5 3,5  
Kvinnelige kommunestyrerepresentanter 4,0 4,0  
Total likestillsindeks 2,8 2,9  
Kommune rangering nr  130 109  
    

Dekningsgrader    
Andel elever i grunnskolen spes ped undervisning 11,9 14,8 Gsi tall 
Legeårsverk pr 1000 innbyggere 1,1 0,9  
Fysioterapiårsverk pr 1000 innbyggere 1,1 0,6  
Mottakere av hjemmetj pr 100 innb 67 år + 
- hjemmesykepleie 
- praktisk bistand 
- hjemmesykepleie og praktisk bistand 

 
8,9 
6,3 
8,2 

 
2,6 
6,7 
7,3 

IPLOS 

Institusjonsplasser pr 100 innbyggere  80 år + 
- sykehjemsplasser 
- andel beboere under 67 år  

 
21,8 
8,2 

 
25,8 
11,7 

IPLOS 

Boliger pr 1000 i innbyggere 
- ant beboere 0-49 år 
- antall beboere 67 år + 
- avlastning mottakere 0 – 49 år  

 
5,1 

29,3 
4,4 

 
3,8 
36,7 
4,1 

Snitt landet 2008 IPLOS 
3,2 
51,2  
2,1 

Lengde kommunale veier i km pr 1000 innbygger 26,6 % 26,6  

 

5.  Kommunebarometeret 
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I Nordreisa kommune skal verdiene 
trygghet, trivsel og respekt prege vårt 
arbeid, både internt og eksternt. Vårt 
omdømme skal være at vi er en ja-
kommune med en handlekraftig 
organisasjon med synlige ledere og 
imøtekommende ansatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsgiverpolitikk 
Nordreisa kommune vedtok i 2005 
personalpolitiske retningslinjer som bygger 
på vårt verdigrunnlag og inneholder 
elementer av ansvarsforhold, krav til 
organisasjonen og ledelse i 
rekrutteringspolitikk, lønnspolitikk, 
inkludering, trygghet, medarbeiderskap og 
likestilling. En fremtidsrettet 
arbeidsgiverstrategi bør inkluderes i 
retningslinjene og de bør derfor revideres.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sykefravær 
Nordreisa kommune er en inkluderende 
arbeidsgiver (IA-bedrift). Oppfølging av 
sykemeldte og tilrettelegging av arbeidet 
for ansatte som har behov for det, er del av 
det daglige personalarbeidet. IA-teamet 
som ledes av rådmannen har fått et nytt 
medlem som jobber med oppfølging av 
sykemeldte fra attføringsbedriften Nordtro 
AS. Gruppen har jevnlige møter. 
 
Gjennom hele 2008 gikk sykefraværet totalt 
i kommune organisasjonen ned, 
sammenlignet med 2007. Likevel er ca 
10%, ca 42, personer borte fra arbeid i 
Nordreisa kommune hver dag. Ledere på 

6.  Medarbeidere og organisasjon 

Renholds 
avdeling

Sørkjosen 
barnehage

Storslett 
barnehage

Sonjatun 
barnehage

Høgegga 
barnehage

Nordreisa 
voksen-
opplæring

Oksfjord skole 
og barnehage

Rotsundelv skoleSørkjosen 
Skole

Moan 
skole

Storslett 
Skole

Teknisk avdelingUtviklings-
avdeling

FamiliesenterSosialavdeling

Hjemme-
tjenester

Omsorgs-boligerInstitusjons-
tjenester

Helsetjenester

Renholds 
avdeling

Sørkjosen 
barnehage

Storslett 
barnehage

Sonjatun 
barnehage

Høgegga 
barnehage

Nordreisa 
voksen-
opplæring

Oksfjord skole 
og barnehage

Rotsundelv skoleSørkjosen 
Skole

Moan 
skole

Storslett 
Skole

Teknisk avdelingUtviklings-
avdeling

FamiliesenterSosialavdeling

Hjemme-
tjenester

Omsorgs-boligerInstitusjons-
tjenester

Helsetjenester

Rådmann
Assisterende rådmann

Økonomiavdeling
Skole- og barnehagefaglig 

rådgiver

IKT avdeling Personalkonsulent

Servicetorg

Rådmann
Assisterende rådmann

Økonomiavdeling
Skole- og barnehagefaglig 

rådgiver

IKT avdeling Personalkonsulent

Servicetorg

 

I 2007 ble to-nivå modellen med 20 
resultatenheter fullført etter en 4-årlig lang 
prosess. Våren 2008 ble Sappen skole 
nedlagt og tatt ut av organisasjonen. 
Formålet med en flat struktur er å få mer 
tjenesteproduksjon ut av de totale 
ressursene kommunen rår over.  

Administrativ organisering 

Side 65



                                                                                                    

 9

alle nivå skal ha honnør for å ha jobbet mot 
nedgang av sykefraværet, men enda er 
sykefraværet i Nordreisa kommune for 
høgt.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når det er nedgang i sykefraværet, til tross 
for stort arbeidspress og trange budsjetter, 
må dette tilskrives det daglige arbeidet 
med forebygging, oppfølging og til rette- 
legging som foregår ute i organisasjonen. 
Fokus på HMS, fysisk aktivitet og bedre 
arbeidsmiljø, samarbeid med verneombud 
og tillitsvalgte er også faktorer som spiller 
inn. 
 
 
Seniorpolitikk 
Tiltak for oppfølging av seniorer er vedtatt 
av kommunestyret i 2006. Nordreisa 
kommune har omtrent 15% av 
arbeidsstokken over 60 år. Vi ønsker å 
legge forholdene til rette for å beholde 
seniorer i arbeid lengst mulig. Gjennom 
lokale lønnsforhandling i 2008 var det 82 
seniorer som ble tilgodesett med ekstra 
lønnsmidler på inntil kr 10.000,-. Det er en 
utfordring å finne gode seniorpolitiske 
virkemidler men det er et mål om å få laget 
en seniorpolitisk plan i løpet av 2009.  
 
 
Likestilling 
Dersom lederstilling defineres fra et  
enhetsledernivå og opp er det totalt 21 
ledere inkl rådmann og assisterende 
rådmann, herav er det 14 kvinner og 7 
menn. I tillegg har vi kvinnelig 
økonomisjef,  kvinnelig leder på Service-
torg og mannlig leder for Ikt.  
 
 
 
 
 
 

 2007 2008 
Ant årsverk 416 420 
⇒ kvinner 323,5 329 
⇒ menn 92,5 91 
Ant ansatte 671 675 
⇒ kvinner  550 
⇒ menn  125 
 
 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Nordreisa kommune har merket at 
arbeidsmarkedet har blitt betydeligere 
strammere. Det har vært vanskelig å 
skaffe vikarer, særlig for å avvikle 
sommerferien innafor helse og omsorg, og 
å rekruttere enkelte type fagfolk, f. eks 
verne-/syke og hjelpepleiere.  
 
Gjennom godt samarbeid med tillitsvalgte 
og verneombud, jobbes det for å få til et 
enda bedre arbeidsmiljø. Våren 2008 ble 
det gjennomført et 40 timers HMS-kurs.  
Alle ledere, verneombud m/vara var 
invitert til å delta. Av 75 aktuelle, valgte 47 
å være med på kurset.   
 
Arbeidsmiljølovens sier at arbeidsgiver 
skal vurdere tiltak for å fremme fysisk 
aktivitet blant arbeidstakerne. Dette har 
Nordreisa kommune tatt på alvor. Og i 
plan for  fysisk aktivitet inngås det stadig 
flere avtaler om aktivitet mellom arbeids-
giver og arbeidstaker om inntil en time 
fysisk aktivitet pr uke i arbeidstiden mot 
bruk av minst like mye tid til dette på 
fritida. Både gymsal og svømmehall 
brukes gratis flere ganger pr uke av 
kommunalt ansatte. Styrketreningsrommet 
på Idrettshallen kan også benyttes etter 
nærmere avtalte for kommunalt ansatte. I  
tillegg har flere ansatte deltatt i skritt-
konkurranse ved å danne lag på 
arbeidsplassen, melde laget på Dytt.no og 
sammenlagt gå f. eks strekningen Oslo – 
Paris.   
 
I 2008 startet arbeidsmiljøutvalget en ny 
ordning, der man etter annonsering har 
delt ut en pris til arbeidsplasser som i 2008 
gjennomførte de beste personalpolitiske 
tiltak på bakgrunn av gitte kriterier: økt 
tilstedeværelse på jobb, økt trivsel på 
arbeidsplassen og økt fysisk aktivitet. De 
tre sykehjemmene ble tildelt prisen, til 
sammen kr 50.000,-. 
 

Egen statistikk over lege- og 
egenmeldt sykefravær: 
 
Gjennomsnitt: 4. kvartal 
2005 - 10,2 %  10,6 % 
2006 - 13,6 %  13,8 % 
2007 - 11,1 %  11,1 % 
2008 - 10,7 %             10,6 % 
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Utfordringer  
Rekruttering og kampen om arbeidskraft 
fortsetter. Kommunen konkurrerer om 
fagfolk med statlige og private 
virksomheter om arbeidstakere. Det er 
stort behov for å få tak i fagfolk innafor 
helse- og omsorgsyrkene. Hvis vi som 
kommune skal samfunn skal klare å få  
”flere hender i arbeid”, må vi få til en mye 
større interesse for helse- og omsorgs-
fagene blant ungdom. Utfordringene ligger 
i det å høyne statusen for disse fagene 
ved gjøre betingelsene så gode at 
ungdommer velger disse yrkene.  
 
Det er også en tendens til at det er få 
søkere til lederjobber. Hvorfor det er slik 
vet vi ikke med sikkerhet, men mulige 
forklaringer kan tenkes være en høg 
arbeidsbelastning og stram 
kommuneøkonomi.   
 
Nordreisa kommune har mange lokale 
reglement og retningslinjer.  Disse er alle 
modne for revisjon. Manglende kapasitet 
gjør at denne typen overordna planarbeid 
stort sett forblir ugjort. Likevel ønsker vi å 
starte på revisjonsarbeidet, og har valgt å 
starte med retningslinjene for oppfølging 
av sykemeldte.  
 
Det er hele tiden stort fokus på ansatte i 
sykemelding og det er en utfordring å gi 
samme oppmerksomhet på den delen av 
personalet som er frisk. Det blir ikke stilt 
spørsmål ved hva som gjør at man holder 
seg frisk og kommer på jobb, eller hva 
som kan gjøres for å forhindre en framtidig 
sykemelding.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ugleprisen 
Ugleprisen for 2008 gikk til Else Pettersen 
Elvestad, som er leder for den åpne 
barnehagen på Nordreisa Familiesenter, 
og som har vært med på arbeidet for å få 
opprettet et samlokalisert familiesenter i 
kommunen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ugleprisen gis til ansatte i Nordreisa 
kommune som gjennom sitt arbeid og 
deltagelse og positive støtte har bidratt til 
at kommunen er blitt enda bedre når det 
gjelder kompetanse, utvikling og service.  
 
Else Pettersen Elvestad har bidratt til at 
små barn og barnefamilier har et godt og 
trygt tilbud i kommunen. Vinneren er 
inkluderende og positiv i sin framferd og 
har stor faglig tyngde.   

 
Rådmann Kjetil Hallen og vinneren Else 
Pettersen Elvestad  
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Forskriftsbestemt innhold i 
årsmeldingen 
Årsmeldingen skal etter årsmeldings-
forskriften inneholde vesentlige og 
sentraløkonomisk informasjon, slik at den 
gir et dekkende bilde av kommunens 
utvikling. For mer utfyllende og detaljert 
informasjon om kommunens økonomi 
vises til årsregnskapet.  
 
 
Regnskapsprinsipper og god 
kommunal regnskapsskikk 
Nordreisa kommune fører og avslutter sine 
regnskaper etter bestemmelsene i 
kommuneloven og den kommunale 
regnskapsforskriften. Dette innebærer at 
all tilgang og bruk av midler i løpet av året 
som vedrører virksomheten skal fremgå av 
drifts- eller investeringsregnskapet.  
 
Alle inntekter og utgifter i året 
regnskapsføres brutto, det vil si at det skal 
ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter 
til utgiftene, og inntektene skal da heller 
ikke fremstå med fradrag for eventuelle 
utgifter. Alle kjente inntekter og utgifter 
skal tas med i regnskapet for gjeldende år, 
enten de er betalt eller ikke ved årets slutt.  
 
 
Driftsresultat 
Nordreisa kommunes regnskap for 2008 
viser et regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd) på 8,141 mill kr mot et 
merforbruk i 2007 på 2,43 mill kr.  
 
Merforbruket i 2008 består av: 
 
Merforbruk driftsregnskapet   kr 7 357 412,36 
Underskudd selvkost feiing kr 165 004,61 
Underskudd selvkost havn kr 618 635,00 
Sum merforbruk / 
underskudd 

kr 8 141 051,97 

 
Brutto driftsresultat utgjør -7,4 mill kr mot 
budsjettert -4,6 mill kr. Når vi korrigerer for 
økt bruk av bundne fond med 2,6 mill kr (-) 
samt strykninger med 1,9 mill kr (+) som 
finansierer deler av det dårlige resultatet, 
har vi et avvik mot budsjett på omkring 2,1 
mill kr.  
 

 
Netto driftsresultat er på -9,8 mill kr mot -
5,0 mill kr i 2007. Netto driftsresultat bør 
utgjøre ca 3% av brutto driftsinntekter iflg 
det tekniske beregningsutvalget (TBU), og 
for Nordreisa kommune vil det si omkring 
+8,6 mill kr for 2008. Dette viser at 
Nordreisa kommune har et utgiftsnivå som 
er for høyt i forhold til driftsinntektene. 
 
Følgende faktorer er vesentlige 
forklaringsvariabler for årets underskudd: 
§ Forsinket mottak flyktninger som 

kommunen så sent som i november / 
desember fikk lovnad fra IMDI ville 
komme før årsskiftet. Dette forklarer 
merforbruket med ca 2,5 mill kr. 

§ Mindre utbytte enn budsjettert med ca 
4,0 mill kr.  

§ Mindre eiendomsskatt enn budsjettert 
med ca 2,0 mill kr.  

§ Mindre inntekter fra UNN for drift av 
desentraliserte spesialisthelsetjenester 
med ca 2,2 mill kr.   

§ Totalt sett har vi et merforbruk på 
lønnsutgifter i 2008 med 1,4 mill kr 
hvilket er ca 1% av totale lønnsutgifter. 
Totale utgifter til lønn i 2008 er på 198,0 
mill kr mot budsjettert 196,6 mill kr inkl 
sosiale utgifter og fratrukket refusjoner 
for sykelønn og fødselspenger samt 
korrigert for tilbakeført premieavvik på 
pensjoner. Merforbruket på lønn må 
ses opp mot budsjetterte krav til 
vakanser med 2,0 mill kr for 2008 som 
enkelte sektorer har problemer med å 
gjennomføre, det gjelder da spesielt 
innenfor skole og helse.  

§ Merforbruk strømutgifter på bygg med 
ca 1,0 mill kr. 

 
I positiv retning har vi et premieavvik på 
pensjon som ligger 2,1 mill kr mer enn 
budsjettert samt strykninger i 
driftsregnskapet som har medført en 
resultatforbedring med 1,9 mill kr. 
Imidlertid er det er det en rekke andre 
forklaringsvariabler som både påvirker 
negativt og positivt og som kommenteres 
mer inngående i de ulike avdelingenes 
årsberetninger.  

7.   Økonomisk resultat  
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Tall i mill kr Regnskap 

2008 
Regnskap 
2007 

Sum 
driftsinntekter 

286,15 268,80 

Netto driftsresultat -9,85 -4,74 
Netto driftsutgift 189,67 176,21 
Frie inntekter 169,68 164,24 
 
 
Likviditet 
I løpet av 2008 har vi økt arbeidskapitalen 
med 15,5 mill kr i balansen og 10,2 mill kr i 
bevilgningsregnskapet. Differansen 
mellom de to skyldes prinsippendring i 
bokføring av inntekter på ressurskrevende 
tjenester med 5,341 mill kr. Videre har 
økte opptak av lånemidler, økt utbytte og 
økte fordringer mot staten medført 
økningen i arbeidskapital. Dette betyr ikke 
at vi har fått en bedre likviditet på lang sikt 
i og med at det opparbeidede totale 
underskuddet tilsier at kommunens 
likviditet er svekket. Likviditeten sier noe 
om kommunens evne til å betale gjeld 
etter hvert som den forfaller. 
 
Tall i mill kr Regnskap  

2008 
Regnskap 
2007 

Endring arbeidskapital 
balanse 

15,50 -8,14 

Endring arbeidskapital 
bev regnskap 

10,16 -8,14 

 
 
Pensjon  
Nordreisa kommunes hovedleverandør for 
pensjon er KLP, mens pedagogisk 
personell benytter Statens Pensjonskasse. 
Det er balanseført 400,3 mill kr i 
pensjonsforpliktelser og 366,6 mill kr i 
pensjonsmidler. Årets premieavvik på 
pensjon gir en merinntekt på 2,1 mill kr 
over budsjett.  
 
 
Fond 
Den samlede fondsbeholdningen er på 
28,63 mill kr fordelt mellom følgende 
fondstyper: 
 
Tall i mill kr Regnskap 

2008 
Regnskap 

2007 
Disposisjonsfond 0,00 0,00 
Bundne driftsfond 13,82 13,79 
Ubundne investeringsfond 0,27 4,33 
Bundne investeringsfond 14,54 23,14 
Sum fondsbeholdning 28,63 41,26 

 
I løpet av 2007 ble det brukt 12,63 mill kr 
av fondsbeholdningen. Avsetningen mot 
fond var på 7,4 mill kr eksl avsetning for 
dekning av årets underskudd i drifts- og 
investeringsregnskapet.  
 
 
Investeringer  
Sum brutto investeringsutgifter i 
anleggsmidler er på 75,3 mill kr mot 31,7 
mill kr i 2007. Underskuddet på 
investeringsregnskapet er på 1,7 mill kr i 
2008. Hovedårsaken er merforbruk på 
flere prosjekter, og også manglende 
finansiering på enkeltprosjekter. 
Investeringsprosjekter i 2008 var: 
 
Storslett skole 2. byggetrinn 23,17 mill kr 
Kloakktiltak Storslett 15,44 mill kr 
Felles tiltak vannverk  13,55 mill kr 
Familiesenteret  6,20 mill kr 
Mindre prosjekter 3,94 mill kr 
Tannklinikk 2,75 mill kr 
Bredbånd 2,59 mill kr 
Utbygg Rovddas  2,56 mill kr 
Utbygg fiskerikai Sørkjosen 1,43 mill kr 
Ny prestebolig 1,39 mill kr 
Utskifting PCB i bygg 1,33 mill kr 
Veilys 1,19 mill kr 
Sum aktivert i 2008 75,54 mill kr 
 
 
Gjeld, renter og avdrag 
Den samlede lånegjelda er på 311,7 mill kr 
inkl videreformidlingslån og har økt 
betydelig fra 2007 da vi hadde 215,6 mill 
kr. Netto lånegjeld pr innbygger er på kr 
45 707,- noe som er straks over 
gjennomsnittet i kommunegruppe 03 i 
kostra. Kommunegruppe 03 består av 32 
små kommuner med middels bundne 
kostnader per innbygger og høye frie 
disponible inntekter. 
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Økonomisk oversikt - drift       

Tall i hele kr 
Regnskap   

2008 

Revidert 
budsjett 

2008 
Opprinnelig 
budsj 2008 

Regnskap   
2007 

Brukerbetalinger -11 969 088 -12 030 100 -10 579 100 -11 336 874 
Andre salgs- og leieinntekter -14 316 517 -10 959 300 -10 469 000 -13 567 907 
Overføringer med krav om motytelse -78 699 723 -61 715 109 -60 183 523 -68 067 352 
Rammetilskudd -102 179 768 -98 321 000 -96 670 000 -95 407 755 
Andre statlige overføringer -9 147 150 -8 183 000 -5 633 000 -7 926 717 
Andre overføringer -610 000 -82 000 -144 000 -224 000 
Inntekts- og formuesskatt -67 496 856 -71 158 000 -72 012 000 -68 835 189 
Eiendomsskatt -1 626 705 -3 653 000 -5 453 000 -3 334 093 
Andre direkte og indirekte skatter -102 180 0 0 -102 180 
Sum driftsinntekter -286 147 988 -266 101 509 -261 143 623 -268 802 067 
          
Lønnsutgifter 186 151 087 174 074 540 161 799 780 173 599 936 
Sosiale utgifter 22 904 616 22 484 669 21 896 319 20 922 282 

Kjøp varer/tjeneste inngår i tjenste produ 47 557 559 40 016 998 36 943 300 41 059 375 
Kjøp varer/tjenester erstatter tjenest prod 9 256 454 9 779 000 10 008 000 10 819 625 
Overføringer 20 873 775 17 141 702 22 330 624 20 235 411 
Avskrivninger 7 271 533 7 300 000 0 5 960 363 
Fordelte utgifter -461 458 -135 400 -20 400 -542 877 
Sum driftsutgifter 293 553 567 270 661 509 252 957 623 272 054 115 
Brutto driftsresultat  7 405 579 4 560 000 -8 186 000 3 252 048 
          
Renteinntekter og utbytte -11 465 144 -12 082 000 -12 082 000 -5 743 055 
Mottatte avdrag på utlån -225 290 -100 000 -100 000 -237 860 
Sum eksterne finansinntekter -11 690 434 -12 182 000 -12 182 000 -5 980 915 
          
Renteutgifter og låneomkostninger 15 511 096 10 867 000 10 867 000 9 300 111 
Avdrag på lån 5 549 930 4 300 000 4 300 000 3 739 909 
Utlån 343 159 180 000 180 000 388 495 
Sum eksterne finansutgifter 21 404 185 15 347 000 15 347 000 13 428 515 
Resultat eksterne finanstransaksjoner 9 713 752 3 165 000 3 165 000 7 447 600 
          
Motpost avskrivninger -7 271 533 -7 300 000 0 -5 960 363 
Netto driftsresultat 9 847 798 425 000 -5 021 000 4 739 285 
          
Bruk tidligere års regn sk mindreforbruk  0 0 0 -3 442 899 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 
Bruk av bundne fond -3 286 467 -696 000 -280 000 -2 940 266 
Bruk av likviditetsreserve  -1 739 136 0 0 0 
Sum bruk av avsetninger -5 025 603 -696 000 -280 000 -6 383 164 
          
Overført til investeringsbudsjettet  0 0 0 42 201 
Avsatt til dekning av tidligere års 
merforbruk 0 4 000 5 034 000 0 
Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0 
Avsatt til bundne fond 3 318 857 267 000 267 000 4 032 447 
Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 
Sum avsetninger 3 318 857 271 000 5 301 000 4 074 648 
          
Mer (+) /mindreforbruk (-) 8 141 052 0 0 2 430 769 
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Økonomisk oversikt - investering       

  
Regnskap      

2008 
Revidert 

budsjett 2008 
Opprinnelig 

budsjett 2008 
Regnskap   

2007 
Salg av driftsmidler og fast eiendom -562 960 -1 146 013 0 -878 162 
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 
Overføringer med krav til motytelse -1 664 844 36 509 0 -1 128 371 
Statlige overføringer 0 0 0 0 
Andre overføringer 0 0 0 0 
Renteinntekter og utbytte -6 099 0 0 -4 383 
Sum inntekter -2 233 903 -1 109 504 0 -2 010 916 
          
Lønnsutgifter 594 474 400 000 0 939 158 
Sosiale utgifter 74 498 50 000 0 106 374 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
komm tj prod 66 656 084 100 509 220 47 430 000 28 478 989 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter 
komm tj prod 0 0 0 381 
Overføringer 7 986 238 0 0 2 196 608 
Renteutgifter og omkostninger 5 527 0 0 126 
Fordelte utgifter 0 0 0 0 
Sum utgifter 75 316 821 100 959 220 47 430 000 31 721 637 
          
Avdrag på lån 14 707 664 0 0 5 786 397 
Utlån 13 915 667 15 000 000 10 000 000 10 021 000 
Kjøp av aksjer og andeler 750 119 750 119 0 838 393 
Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 878 162 
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 428 878 
Avsatt til bundne fond 4 115 528 0 0 5 613 965 
Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 
Sum finansieringstransaksjoner 33 488 978 15 750 119 10 000 000 23 566 795 
Finansieringsbehov 106 571 896 115 599 835 57 430 000 53 277 516 
          
Bruk av lån -81 916 255 -111 328 002 -57 430 000 -35 062 221 
Mottatte avdrag på utlån -6 021 768 0 0 -7 959 039 
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 
Bruk av tidligere års udisponert  -119 121 0 0 0 
Overført fra driftsregnskapet  0 -214 229 0 -42 201 
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond -4 057 604 -4 057 604 0 -6 595 765 
Bruk av bundne fond -12 715 508 0 0 -3 618 290 
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 
Sum finansiering -104 830 256 -115 599 835 -57 430 000 -53 277 516 
Udekket/udisponert  1 741 640 0 0 0 
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Økonomisk oversikt - balanse       
  Note  Regnskap 2008 Regnskap 2007 
EIENDELER       
        
Faste eiendommer og anlegg 8 315 357 724,71 247 709 052,89 
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 243 234,16 344 426,82 
Utlån   57 789 029,83 49 977 200,26 
Aksjer og andeler 6 5 746 856,00 4 996 737,00 
Pensjonsmidler 4 366 648 992,00 325 989 666,00 
Sum anleggsmidler   745 785 836,70 629 017 082,97 
        
Kortsiktige fordringer   25 956 824,83 17 242 176,56 
Premieavvik 4 19 683 029,00 13 220 351,00 
Kasse, postgiro, bankinnskudd   34 274 773,68 26 334 565,15 
Sum omløpsmidler   79 914 627,51 56 797 092,71 
        
SUM EIENDELER   825 700 464,21 685 814 175,68 
        
GJELD OG EGENKAPITAL       
        
Disposisjonsfond 7 0,00 0,00 

Bundne driftsfond 
7, 

17,21 13 817 976,65 13 785 586,21 
Ubundne investeringsfond 7 269 447,36 4 327 051,36 
Bundne investeringsfond 7 14 540 042,74 23 140 023,33 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 14 -2 131 304,89 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK 
(investering) 14 -2 054 932,64 0,00 
Regnskapsmessig merforbruk ( - ) 15 -23 575 733,59 -15 434 681,62 
Udisponert/udekket i investeringsregnskapet 16 -1 741 639,93 119 120,65 
Likviditetsreserve 14 -2 395 055,04 -10 183 156,50 
Kapitalkonto 23 75 092 784,88 57 266 392,89 
Sum egenkapital   71 821 585,54 73 020 336,32 
        
Pensjonsforpliktelser 4 400 269 472,00 362 985 771,00 
Ihendehaverobligasjonslån   0,00 0,00 
Sertifikatlån   0,00 0,00 
Andre lån 12 311 735 753,75 215 554 348,00 
Sum langsiktig gjeld   712 005 225,75 578 540 119,00 
        
Kassekredittlån       
Annen kortsiktig gjeld   12 338 233,28 13 670 331,49 
Premieavvik 4 29 535 419,64 20 583 388,87 
Sum kortsiktig gjeld   41 873 652,92 34 253 720,36 
        
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   825 700 464,21 685 814 175,68 
        
MEMORIAKONTI       
UBRUKTE LÅNEMIDLER   39 398 193,94 4 875 448,93 
ANDRE MEMORIAKONTI   191 470 359,35 177 847 468,88 
MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE    -230 868 553,29 -182 722 917,81 
    0,00 0,00 
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Tall i mill kr  
Regnskap 

2008 
Regnskap 

2007 
Sum driftsinntekter 286,15 268,80 
Netto driftsresultat -9,85 -4,74 
Netto driftsutgift 189,67 176,21 
Frie inntekter 169,68 164,24 
 
Art("010..480")+ a590 - art[("600..895") - 728] for alle tjenestefunksjoner 
i driftsregnskapet. Begreper viser hvor mye av kommunens  
driftsutgifter som må dekkes opp av ubundne midler.  
 
 

Tall i mill kr  
Regnskap 

2008 
Endring arbeidskapital balanse 15,50 
Endring arbeidskapital bev regnskap 10,16 
  

Tall i mill kr  
Regnskap 

2008 
Disposisjonsfond 0,00 
Bundne driftsfond 13,82 
Ubundne investeringsfond 0,27 
Bundne investeringsfond 14,54 
Sum fondsbeholdning 28,63 
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Tjenester og oppgaver 
Sentraladministrasjonen ivaretar 
sentraliserte og sektorovergripende 
funksjoner som økonomi, skatt, ikt, lønn 
og personal, servicetorg og pressekontakt. 
I tillegg følger administrasjonen opp behov 
ute i sektorene på en så effektiv og 
kvalitativ god måte som mulig. 
 
 
Rådmann, assisterende rådmann, 
personalkonsulet, skole-og 
barnehagefaglig rådgiver 
§ Ny assisterende rådmann fra mai 2008 

som også fungerte som leder på 
servicetorget ut 2008. Assisterende 
rådmann har personalansvar for skole- 
og barnehagefaglig rådgiver, 
personalkonsulent, økonomisjef, IT-
leder og leder for Servicetorg.    

§ Utfordringer: Som i 2007 har en i 2008 
stått ovenfor betydelige utfordringer 
med knappe økonomiske ressurser. 
Økonomistyring og budsjettprosessen 
er fortsatt høgt prioriterte oppgaver. 
Høsten 2008 ble det gjennomført 
opplæring i digitalt sak- og arkivsystem 
som knytter hele organisasjonen 
tettere  
sammen.  

§ Intranett og utbygging av elektroniske 
selvbetjeningsløsninger på internett 

planlegges gjennomført i 2009. 
Kommunens brukerfokus skal 
prioriteres og aktiviteter for 
kommuneplanens arealdel og 
strategidel vil bli vektlagt.    

§ Det var ingen sykefravær i avdelingen i 
2008.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomiavdelingen 
§ Ansvarsområdene: økonomi- og bud-

jettarbeid, regnskapsføring for 
kommunen, menighetsrådet, 
overformynderiet og legater, fakturering 
og innfordring av kommunale krav, 
kommunekassa, lønnsarbeid, 
skatteoppkreving og arbeidsgiver-
kontroll, boligkontoret med saks-
behandling av bostøtte, start- og 

8.  Sentraladministrasjonen  

Rådmann 
Kjetil Hallen

Assisterende 
rådmann

Christin Andersen 

Skole- og barnehage 
faglig rådgiver
Berit Stien

Personalkonsulent
Aud Hamnvik Hansen

Økonomiavdeling
Leder: 

Lill Torunn Hansen

IKT avdeling
Leder: 

Kurt Frantzen

Servicetorg
Leder: 
ubesatt

Rådmann 
Kjetil Hallen

Assisterende 
rådmann

Christin Andersen 

Skole- og barnehage 
faglig rådgiver
Berit Stien

Personalkonsulent
Aud Hamnvik Hansen

Økonomiavdeling
Leder: 

Lill Torunn Hansen

IKT avdeling
Leder: 

Kurt Frantzen

Servicetorg
Leder: 
ubesatt

 

 Ant 
hjemler 

Merknad 

Totalt  19,86  
Rådmann,  
Ass rådmann  

2 Kom sjef vakant 2 mnd  

Personalkonsulent, 
rådgiver 

2  

Økonomiavdelingen 10,20  
Servicetorget 4,16 1,10 stilling + 50% still  

vakant mai – des 2008 
Ikt 1,5  

Personellressurser: 
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utbedringslån, merkantilt arbeid 
barnehager og skoler, finansforvaltning, 
eiendomsskattekontor samt 
gjeldsrådgivning. 

§ I 2008 hadde avdelingen et mindre-
forbruk på 0,14 mill kr som kan 
forklares av manglende inntak på 
personell til tross for høyt sykefravær. 
Dette har medført et betydelig etterslep 
på arbeidsoppgaver innenfor bl a 
skatteinnfordring og eiendomsskatt.  

§ I 2008 fikk avdelingen nye 
arbeidsområder ved gjeldsrådgivning 
og saksbehandling barnehage. 
Avdelingen har 10,5 faste årsverk i 
aldersgruppen 35 til 64 år og 
gjennomsnittsalderen er 56,9 år. 
Sykefraværet har økt betraktelig med et 
fravær med på 18,9% mot 5,7% i 2007. 
Tiltak iverksatt er bl a skjerming av 
enkeltmedarbeidere, inntak av 
ekstrahjelp og gjennomføring av 
vernerunder med fokus på 
arbeidsstasjonen. Nye datasystemer 
med mindre manuelle arbeidsoppgaver 
vil også være med å avhjelpe 
situasjonen med høy sykemelding på 
avdelingen.  
I 2008 ble skattesystemet SOFIE tatt i 
bruk. Det har vært utfordringer med IT 
og systemproblemer som vi håper 
ordner seg etter hvert  

§ Avdelingen har satset på kompetanse-
oppbygging i 2008, og har prioritert 
midler mot dette. Gjennom flere år med 
liten satsning, er der et kompetansegap 
som må tas igjen ift endringer i 
regelverk (lønn, mva), kritiske 
arbeidsoppgaver (årsavslutning, lønn, 
innfordring, skatt) samt på nye 
arbeidsoppgaver (gjeldsrådgivning, 
boligkontor, eiendomsskatt).  

§ Nordreisa kommune var kunde nr 100 
som brukte Arena budsjett og fikk 
derfor gratis opplæring og bruk av 
programvaren i 2008. Det var gode 
tilbakemeldinger fra brukerne i 
kommunen som fikk større oversikt 
over eget budsjett for kommende år. 
Imidlertid brukte vi ikke systemet fullt ut, 
så økonomiavdelingen har gått til 
anskaffelse av systemet for ytterlige 
testing i 2009 i den hensikt å bedre 
kvaliteten og brukeropplevelsen i 
budsjettprosessen for 2010. Systemet 
vil etter økonomisjefens oppfatning 

også bidra til økt involvering og 
eierskap til budsjettet i organisasjonen.  

§ Utfordringer: Forbedring av 
budsjettprosessen og de tertialvise 
budsjettkontroller. Bistand til 
avdelingers økonomistyring og 
budsjettkontroll, opprettelse av 
økonomikonsulentstilling. Utbytting av 
nåværende økonomisystem innen 1/1-
2011 da vår nåværende leverandør 
ikke etter denne dato kan tilby tjenesten 
til oss lengre. Arbeidet med innkjøp av 
nytt system påbegynnes våren 2009, 
og skal være et interkommunalt 
samarbeid. Innføring av elektronisk 
fakturahåndtering og elektronisk 
behandling av reiseregninger er et 
aktuelt satsingsområde som har med 
kvalitet i regnskap og konteringer, 
oppfølging av bilag, håndtering av mva 
og brukerforståelse å gjøre. Videre er 
det en utfordring med å arbeide frem en 
interkommunal innkjøpsfunksjon som 
kan samordne innkjøp og påse at vi til 
enhver tid er innenfor lov om offentlige 
anskaffelser på en profesjonell måte. 
Avdelingen vil også i årene fremover 
satse på kompetanseoppbygging både 
internt på avdelingen men også ut mot 
andre avdelinger i kommunen ift 
økonomistyring og bruk av verktøy.  

 
  
IKT-avdeling 
§ IKT avdelingen har ansvaret for drifting 

og vedlikehold av kommunens lege, 
administrasjons, omsorgs, skole og 
gjestenettverk. IKT avdelingen bistår 
også alle brukere med support. 

§ Større investeringer og omlegginger av 
IKT systemet er blitt utsatt i påvente av 
hva som skjer med valg av løsninger 
når det gjelder det interkommunale 
samarbeidet.  Dette gjelder både 
administrasjons og omsorgsnettet. 
Andre grunner er risiko for 
feilinvestering og for liten intern ikt 
ressurs. Når den tekniske plattformen 
på datasenteret i  Kåfjord, kommuni-
kasjonslinjer og løsninger mellom alle 
kommuner er helt på plass vil det være 
lettere å investere i flere fellesløsninger.  
Felles  e-post system er et av de 
investeringene som vil bli gjort i 2009. 
Vi har fått på plass felles sak og arkiv 
systemet i samarbeid med seks Nord-
Troms kommuner og jobber med å få 
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Internet og intranet-portal, kartløsninger 
i tillegg til felles e-post system inn i det 
samme samarbeidet.  

§ Ikt er et fag som utvikler seg fort og av 
den grunn er det behov for et rimelig 
budsjett til kompetanseheving og 
leverandørbesøk. Dette er nødvendig 
for å opprettholde nødvendig 
kompetanse på IKT-personell. 

§ Arbeidsmiljø: Avdelingen har 1,5 
stillingshjemler og to ansatte. Det har 
ikke vært sykefravær i 2008. 
Arbeidsmiljøet internt på IT avdelingen 
er meget bra. Arbeidsoppgavene er 
mange og komplekse og det har 
dessverre vært umulig å utføre alle 
behov som er meldt inn av brukere. 

§ Økonomisk analyse: I 2008 hadde 
avdelingen et budsjett på kr. 2.323 
000,- og et regnskapsmessig resultat 
på kr. 2 261 816,- kroner. Det var et 
mindreforbruk på kr. 61 184,-. Det har 
vært behov for å bruke også disse 
pengene, blant annet til lisenser, ny 
server etc, men usikkerhet rundt 
totalkostnader ikt-samarbeid medførte 
innstramninger på budsjettet på slutten 
av året. 

§ Utfordringene fremover: En av 
utfordringene er å få den inter-
kommunal IKT ressursen til å fungerer 
både teknisk og organisatorisk der man 
klarer å utnytte den kompetansen som 
finnes maksimalt. Det er for mye som er 
tilfeldig slik det er i dag.  
En omlegging og avvikling av det lokale 
omsorgs-nettet i kommunen er en 
større jobb som er blitt utsatt lenge og 
burde vært påbegynt. 
Et stort arbeid på å kartlegge, 
dokumentere og etterpå vedlikeholde 
dokumentasjon og rutiner på sikkerhet 
må gjøres. 
En investeringsplan for utstyr og bruk 
av IKT i skolen har ikke vært det som 
har vært prioritert og satt fokus på. Her 
er det mye som burde vært gjort. 
Det skal også i det interkommunale 
samarbeidet ses på bruk av åpne 
kildekodeløsninger. Målet er å kunne 
spare lisenskostnader som er en stor 
del av IKT budsjettet. 

 
 
 
 
 

Servicetorget  
§ Består av fem hovedenheter; 

kundetorg, politisk sekretariat inkl 
valgadministrasjon, sekretariat 
ansettelsessaker, post/arkiv, 
informasjonspunkt og saks- 
behandling. Avdelingen har 4,16  
stillingshjemler fordelt på 5 ansatte, 
herav 1,09% stilling vakant (ikke lagt 
inn i budsjettet men behovet er 
tilstede). I 2008 gikk leder for 
servicetorget over i ny stilling i 
organisasjonen og jobbet delvis som 
leder på Servicetorget fra mai – 
desember. Ny leder ble ansatt i 
november og startet februar 2009.  
Sykefraværet var på 14,5% i 2008. 

§ Informasjon til og fra hele 
organisasjonen går igjennom 
Servicetorget, som også jobber mot 
hjemmesiden på internett og har 
ansvaret for informasjonsarket 
KomPosten. Ansatte på servicetorget 
har selvstendig saksbehandling til 
politiske utvalg, skjenke- og 
serveringssaker og søknader om 
dispensasjoner for motorferdsel i 
utmark.    

§ I 2008 hadde avdelingen et rev 
budsjett på 1.544.000 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 
185.673. Mindreforbruket skyldes 
hovedsakelig at stilling i som leder 
vært holdt 50% vakant og erstattet 
med 50% sekretær fra mai og ut året.    

§ Utfordringer: Innføring av sak- og arkiv 
systemet ePhorte har vært en stor 
utfordring på slutten av året 2008 og vil 
også i 2009 gi store utfordringer. De 
ansatte ved Servicetorget har 
nøkkelroller for at det nye systemet 
skal fungere i organisasjonen. Det er 
en utfordring å drive virksomheten 
fremtidsrettet og være i stand til å gi 
det tilbud, kvalitet og servicenivå 
brukere av våre tjenester ønsker og 
krever med kontinuerlig vakante 
stillinger. For 2009 vil også innføring 
av intranett og nye nettsider medføre 
at servicetorget får tillagt nye 
oppgaver. Målet er 24-timers 
servicetorg for kommunens 
innbyggere, politikere og øvrige 
interesserte.  
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Produksjonstall: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2007 2006 
Antall snøscooterdispensasjoner innvilget  224 244 241 
Antall snøscooterdispensasjoner avslått 2 5 2 
Antall skjenkebevillinger enkeltanleding 6 8 13 
Antall nye varige skjenkebevillinger 10 3 - 
Antall serveringsbevillinger   4 2 3 
Antall serveringsprøver 5 5 4 
Antall skjenkeprøver 4 6 8 
Antall salgsprøver alkohol detaljist 4 1 2 
Antall politiske møter 65 60 52 
Antall politiske vedtak  368 426 348 
Antall delegerte vedtak (adm vedtak)  568 557 536 
Antall saker opprettet i K2000 1407 1526 1737 
Antall klagesaker opprettet i K2000:  
- Utvikling  
- Teknisk  
- Sosial  
- økonomi   
- pasient behandling  
- personal  
- undervisning  
- barnehageplass 
- bolig (lån/tilskudd)  
- rådmann 
 

31 
- 1 
- 2 
- 0 
- 24 
- 0 
- 0 
- 3 
- 0 
- 0 
- 1 
 
 

 

42 
- 17 
- 9 
- - 
- 3 
- 1 
- 3 
- 0 
- 9 
- 0 
- 0 

20 
- 7 
- 4 
- 2 
- 2 
- 1 
- 1 
- 2 
- - 
- 1 
- 0 
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Politisk styringsorgan: Levekårsutvalget.  
 
 

 
 
 
 
Ansvarsområder 
Oppvekstsektorren har bl.a. ansvar for å 
legge til rette for følgende tjenster og 
oppgaver for innbyggerne: 
§ God grunnskole opplæring til 

innbyggerne i aldersgruppen 6 – 16 år 
§ Skolefritidstilbud til elever på 1.-4. trinn 

og tilpasse skolefritidsordning for de 
med særskilt grunnlag 

§ Sikre tilbud innenfor pedagogisk 
psykologiske tjenester til innbyggerne.  

§ Sikre tilbud til førskolebarn, knyttet opp 
mot ppt 

§ Logopedtjenester til barn og voksne 
§ Opplæringstilbud til ulike grupper 

voksne 
§ Planlegge barnehagedekning for å 

dekke etterspørsel 
§ Godkjenningsmyndighet for 

barnehager 
§ Gjennomføre forskrift for 

foreldrebetaling i barnehager 
§ Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
§ Saksbehandling, råd og veiledning / 

forebyggende tiltak innenfor 
barnevernslovgivningen 

 
 
 
 
 

 
 
§ Iverksetting og oppfølging av 

hjelpetiltak og oppfølging av barn 
under omsorg 

§ Forberede saker for behandling av 
fylkesnemda / rettsystemet.  

 
 
Øvrige oppgaver er rådgivning, veiledning  
og service innenfor fagområdene i 
sektoren. 

9.   Oppvekst 

Rådmann 
Kjetil Hallen

Skoler Barnehager Familiesenter

Skole- og barnehage
Faglig rådgiver

Berit Stien

Rådmann 
Kjetil Hallen

Skoler Barnehager Familiesenter

Skole- og barnehage
Faglig rådgiver

Berit Stien

Rotsundelv barne- og 
ungdomsskole

Oksfjord 
oppvekstsenter

Moan 
skole

Storslett 
skole

Nordreisa
Voksenopplæring

Sørkjosen 
barnehage

Sonjatun
barnehage

Storslett 
barnehage

Høgegga 
Barnehage

Helsestasjon

Åpen barnehage

Barnevern
I Nordreisa 

og Kvænangen

PPT
- eget styre

Rustjeneste

 

 Flotte barnehagebarn under feiring av 
samefolkets dag i Sonjatun barnehage.  
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Økonomisk resultat – kostra sammenstilling 
 
 

 
Nordreisa 

2008 
 

Gj.snitt 
Troms 
2008 

 

Gj.snitt 
landet 

utenom Oslo 
2008 

 

Gj sn 
alle 

kommuner 

Finansielle nøkkeltall 
Netto driftsutgifter til grunnskole 

og SFO i prosent av samlede 
netto driftsutg 

28,6 30,8 30,0 28,8 

Elever per kommunal skole 111 144 197 206 
Antall elever per datamaskin 4,3 3,1 3,5 3,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning, per elev 79 221 68 037 64 624 64 278 

Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell, pr elev i 

grunnskolen 
2 152 1 862 1 808 1 787 

Elever per årsverk 6,5 9,2 10,5 10,7 
Andel elever i grunnskolen som 
får spesialundervisning, prosent 14,8 9,3 7,0 7,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskole, per elev 98 325 86 710 78 849 77 980 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
1.til 7.årstrinn 9,5 11,7 13,2 13,3 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
8.til 10.årstrinn 10,2 12,3 14,6 14,8 

Andel barn med barneverntiltak 
ift. innb. 0-17 år 4,0 4,9 4,0 4,0 

Netto driftsutgifter per innbygger 
0-17 år, barneverntjenesten 5 845 5 372 4 888 5 225 

 
 
Fellestiltak grunnskole 
På kapittel for fellestiltak grunnskole 
dekkes bl.a. lønn til skole- og 
barnehagefaglig rådgiver, lærere i finsk og 
samisk, husleie Oksfjord grendehus og 
skoleskyss. Kommunen har ansvar for å 
dekke spesialpedagogiske tiltak for elever 
på privatskoler i kommunen, samt dekke 
kostnader til grunnskoleopplæring for 
fosterbarn som bor i andre kommuner. Det 
har i 2008 vært et merforbruk på kr 1 
707 410. 
 
Forklaring på merforbruk: 
- manglende inntekt skyldes tilskudd som 

tidligere var øremerket, men nå er gått 
inn i kommunens totale ramme.  

- manglende kompetanse på 
budsjettreguleringer 

- underbudsjettering finsk / samisk  
- prisøkning skoleskyss 
- manglende pensjon 

 
Vi har ikke satt i gang nye tiltak eller økt 
volumet på noen tjenester. Undervisning på 
finsk og samisk er aktiviteten gått ned i 
tilbudet fra skoleåret 2007/2008 til 
2008/2009. I 07/ 08 var det 1425 årstimer i 
samisk og 1315 timer i finsk. For skoleåret 
2008/2009 er det 1158 årstimer i samisk og 
1159 timer i finsk.  
 
Utfordringer fremover: 

- bedre budsjettprosess og kontroll 
 
 
 
 
 
 
 

ansvar Opprinnelig 
budsjett 

Rev 
Budsjett 

Regnskap  
2008 

Regnskap  
2007 

12100 2 757 000 2 082 000 3 735 410 3 791 907 
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Fellestiltak barnehage 
På området fellestiltak barnehage dekkes 
vi lønn til spesialpedagogiske tiltak både i 
kommunale og private barnehager. På 
posten inntektsføres midler fra staten til å 
styrke bemanningen i barnehagene i 
forhold til utfordrene i barnegrupper og 
skjønnsmidler. Kurs for ansatte i 
barnehagene belastes denne posten og 
utgifter lærlingelønn.  
 
Forklaring på merforbruk:  
- underskudd på lønn lærling kr 

320 000,- 
- manglende inntekter / refusjon fra 

staten 

 
- spesialpedagogiske tiltak i private 

barnehager  
 
De private barnehagene har i 2009 fått 
575 370,- kr mer i kommunalt tilskudd enn 
budsjettert. 288 000,- kr av dette er dekt 
av skjønnsmidler som ble satt på fond i 
2007. 
 
Utfordringer fremover: 
- samarbeide med helsestasjonen for 

bedre oversikt over barn som vil ha 
behov for spesialpedagogiske tiltak når 
de starter i barnehage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

PPT er skoleverkets fagtjeneste for 
veiledning, rådgivning og sakkyndig 
vurdering. Tjenesten ytes overfor 
barnehager, skoler og skoleadministrasjon. 
Det dreier seg om å legge forholdene best 
mulig til rette for barn / elever med ulike typer 
vansker. PPT er et interkommunalt foretak og 
driften er regulert av en samarbeidsavtale 
mellom Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord 
kommune, Troms Fylkeskommune. 
Aktiviteten i PPT dekker behovet i disse 
kommunene samt videregående skoler i 
distriktet. Tjenesten har et eget styre, som 
er arbeidsgiver for de tilsatte. Kontoret  
har tilsatt fem fagpersoner med spes.ped  
utdanning. Kontoret ligger i IMO-bygget 
sentralt på Storslett. 
Kontoret har i utgangspunktet 5 fagstillinger. 
I tillegg betaler vi en halv stilling for logoped 
til afasibehandling, og denne stillinga er lagt 
til Tyngdepunktet for afasi og stemme ved  
Sonjatun. Kontoret er også bemannet med 
en merkantil stilling. Leder for PPT er Randi 
Valen.  
 
For 2008 har det også vært flere 
sykemeldingsperioder.  
 
 
 

 
PPT sitt arbeid kan grovt deles i to: 
• Arbeid med enkeltelever. Dette består i 

hovedsak av prøving og sakkyndige 
utredninger. 

• Arbeid som ikke direkte sikter mot 
enkeltelever. Det kan være generelle 
drøftinger i skole/barnehage, deltaking i 
foreldreveiledningsgrupper osv. Dette 
kalles ofte systemarbeid, som det 
ifølge Opplæringsloven skal legges stor 
vekt på.         

• Annen aktivitet er deltakelse på 
foreldremøter med orientering eller 
foredrag. Innledning eller foredrag på 
personalmøter på skoler og barnehager.    

 
 
Styret 2008/2009: 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnskap  
2008 

Regnskap  
2007 

12400   - 424 500   -584.000 2 670,87   363 063 
 

 Representant Vararepresentant 
Nordreisa  
kommune 

Berit Stien, leder Kjetil Hallen 

Troms  
fylkeskommune 

Hanne Krogstad, nl Ruth Larsen 

Kvænangen  
kommune 

Hans -Jørgen Emaus - 

Kåfjord  
kommune 

Øyvind Rundberg Grethe Seppola  

Personalet Heidi Arnesen Iris Birkelund  
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Aktivitet elever PPT 2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeid med enkeltelever:   
 Kvæn- 

angen 
Kåfjord Nordreisa Troms  

fylke 
Skjervøy 
Tjeneste
yt. 

Til  
sammen 

0-5-år 2   (3) 10   (7) 12   (10)   24  (20) 
Grunnskole 24 (25) 36  (45) 85   (90)   3   (7)  148 (167) 
16-21 år (+ voksne i v.sk.)     25 (25)  25 (25) 
Voksne (ikke i vid. skole) 1   (1) 1  (1) 10   (3)   12 (5) 
Til sammen 27 (29) 47  (53) 107 (103) 25 (25)  3    (7) 209 (217) 
Gutter/menn 20 27 65 11 1 124 
Jenter/kvinner 7 20 42 14 2   85 
 

”Lærere fra våre samarbeidsskoler i 
England og Tyskland på besøk ved 
Sørkjosen skole juni 2008, til 
sammen 12 lærere og 4 rektorer fra 
4 samarbeidsskoler (Comenius, 3 
skoler fra England (Newcastle, York 
og Selby) og 1 skole fra Tyskland 
(Munchen). De var her i 5 dager. De 
var meget imponert over skolen og 
kommunen og skal komme tilbake  
med elever i juni 2009. Målet er å 
utveksle positive erfaringer fra 
kunnskap om hverandre. De fikk se 
Nordreisa fra Havnnes til 
Kvænangsfjellet og oppleve vår 
kultur og natur”.  

- rektor Odd-Arne Gabrielsen - 
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Ansvarsområde / virksomhet 
Offentlig grunnskole fra 1. til og med 7. 
klassetrinn med 68 elever samt Sfo med 18 
barn. Enhetsleder / rektor er Odd-Arne 
Gabrielsen. 
 
Personalet / sykefravær/ arbeidsmiljø 
 
Antall. 
- Rektor./enhetsleder 
- lærere i full stilling 
- lærere i deltidsstilling fra 30 % til 80 %.  

(inkl. finsk/samisk) 
- assistenter i skole og SFO i til sammen 

194 % stilling samt sfo-leder i 70 % stilling  
                       
Kompetanse                          
Alle lærerne hadde godkjent allemennlærer- 
utdanning.  
 
Behov for særskilt fagdekning: 
Ikt, spesial-pedagogikk og norsk 
(begynneropplæring)    
 
Sykefravær 
Skolen har et lavt sykefravær i 2008 med  
4,9 %. På Sfo har fraværet vært på 3.1%. 
Dette skyldes hovedsakelig en langtidssyke-
melding. 
 
Sykefravær 2007 2008 
Skole 4,0 4,6 
Sfo 8,7 14,9 
 
 
 
Vikarproblematikken 
Vi har hatt store problemer i forhold til 
vikarsituasjonen i 2008. Det er få ledige 
vikarer, da spesielt kvalifiserte vikarer til 
skolen. Lite fravær blant ansatte har hjulpet 
mye på situasjonen.  
 
Arbeidsmiljø 
Stabilt personale og lite sykefravær tyder på 
godt arbeidsmiljø. Slitasje på personalet på 
grunn av nedskjæringer som medfører  
etterslep på utstyr og læremidler gir   
utfordringer med tanke på arbeidsmiljøet og 
å opprettholde lavt sykefravær.                                  
  
 

 
 
 
 
Læremidler og utstyr  
Den økonomiske situasjonen i kommunen 
har gjort at skolene har kommet dårlig ut 
budsjettmessig de siste 10 årene. Dette har  
medført at vi ikke har vært i stand til å  
fornye oss verken på læremiddel eller  
utstyrssiden i henhold til innføringen av 
”kunnskapsløftet”. Viser for øvrig til tallene 
som ble lagt fram på kommunestyredagen 
20.02.09. 
    
Økonomi / økonomisk analyse 
Totalregnskapet for skolen og sfo gikk i 
balanse i 2008 med unntak av noen feil og 
manglende budsjettreguleringer. 
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnskap  
2008 

Regnskap  
2007 

12130 4 594 000 4 880 800 5 038 423 4 275 171 
12330 455.500 493.500 407.971 460.572 

 
Utfordringer  fremover 
Det er mange utfordringer fremover. Arbeide 
videre med innføring av ”kunnskapsløftet”, 
da spesielt på utstyr/læremiddelsiden. Drive 
videre og avslutte prosjektene ”IKT-Lærende 
nettverk” og ”Comenius”. Videreføre arbeidet 
i forhold til Olweus-programmet. Tidligere 
nevnte utfordringer i forhold til arbeidsmiljø, 
fravær og vikarsituasjonen. Hvordan gjøre 
Sørkjosen til ”en bedre skole å være og en 
bedre skole å lære”?     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1   Sørkjosen skole og Sfo 

Elever fra Sørkjosen skole  
på skolebesøk i Newcastle 
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Ansvarsområde 
Grunnskole 5. – 10. klasse med 276 elever 
fordelt på 110 elever barnetrinn og 150 
elever ungdomstrinn. Enhetsleder / rektor er 
Marit Føre. 
 
Personale og arbeidsmiljø 
Skolen har  
- ca. 39 årsverk lærere 
- ca. 9 årsverk assistenter 
- 1 årsverk kontor 
 
Arbeidsmiljø - barnetrinn: 
Å drive skole mens vi bygger ikke er enkelt, 
mange provisoriske løsninger, mye bråk, 
støv og dårlig plass, men personalet tar det 
meget sporty. Selv om det har tært hardt på 
tålmodigheten. 
 
Arbeidsmiljø - ungdomstrinn: 
Lider under dårlig ventilasjon. Både elever 
og lærere plages av det. For øvrig har 
ungdomstrinnet et velutdannet personale 
som gjør en jobb både på barne- og 
ungdomstrinnet. Overføring av 5 elever med 
store særskilte behov har gitt store 
utfordringer. Dårlig plass for disse elevene 
har skapt utfordringer. 
 
 
Sykefravær 2007 2008 
Skole 8,8 10,4 
 
Satsingsområder: 
- innføring av ny læreplan 
- inkludering av funksjonshemmede 
- arbeidssituasjon for ansatte og elever på 

en byggeplass 
 
Prosjekter skolen deltar i: 
- Matematikk i Nord  
- IKT samarbeid i Nord Troms 
- Olweus prosjekt (anti-mobbing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi: 
 
 
 
 
 
Regnskapet for 2008 viser et forbruk på 
97 %, det vil si et mindreforbruk på kr 
609.465,-. Mange langtidssykemeldte gir høy 
refusjon og skjuler underdekning på lønn 
m/faste tillegg.  
 
 
Utfordringer for 2009 
Fortsette byggeprosessen etter at byggetrinn 
2 er fullført og elever og ansatte flyttet inn, 
forhåpentligvis mars -09. Høst -09 må 
lærerne på ungdomstrinnet og 
administrasjonen være på flyttefot, det vil si 
leve kummerlig i omtrent 1 år. Flere elever 
med store behov flyttes til ungdomstrinnet 
høsten 2009. Da får ungdomstrinnet fire 
elever med rullestol og sju elever med 1:1 
bemanning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2  Storslett skole  

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnskap  
2008 

Regnskap  
2007 

12125 18 986 500 19 878 324 19 268 859 16 274 185 
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Ansvarsområde 
Moan skole er en barneskole med 114 
elever fordelt på klassetrinn 1.- 4. samt en 
Sfo-avdeling med 51 barn, hvorav 21 barn 
med full plass. Moan skole / Sfo har to barn 
med krav på 1: 1 bemanning.  Enhetsleder / 
rektor er Tor Markussen.  
 
Personale og arbeidsmiljø 
Skolen 12,2 årsverk fordelt på 15 ansatte 
Sfo 3,93 årsverk fordelt på 7 ansatte. 
 
Personalsituasjon: 
Moan skole har et stabilt personale med god 
kompetanse. Høsten 2008 flyttet en lærer 
tilbake til Moan fra Storslett skole. 
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Sfo ved 
skolen har også et stabilt personale. 
Evaluering derfra forteller at de som jobber 
der trives godt og at de har et godt 
arbeidsmiljø 
 
 
 
 
 
 
Langtidssykemeldinger førte til et høgt 
sykefravær i 2008 både for skole og sfo. 
Målet er å redusere tallene i 2009. Både 
skolen og sfo arbeider med å få fraværet 
redusert, vi er i dialog med de ansatte og vi 
har også fått god hjelp av NAV trygd. 
 
Økonomi: 
Regnskapsåret 2008 viser for Moan skole et 
merforbruk skole netto på 576.516 og på Sfo 
kr 132.092. Dette skyldes i all hovedsak 
følgende: 
- Et misforhold mellom budsjettert 

lønnsøkning og reell  
- Misforhold lønn august og lønn desember 

for skole 
- Økning Stp og Klp  
- Ved Sfo er der et misforhold lønn august 

til desember.    
- Budsjettreguleringer som skulle ha vært 

gjort fra august -08 til desember -08 ikke 
helt er blitt fulgt opp. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aktivitet 
Året 2008 har, i likhet med 2007, vært et 
hektisk år for alle som har sitt daglige 
tilhold på Moan skole. I tillegg til alle de 
daglige gjøremål, har skolen også i år 
gjennomført et prosjekt som heter 
Leselyst.  
 
Fra høsten 2007 har Moan skole deltatt 
med 8 lærere i et prosjekt; Matematikk i 
Nord. Dette er et to-årig prosjekt som 
krever en del ressurser og innsats fra 
alle parter i skolesamfunnet vårt. 
Deltakende lærere melder tilbake at 
prosjektet har stor nytteverdi. 
Kunnskapene blir formidlet videre til 
øvrige personale. Vi har klart å 
gjennomføre dette tiltaket uten å sette 
inn for mange vikarer.  
 
Innføring av kunnskapsløftet har også 
vært på timeplanen. Personalet er i 
gang med å utarbeide de lokale 
læreplanene. Vi er ferdig med lokal 
læreplan for lese og skriveopplæringen, 
matematikk, naturfag og læreplan som 
omhandler Ansvar for egen læring og 
sosialisering. De øvrige planer vil være 
ferdig i løpet av 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3  Moan skole / Sfo 

Sykefravær 2007 2008 
Skole 9,5 16 
Sfo 34,7 20 
 

 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12120 6 021 000 6 446 500 7 023 016 6 635 303 
12320 675.000 737.000 869.092 655.180 

 

Lesevake Moan skole høst 2008 
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Utfordringer fremover 
Den største utfordringen vi står overfor er å 
drive enheten forsvarlig innafor meget trange 
økonomiske rammer. Innafor de tildelte 
rammer skal vi styre den daglige drift, drive 
fram de prosjekter vi er med på og i tillegg 
implementere kunnskapsløftet.  Videre skal 
vi drive utviklingsarbeid på det faglige plan 
og samtidig skolere de ansatte. Ansatte og 
ledelse står overfor vanskelige prioriteringer.   
 
En annen stor utfordring er å bygge opp IKT 
kompetansen og utstyr ved skolen. Pr i dag 
har skolen 8 datamaskiner til bruk på 114 
elever. I 2008 klarte vi å få finansiert 
bærbare pc-er til lærerne. Et stort fremskritt. 
Det neste steget blir å finne finansiering til 
flere elevmaskiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Moan skole startet i 2008 innkjøp av nye 
lærebøker. Takk til de bevilgende 
myndigheter. Vi vil fortsette dette arbeid 
i 2009. 
 
En viktig og stor utfordring er å få på 
plass rutiner for kvalitetssikring på alle 
plan i organisasjonen. Dette er en jobb 
som involverer ikke bare skole, men 
også kommunens administrasjon.  
 
Det blir det en viktig oppgave å motivere 
de ansatte i forhold til den økonomiske 
situasjonen, jobbe godt sammen for å 
gjøre arbeidsmiljøet enda bedre og få 
ned sykefraværet i enheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

To forskerspirer fra Moan skole.   
2.klasse  på forskertur til Dalejenka i mai.  
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Ansvarsområde 
Rotsundelv skole har 66 elever fordelt med 
49 på barnetrinnet og 17 på ungdomstrinnet.                                           
Dette er en økning på 10% fra forrige 
skoleår. Enhetsleder / rektorvikar for 
skoleåret 2008/2009 er Per Olav Ytterstad  
 
 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Skolen har 11 lærere inkludert rektor. Disse 
er fordelt på 9,77 stillingshjemler. I tillegg 
kommer 2 assistenter i skole og SFO fordelt 
på 1,9 stillingshjemler, hvorav 0,7% i SFO. 
 
Vi har også i år sykefravær som skyldes i 
hovedsak langtidssykemeldte. Vi har ikke fått 
tilbakemelding på at dette skyldes arbeids-
forhold på skolen. Min vurdering er at det 
sosiale fungerer bra for alle ansatte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Årets virksomhet 
- Innføring av kunnskapsløftet 
- Likt (systematisk dataopplæring for 

alle elever) 
- Olweus (antimobb) 
- Skøytebaner 
- Mørketidsskole 
- Uteaktivitetsdager 
- Fellesaktiviteter i forbindelser med 

høytider        
 
 
Økonomi 
Rotsundelv barne- og ungdomsskole 
hadde i 2008 et merforbruk på kr 
194.003,-. Sfo hadde et merforbruk på 
kr 51.223,-. Det har vært prioritert å 
sette inn vikarer ved fravær på grunn av 
minimumsbemanning. Skolen har også 
hatt en oppgradering av IT og 
læremidler. Skolen fikk en ekstra 
bevilgning på 50000,- kr for innkjøp av 
nye lærebøker. Nedprioriterte områder 
har vært inventar og annet utstyr.  
 
Overforbruk på 1000-2000 postene på 
23571 skyldes for en stor del uklarhet 
med hensyn til moms.  
 
Overforbruk på faste stillinger må 
skyldes at spes.ped tiltak satt i verk fra 
skolestart høsten 2008 ikke er overført 
midler. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

9.4   Rotsundelv barne- og ungdomsskole skole / Sfo 

Sykefravær 2007 2008 
Skole 11,5 7,5 
Sfo 21,3 3,4 
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12135 4 453 000 4 699 000 4 893 003 4 163 890 
12335 165.000 184.000 235.223 173.261 

 

Båten Anastasia er et pedagogisk tilbud ved 
Rotsundelv barne- og ungdomsskole og kan 
også benyttes av de andre skolene, sier rektor 
Per Olav Ytterstad.   
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Ansvarsområde:  
Oksfjord skole og SFO, Oksfjordbarnehage. 
Enhetsleder / rektor er Tone Jensen som 
tiltrådet stillingen 1. august etter Anne 
Blixgård og Knut Sørensen. 
 
Skolens virksomhet 
Oksfjord skole har 45 elever fordelt på 25 
elever på barnetrinnet og 20 elever på 
ungdomstrinnet.  
 
Personalsituasjonen og arbeidsmiljø:  
Rektor i full stilling 
2 lærere i 50% stilling 
8 lærere i full stilling 
Samisklærer ca 25% stilling 
Assistent ca 70 % (fordelt på 2) 
 
Arbeidsmiljøet ved skolen har vært godt og 
skolen har et lavt sykefravær.  Når en person 
er syk og borte fra jobb vil utslaget på 
fraværsstatistikken få store utslag.  Det har 
ikke vært enkelt å skaffe vikar og 
belastningen på de som er på jobb er ved 
sykdom og reiser noen ganger stor. 
 
 
 
 
 
 
 
Spesielle satsingsområder 
- Commenius 1 og 2: 3 lærere og 1 

barnehagepersonell samt 6 elever har 
deltatt i prosjekt finansiert med EU-midler. 
Begge prosjektene avsluttes våren 2009.   

- Lærende nettverk IKT: 3 lærere har deltatt 
i nettverket, og øvrig personale har blitt 
tilført opplæring.  

- IKT: innføring av Fronter og opplæring av 
foresatte.   

- PALS: Skolen ble 1.juli 2008 godkjent 
som PALS skole.  

- Lesing: Høsten satte vi fokus på 
leseferdigheter. Vi kjører obligatoriske 
lesetester 2 ganger pr. år. Tilbyr lesekurs 
til elever med behov for støtte. 
Lesekvarten gjennomføres på alle trinn og 
vi har fast låneavtale for litteratur med 
biblioteket. Arbeidet fortsetter i 2009 

 
 

 
 
 
Økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har merforbruk på skolebudsjettet med kr. 
237081,-. Det kan forklares på følgende 
måte:  

- underbudsjettert pensjoner STP, KLP 
- mindre inntekter enn budsjettert 

refusjoner staten 
- overforbruk fastlønn: spes.ped midler  

ikke er blitt tilført budsjettet for 2008.  
 
Disse feilene utgjør, aleine mer enn 
underskuddet for 2008.  
    
 
 
Utfordringer i 2009  

- Kvalifisert personale og øke andel 
mannlige lærere  

- Følge prosjektene i havn; 
Commenius, IKT 

- Følge opp Ikt satsinga sjøl om 
nettverkssamlingene tar slutt 

- Samarbeid med andre skoler om 
pedagogisk opplegg og lærebøker 

- Videreføre prosjektet ”Læring 
gjennom arbeid” for elever som 
trenger det. 

- Videreføre arbeidet med PALS  
- Følge opp satsingsområdet LESING 

9.5  Oksfjord oppvekssenter / Sfo 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12145 4 055 000 4 304 000 4 541 081 4 017 149 
12345 71 000 75 000 19 272 -17 988 
12445 327 000 366 000 314 611 52 704 

 

Sykefravær 2007 2008 
Skole 6,9 9,6 
Sfo - - 
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SFOs virksomhet 
Sfo har åpent 13 timer uken og ved behov 
utenom SFOs åpningstid er det samarbeid 
med barnehagen.  Barnehagen og Sfo 
samarbeider om vikarer. Sfo personalet 
arbeider både i skole og sfo. Sfo er en del av 
skolens drift.   
 
Antall barn : 7 vår og 6 høst 2008 
Antall stillinger: 35% stilling 
 
 
Utfordringer 
Vi har bare 6 barn på SFO og det er sjelden 
alle er der på samme tid. Det kan derfor bli 
noe langdryg tid. Vi ønsker å satse på å 
gjøre spesielle ting noen dager slik at 
foresatte og barn synes at det blir 
spennende å komme. Dersom midtskyssen 
faller bort kan Sfo bli en del av heldagsskole 
som et obligatorisk tilbud til alle elever 1.-
4.kl. .- hvis politikerne vil. 
 
 
 
Barnehagens virksomhet 
Oksfjord barnehage er en 
avdelingsbarnehage med 14 barn fra 1 – 6 
år.  
 
Personal situasjonen og arbeidsmiljø  
Rektor 5 % administrasjon 
Ped.leder 100% med 20% administrasjon 
2 barne-og ungdomsarbeider  i 70 og 50% 
stilling  
2 assistent i 100% og 70% stilling 
Læring 100% ut året 2008.  
 
Barnehagen har et godt arbeidsmiljø. Det er  
godt samarbeid og lite fravær. Har ikke hatt 
noe langtidsfravær i 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satsingsområder  
Vi deltar i comenius-prosjekt ”From seed to 
plant”. Det har vært reiser til Litauen og 
Tyrkia i 2008, samt at vi har hatt gjester her i 
februar 2008. Prosjektet avsluttes våren 
2009.  
Et annet satsningsområde er ”mat”. Hvor får 
vi maten ifra. Dette temaet er i godt 
samarbeid med foreldregruppa, der vi setter 
potet, skal så korn og lignende.  
 
 
Økonomi 
Barnehagen har hatt god økonomi, det har 
ikke vært vansker med å holde budsjettet. 
Fikk i tillegg handle klatrestativ og div 
inventar da vi fikk ekstra midler desember 
2008. Det hjalp veldig på et slitent inventar 
etter mange år med reduserte 
inventarposter. Vi satset på å handle inn 
større ting som vi vanligvis ikke har midler til. 
Lite fravær er også en av grunnene til at 
økonomien har vært god. 
 
 
Utfordringer i 2009 
- Vi har fra februar 2009 fått ekstra 

ressurser til barnegruppa og til enkelt 
barn. Vi ser det er vanskelig å få fylt 
disse stillingene, mangler bl.a. vikar . 

- Følge comenius-prosjektet i havn 
- Øke administrasjonsressursen til 

ledelsen i barnehagen  
 
 

Sykefravær 2007 2008 
Barnehage 30,6 3,1 
 

Oksfjord barnehage – Potetopptakinga 2008. 
Barnehagen har hatt satsingsområde "mat" i 
samarbeid med foreldregruppa, bl.a satte de 
potet, dro på gårdsbesøk, fikk et kje-slakt, fisket 
m.m. 
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Ansvarsområde 
Nordreisa Voksenopplæring har aktivitet 
innenfor tre ansvarsområder. 
- Norskopplæring for fremmedspråklige 
- Spesialpedagogikk, voksne, fire personer 
- Grunnskole voksne. Sju personer startet 

på matematikkkurs i fjor høst, en sluttet 
straks. Av de gjenværende er en 
norskspråklige og tre fremmedspråklige. 

 
Alle områdene er lovfestet. Enhetsleder / 
rektor er Anne Solveig Bævre.  
 
 
Årets virksomhet 
Norsopplæring for fremmedspråklige og 
spesialpedagogikk for vokse drives 
undervisning i tråd med de søknader som er 
kommet inn.  
Når det gjelder grunnskole for voksne, er det 
ikke lagt inn midler til drift, noe som gjentatte 
ganger er klagd inn for fylkesmannen, og 
søkerne får da medhold. Ved tilsyn fra 
Fylkesmannen, har vi fått avviksmelding på 
dette. I 2008 fikk vi imidlertid startet opp, 
men pga økonomi er tilbudet begrenset til å 
gjelde kun ett fag, matematikk, 4t pr uke. 
Flere av de som har sluttet, har oppgitt at 
årsak er at det kun finnes tilbud i ett fag. Det 
går da for lang tid før de får kompetansen, 
og de velger det bort pga jobb. 
 
 
Personalsituasjonen og arbeidsmiljø 
 
Personale: 
3 faste stillinger; en lærer m/spes.ped, en 
vernepleier m/spes ped og lærer/rektor.  
I tillegg timevikar  
  
Skolen har et lite, men meget stabilt 
personale. Det at vi er en liten enhet, gjør 
oss sårbare og fravær blir veldig merkbart. 
Det siste året har vi hatt meget lite 
sykefravær. 
 
 
 
 
 
Voksensopplæringen er delvis samlokalisert 
med dagtilbud i kommunen. Dette gir en del  
kontakt med personale der. Dette oppfattes 
positivt.  

 
 
 
 
Det fysiske arbeidsmiljø er en utfordring. 
Voksenopplæringen flyttet i oktober 2007 ut 
fra Flomstadbygget, da det skulle bygges om  
til Familiesenter. Siden skolebygg for øvrig 
ikke var å oppdrive, ble det leid to leiligheter 
av Nybo (Engvn.10a og c), som et midlertidig  
lokale. Lokalene er ikke godkjent som 
skolebygg, og har mange og store mangler i 
forhold til det, areal, ventilasjon, toalett / 
garderobeforhold. Her er det absolutt 
nødvendig å finne permanent løsning fra 
neste skoleår.  
 
På tross av dette har vi et stabilt personale 
som arbeider godt sammen. 
 
Flyktningekonsulentstillingen ble igjen besatt 
fra høsten – 08, noe som avlaster oss, og gir 
oss en viktig samarbeidspartner. Videre har 
vi fortsatt noe samarbeid med NAVarbeid, 
men dette begrenses etter hvert. 
Familiesentret v/helsesøstrene, samt PPT, 
er viktige samarbeidspartnere og 
støttespillere for oss. Nordreisa 
videregående skole ønsket oss til å drive en 
del av deres virksomhet dette året, noe som 
gjenopprettet kontakten. 
 
 
Økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
Ved å se enhetens ansvarsområder 12630, 
12800 og 12633 sammen, har 
voksenopplæringen mindreforbruk.   
 
Norskopplæring for fremmedspråklige 
(12630) finansieres i sin helhet av statlige 
midler, inkludert administrasjon. Dette gir  
utfordring ved å beregne hva vi får.   
 
For spesialpedagogikk var vedtatt ramme i 
2008 greit, da søknadene var av et omfang 
som gjorde at vi kunne tildele timer i tråd 
med sakkyndig vurdering.  
 
Det er lovfestet rett å ta grunnskole (12633) i 
den takt, og til det tidspunkt, den enkelte har 

9.6  Nordreisa Voksenopplæring 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12630 -128.000 -105.000 0 -75.277 
12633 120.000 123.000 138.407 62.999 
12800 565.000 571.000 554.085 535.413 

 

Sykefravær 2007 2008 
Voksenopplæring 9,4 2,2 
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behov for. Nordreisa kommune har de siste 
årene fått inn søknader som gjelder alle fag, 
og på full tid. I 2008 hadde vi et budsjett på  
120.000,-  og aktiviteten måtte legges opp 
deretter. Ut fra det også dette året kun tilbud 
i matematikk. 
 
Utfordringer 
Utfordringer dette året har i stor grad dreid 
seg om lokaler. Siden vi er ”trangbodd” har 
noen vegret seg for å komme, noe som har 
medført oppmøte. Det har også vært  
pågang av søkere til grunnskole, noe vi 
ønsker å igangsette helhetlig. En helhetlig 
grunnskole vil utløse drøyt et budsjettbehov 
på ca 800.000,- eller mere, alt etter 
organisering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordreisa kommune har igjen startet å 
bosette flyktninger. Bosetting bør foregå 
kontinuerlig, dvs mindre gruppe hvert år, av 
økonomiske, praktiske og sosiale årsaker. 
 
Det er et behov for at lærerne ved 
voksenopplæringen får tilbud om utdanning 
innenfor migrasjons- og voksenpedagogikk, 
samt holde fagkompetansen vedlikehold, 
med tanke på grunnskolefag. 

 Flere hundre elver fra grunnskolene gikk i tog 
og mobiliserte mot mobbing.  
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Ansvarsområde 
Høgegga barnehage er en to avdelings 
barnehage med barn i alderen 0-6år. 
Avdeling Seima har 9 barn fra 0-3år og 
avdeling Sikka har 19 barn fra 3-6år, totalt 
36 plasser. Enhetsleder / styrer er Renate 
Nørgård. 
 

 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Det er en grunnbemanning i barnehagen på 
6.9 årsverk, herav har styrer har 0.9% 
administrasjonstid. I tillegg kommer assistent 
i 50% stilling for individuell oppfølging.  
 
Det har vært et stabilt personale over flere 
år. I august fikk vi ny renholder her på huset. 
Hun vasker på kveldstid, det gjør at vi mister 
den sosiale tilhørigheten med vår nye 
kollega, men på den andre siden opplever 
personalet det som veldig godt å komme til 
en ren og fin barnehage hver morgen. 
 
Også i år har vi hatt ett høyt sykefravær, i all 
hovedsak er det langtids- og deltids 
sykemeldinger.  
 
 
 
 
Barnehagen har et godt arbeidsmiljø. 
Personalet gir uttrykk for at de trives på jobb 
og i lag med kollegaer. Vi jobber kontinuerlig 
med hvordan vi ønsker å ha det og hvordan 
vi løser eventuelle konflikter, og det er med 
på skape et trygt og åpent arbeidsmiljø.  
 
Barnehagene har de siste årene fått nye og 
større krav til det pedagogiske arbeidet som 
skal gjøres, uten at det er blitt tilført noen 
form for ressurser. I tillegg ser vi at barna har 
lengre dager enn for bare noen få år tilbake, 
de kommer tidligere og hentes senere. 
Styrerne har også fått flere arbeidsoppgaver, 
både pga omorganisering og manglende 
barnehagekonsulent. Dette fører til mindre 
tid til veiledning og oppfølging av personalet, 
foreldre og barn. Og igjen til at de 
pedagogiske lederne har måttet ta en større 
del av dette arbeidet. Resultatet av dette er 
at det blir mindre personaltetthet ute på 
avdelingene, og større slitasje på personalet.  
Det er ingen god situasjon. 
 

 
 
 
Økonomi 
 
 
 
 
 

Barnehagen har et merforbruk på kr 80.500. 
Dersom oppholdsbetaling, lønn faste 
stillinger og pensjon hadde vært korrekt 
budsjettert, ville Høgegga barnehage hatt et 
mindreforbruk i 2008. I tillegg fikk 
barnehagene på senhøsten 2008 beskjed 
om at statstilskuddet for barnehagene var 
langt større enn budsjettert, og alle 
barnehagen fikk dermed ett beløp som vi 
kunne bruke til å kjøpe inn inventar og utstyr. 
For Høgegga barnehage sin del utgjorde 
dette 100.000,-. Dette alene er mer enn 
merforbruket for 2008.  
 
Utfordringer fremover 
- Jobbe for å få større personal og pedagog 

tetthet i barnehagen 
- Få tilsatt barnehagekonsulent 
- Forsette det påbegynte arbeidet med det 

fysiske miljøet 
- Fortsette jobben med IA / økt 

tilstedeværelse på jobb 
- Jobbe for å få mer IKT utstyr både til 

personale og barn. 

9.7   Høgegga barnehage 

Sykefravær 2007 2008 
Barnehage 19,6 22,5 
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12455 395.000 527.000 607.557 253.180 

 

 
Barna Høgegga barnehage lager snøfigurer, 
en fin vinterdag.  

Side 91



                                                                                                    

 35

 
 
 
Ansvarsområde 
Storslett Barnehage er en to avdelings 
barnehage med en avdeling på 0-3 år og en 
avdeling på 3-6 år. Totalt har barnehagen 9 
plasser under 3 år og 18 plasser over 3år.   
Enhetsleder / styrer er Kari Wara.  
 
 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Grunnbemanningen i barnehagen er på 6,9 
årsverk, men i 2008 har det vært styrkning 
av bemanning til 7,90 årsverk. Herav 1 
førskolelærer i 100% styrer stilling, 2  
pedagogiske ledere i 100% stilling som 
pedagogisk ledere, 2 assistenter i 100% 
stilling, 2,9 assistentstilling og 1 lærling.    
 
Barnehagen bestreber seg på å opprettholde 
et godt arbeidsmiljø. Våren 2008 reiste vi til 
København på personaltur, og vi er alle var 
samlet om at dette gjorde godt og er noe vi 
vil prøve å få til igjen. Foreldrene gir positive 
tilbakemeldinger på personalet og vikarer 
forteller at de blir godt ivaretatt når de er på 
jobb i vår barnehage.  
 
Også dette barnhageåret har det vært svært 
vanskelig til tider å få tak i vikarer ved 
sykefravær.  Selv om ikke sykefraværet har 
vært så enormt stort, har dette bidratt til at 
personalet har fått økt belastning på grunn 
av vikar mangel. 
 
 
 
 
 
Mangelen på en Barnehagekonsulent i 
kommunen bidrar til negative konsekvenser 
for alle i barnehagen. Styrere må i større 
grad gjøre oppgaver til barnehagekonsulent. 
Dette medfører mindre tid til og drive 
veiledning i barnehagen, samarbeid med  
samarbeidspartnere, oppfølging av 
personale, barn og foresatte. Pedagogisk 
ledere må i større grad ut av avdelingen og 
assistentene får igjen økt belastning fordi 
pedagogisk leder må bruke så mye tid 
utenfor avdelingen.  Barnegruppa som helhet 
får mindre personaloppfølging. 
 
Barnehagen opplever at alle barna i løpet av 
de siste årene har lengre dager i 
barnehagen. Tidligere kom barna senere og  

 
 
 
ble hentet tidligere, mens vi nå opplever at 
de fleste barna kommer før klokken åtte om 
morgenen og de fleste hentes mellom 
klokken fire og halv fem på ettermiddagen.  
Dette medfører at vi opplever et behov for 
økt bemanning i barnehagen.    
 
I forhold til implementeringen av den nye 
rammeplanen har vi enda mye gjenstående 
arbeid i forhold til opplæring av enkelt 
personale og personalgruppa som helhet.   
 
 
Årets virksomhet 
Høsten 2008 hadde vi ikke nok ledige 
plasser på 3-6 års avdelingen til å flytte 
barna fra småbarnsavdelingen over, så 
småbarns avdelingen måtte gjøres om til 2-3 
års avdeling for barnehageåret 2008/2009. 
 
I Storslett Barnehage har en måttet slite med 
mange ekstra belastninger på grunn av selve 
bygget. På Knoll og Tott avdelingen med 18 
plasser over 3 år, er garderoben der barna 
kommer inn og henger av seg ytterklærne på 
kun 3 m².  Når denne garderoben i tillegg er 
eneste inngang til avdelingen, blir det mange 
forstyrrelser ved gjennomgang i på og 
avklednings-situasjonene.  Fellesrommet på 
samme avdeling (som er regnet med i 
avdelingens lekeareal) har gjennomgang 
hele dagen.   
Neste barnehagerår vil antall plasser bli 
justert i forhold til at ikke hele fellesrommet 
beregnes til å være lekeareal. 
 
På Nasse Nøff, 0-3 års avdelingen hadde de 
daglig store belastinger i forbindelse med at 
flere barn sover ute i vogn. Det var derfor 
gledelig da arbeidet med å bygge vognskur 
ble satt i gang. Arbeidet har vist seg å ta 
svært lang tid. Det ble satt i gang i oktober 
måned og forventes være ferdig i mars 2009.  
 
Barnehagen fikk kr.100.000,00 ekstra til 
inventar i slutten av året. Med disse midlene 
fikk vi fornyet en del av vårt inventar som er 
fra barnehagens oppstart i 1974. Barnehage-
loven og Rammeplanen for barnehagene 
stiller større krav til egnethet og aktivitets-
tilbud i barnehagen, enn tidligere. Dette med 
å ha inventar og utstyr som egner seg for 
aldersgruppen og som stimulerer til variert 
og kreativ utfoldelse.  

9.8  Storslett barnehage 

Sykefravær 2007 2008 
Barnehage 16,3 13,9 
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I forhold til forbedring av barnehagens inne 
miljø; med manglende ventilasjon, 
støydemping og varme i gulv, har vi ingen 
perspektiv på når dette lar seg gjennomføre. 
Ute området til Storslett Barnehage kan 
defineres til å være det flotteste i forhold til 
de andre kommunale barnehagene.  Vi har 
en stor skog i tilknytning til barnehagen. Men 
vi har dessverre ikke enda økonomiske 
midler til og få utrustet utområdet med 
lekeapparater tilpasset barnegruppas alder. 
 
 
Økonomisk analyse 
Barnehagen har et overskudd på 
kr.157.692,00 på netto drift.  Årsaken til dette 
er i stor grad på grunn av større tilskudd fra 
staten en budsjettert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utfordringer framover 
Få økt personaltetthet, for så igjen å få ned 
sykefraværet og et enda bedre tilbud til 
enkeltbarnet.  Videre få økte ressurser til 
kompetanseutvikling og opplæring jf. 
Rammeplanen for barnehagene.  Ved å få 
økt personaletetthet i større grad kunne 
oppfylle kravene til dokumentasjon jf. 
Rammeplanen for barnehagene. 
Økte økonomiske rammer til inventar og 
utstyr i tilegg til å få bygget ut, og restaurert 
bygget slik at det tilfredsstiller dagen krav for 
godkjenning. 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12425 668.000 811.000 653.307 457.051 

 

Vinteraktiviteter 
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Ansvarsområde 
Sonjatun barnehage er fireavdelings 
barnehage med 72 plasser. I 2008 hadde vi 
58 barn. Alle avdelingene er 1-6 år. 
Barnehagen har en samisk avdeling som ble 
opprettet høsten 2002 med støtte fra 
Sametinget. Det legges vekt på samisk 
kultur, språk og identitet.  
Enhetsleder/styrer er Heidi Hole 
 
 
Personalet og arbeidsmiljø 
Personalsituasjonen endret seg fra august –
08, da det ble opprettet en ny avdeling.  
Fram til sommerferien –08 hadde 
barnehagen følgende bemanning:  
- Styrer/enhetsleder Jorunn Pedersen 

100%. 
- 3 pedagogiske ledere i 100% stillinger 
- 2,8 stillinger som barne-og 

ungdomsarbeider 
- 3 stillinger 100% assistent 
- 1,30 stilling 100% samisktalende 

assistent. 
 
Fra august 2008 hadde barnehagen en 
grunnbemanning på 13,45 årsverk: 
- Styrer/enhetsleder Heidi Hole 100% 
- 4 årsverk som pedagogiske ledere i 100% 

stillinger 
- 3 årsverk som barne- og ungdoms-

arbeidere i 100% 
- 1 årsverk samisktalende assistent 
- 7,45 årsverk som assistenter. En 45% 

stilling for å tilby ”gryåpning” (åpning før 
ordinær åpningstid kl 07.30).  

- 1 årsverk assistent på spesialpeda-
gogiske tiltak. 

 
Barnehagen har hatt en spesialpedagog inne 
11,5 timer i uka. Barnehagen har en 
renholder i 100% stilling. 
 
Fysisk arbeidsmiljø 
Inneklima preges av at bygningene er 
bolighus som er gjort om til barnehage og 
ikke trang og ikke særlig egnet til lek. I tillegg 
er det kalde bygninger og ingen ventilasjons-
anlegg. Det er mange slitte rom, bla 
golvbelegg med huller i. Vi har ingen 
fellesrom som gjør at alle barna i 
barnehagen kan samles på ett sted, f.eks i 
forbindelse med markeringer som Lucia, 
solfest, Samefolkets dag og lignende.  

 
 
 
 
Sonjatun barnehage driver i midlertidige 
lokaler og vi venter på at det skal skje 
endringer - som gjør den egnet til drift som 
barnehage. Barnehagen har dårlige 
personalfasiliteter, vi har ingen 
personalgarderobe med plass til å 
oppbevare klær og eiendeler og det mangler 
også arbeidsplasser. Vi har i tillegg en del 
utstyr som burde vært skiftet ut, slik som 
oppvaskmaskiner og tørkeskap. 
 
En positiv ting som har skjedd i 2008 er at 
det er kommet opp to vognskur. Nå mangler 
vi bare ett til, så er forholdene mye bedre 
tilrettelagt og egnet for å ta imot barn under 
3 år.  
 
Høsten 2008 hadde vi mange utfordringer i 
forhold til oppstart av ny avdeling. Med 
opprettelsen av avdelingen mistet personalet 
pauserommet, som også ble brukt til 
møterom og foreldresamtaler. Dette ble 
erstattet av ei brakke.   
En utfordring var telefonene som ikke kom 
på plass før 30. januar 2009. Hele høsten  
hadde vi to avdelinger som var helt uten 
telefon.  
 
Øvrig arbeidsmiljø 
Barnehagen har et godt arbeidsmiljø med et 
personale som sier at de trives på jobb. Vi 
har likevel stadig utfordringer i forhold til 
samarbeid og trivsel og dette er noe vi 
jobber kontinuerlig med. Vi jobber med å 
tenke en barnehage, og ikke 4 forskjellige 
”hus”. Det ville vært spart vikarutgifter 
dersom avdelingene hadde vært fast i 
hverandre med et fellesrom. 
 
Barnehagen har hatt en del fravær dette 
barnehageåret. For ikke å øke belastningen 
på de som er igjen på jobb ved fravær av 
personale, har vi tatt inn vikar ved fravær 
ved behov. Det har i perioder vært vanskelig 
å få tak i vikarer. Fraværet har vært både 
langtids- og korttidssykemeldinger, 
egenmeldinger og syke barn. Fraværet 
skyldes mye slitasje og skader. Vi vil 
fortsette å jobbe for å få ned sykefraværet 
 
 
 

Sykefravær 2007 2008 
Barnehage 13,5 11,1 
 

9.9   Sonjatun barnehage 
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Årets virksomhet 
Avdelingene gjennomfører avdelingsmøte 
hver 14.dag og det har vært pedagogisk 
ledermøter hver 14. dag. Barnehagen har  
personalmøter en gang i måneden og det 
var 5 planleggingsdager, to foreldremøter og 
to møter i samarbeidsutvalget. 
 
Vi har laget en egen kompetanseplan for 
hele personalet, med temaer som vi skal 
igjennom fram til 2010. Til dette arbeidet 
bruker vi planleggingsdager, møter, kurs og 
lignende. 
 
Barnehagen har en virksomhetsplan som er 
gjeldende for 2007-2010. Barnehagens 
visjon er: Sonjatun barnehage er en god 
barnehage for alle. Lek og læring er 
satsingsområde og hver avdeling har 
utarbeidet egne temaplaner ut fra dette. I 
tillegg er rammeplan for barnehagen og de 
sju fagområdene, bakgrunn for tema og det 
vi jobber med i løpet av året. 
 
Barnehagen jobber med å tenke helhetlig og 
legge til rette for å gi kunnskaper, 
opplevelser og erfaringer som barna kan ta 
med seg i leken. De voksne er viktige 
rollemodeller, og våre holdninger og vår 
omsorg jobber vi kontinuerlig med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det har blitt mindre tid til pedagogisk 
veiledning og oppfølging, som styrer. Dette 
gjelder både personale, barn og foreldre. De  
administrative oppgavene tar stor del av 
styrers tid. Styrere i barnehagene har 
overtatt barnehagekonsulents oppgaver, i 
mangel av denne stillingen. Med at styrer 
bruker det meste av tiden til administrasjon, 
må de pedagogiske lederne ut av avdelinga 
Dette resulterer mindre personaltetthet på 
avdelingene, som går utover kvaliteten i 
arbeidet med barna. 
 
 
Økonomi 
 
 
 
 
 
 
Med et merforbruk på 6677,- er barnehagens 
budsjett i balanse med forbruket. Vi åpnet en 
ny avdeling høsten 2008 og fikk dermed økte 
overføringer fra staten.  
 
 
Utfordringer 

- Barnehagen står overfor mange utfordringer.  
Det viktigste er å få en avklaring på hva som 
skal skje med Sonjatun barnehage, i forhold 
til bygning og beliggenhet. Å få et egnet 
barnehagebygg, kan mest sannsynlig få ned 
sykefravær og driftes bedre økonomisk. 
Ettersom det mest sannsynlig vil ta mange år 
før vi har et annet lokale vil det være 
nødvendig med en del oppussing og 
vedlikehold på byggene. 

-  
- Alle ansatte i Nordreisa kommune skal i 

gang med kompetansekartlegging. Med 
bakgrunn i kartleggingen, håper vi også å få 
til å delta på kurs og lignende innenfor våre 
kompetansehevingsbehov. 
 

- ”Nærvær” til jobben, å få fokus bort fra 
fravær på jobb til jobbnærvær. Det er viktig å 
ta vare på de som er på jobb når noen er 
borte, i tillegg til at de som er borte skal 
følges opp.  
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12450 759.000 950.000 956.678 362.380 
12451 0 0 0 0 

 

 
Sonjatun barnehage. Feiring av 
samefolkets dag. 
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Ansvarsområde 
Sørkjosen barnehage er en barnehage med 
36 plasser fordelt på to avdelinger for barn i 
alderen 0 – 6 år. Enhetsleder / styrer er Berit 
Kalseth.  
 
 
Personale og arbeidsmiljø 
Enhetsleder/styrer 100 %, førskolelærer 
2 pedagogisk leder 100 % førskolelærer 
1 fagarbeider, 100 % 
2,9 assistent 100%  
 
Karen Lunde Pedersen er renholder. 
Magne Fossvoll er vaktmester. 
 
Barnehagen har få endringer i  personal-
sammensetningen som gir barnehagen solid 
kompetanse og erfaring. Flere av 
assistentene har hatt arbeidssted i 
Sørkjosen barnehage i over 20 år og det er 
flere seniorer som jobber i barnehagen. 
Førskolelærergruppa har vært stabil de siste 
årene. 
 
Personalsamarbeid er ett prioritert tema i 
personalgruppa. Alle personalmøter har fast 
innslag med emner ift personalsamarbeid. 
Overordnet mål for arbeidet er å få en enda 
bedre barnehage for barn, foreldre og 
personalet.  
 
 
Barnehagen har hatt fraværsprosent på 
12,6% for hele 2008. Legemeldt fravær er 
størst.  
  
 
 
 
Sykemeldinger har ført til rokkeringer i 
personalgruppa og konstitueringer fra 
pedagogisk leder / assistent til styrer / 
pedagogisk lederroller. Personalet har 
enkelte dager vært underbemannet fordi det 
ikke har vært mulig å få tak i vikar. Det er en 
utfordring å unngå ytterligere sykefravær når 
belastningen ift det ”friske” personalet øker. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
Årets virksomhet: 
Barnehagen har fast årssyklus som følges år 
for år, innholdet/aktivitetene varierer. Det 
jobbes fortsatt med ny rammeplan og 
barnehagelov. Temaheftene ift de 7 
fagområdene har vært sentrale i dette 
arbeidet. 
 
Barnehagen fylte 30 år i 2008, og 
markeringen ble gjort utendørs, med 
partytelt, stor bursdagskrone, brus/kaffe og 
kaker. 
 
Personalet jobbet våren/høsten 2008 mye 
med dagsrytmen i barnehagen. Hovedmål 
var å ivareta både små- og store barns 
behov for mat og drikke i løpet av 
barnehagedagen jf nye retningslinjer fra 
sosial- og helsedirektoratet.  
 
Barnehagen bruker mye tid ute. Dette stiller 
krav til innhold og aktiviteter i utetiden. Vi er 
påbegynt arbeid med kartlegging og behov 
for tilrettelegging av uteområdet 
 
Dette året har det vært jobbet for å finne 
gode løsninger for å få barnegruppene til å 
fungere godt sammen og også med å få ned 
støynivået. 
 
Vi startet opp arbeidet med avdelingsinn-
deling høsten 2008. Barnehagen har faste 
rammer ift barnehagebygg / rom, åpnings-
tider, personaltetthet mm. Personalet jobber 
med utgangspunkt for beste løsning for barn, 
personalet og foreldre. 
 
Barnehagen jobber videre med 
dokumentasjon, evaluering og vurdering av 
virksomheten. 
 
Økonomi 
Sørkjosen barnehage har hatt et 
mindreforbruk på 139.560 kroner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.10   Sørkjosen barnehage 

Sykefravær 2007 2008 
Barnehage 9,3 12,6 
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12450 608.000 783.626 644.066 355.813 
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Utfordringer framover: 
- Støy 
- Barnehagens fysiske rom 
- Faglig utvikling og utvikling av 

barnehagen 
- Kvalitet i barnehagen uti fra fastsatte 

rammebetingelser 
- Uteområdet i barnehagen 
- Økonomiske rammebetingelser 
- Politisk avklaring / tidsplan / 

arbeidsplan for å flytte barnehagen i 
”Sørkjosen oppvekstsenter” 

- Øke pedagogtetthet i barnehagen 
- Seniorpolitikk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barn viser frem reisadrakten under 
Baaskifestivalen 2008 
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Ansvarsområde 
Familiesenterets ansvarsområde omfatter 
følgende tjenester: 
- Helsesøstertjenesten 
- Åpen barnehage 
- Barneverntjenesten – Nordreisa og 

Kvænangen fra 01.09.08 
- Samordnet enhet 
- Rustjenesten  - flyttet fra sosialtjenesten 

til Familiesenteret 01.09.08 
- Kommunepsykolog 
 
Familiesenteret skal være en samordnet og 
samlokalisert virksomhet rettet mot barn, 
unge og deres familier. Senteret skal være 
en møteplass hvor tilgang på ulike tjenester 
og kontakt med ulike faggrupper er lett 
tilgjengelig for brukerne. Familiesenteret ble i 
sin tid grunnet på Opptrappingsplanen for 
psykisk helse (1999-2008), barn og unges 
psykiske helse er sterkt i fokus. 
 
Personell. 
Avdelingen har følgende personell: 
- Enhetsleder 
- 3 ¾ helsesøsterstilling, herav ledende 

helsesøster.  
- 3 barnevernkurator stillinger, herav faglig 

leder. 30 % koordinator til arbeidet med 
hjemmebaserte tiltak (interkommunalt 
samarbeid) 

- 80 % førskolelærer stilling 
- 50 % koordinator for Samordnet enhet 
- 100 % stilling – ruskonsulent, 100% 

stilling prosjektleder ”Kreativt verksted” 
- 100 % sekretær (inkludert ressurs til HbT) 
- 60 % stilling førstesekretær 
- 100 % psykolog (interkommunalt 

samarbeid, eksterne midler, styrt fra BUP) 
 
Året 2008’s prioriterte arbeidsoppgaver 
- Videreutvikle hensiktsmessige rammer og 

strukturer for fagtjenstene i en ny 
avdeling. 

- Lederskifte 
- Planprosessen for samlokalisering av 

tjenestene i eget senter. 
- Planlegging av flytting, gjennomføring av 

denne 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Bygging av ny infrastruktur – både 

fysisk/teknisk og faglig 
- Etablering av ”Samordnet enhet” 
- Felles barneverntjeneste – 

integreringsprosess Kvænangen og 
Nordreisa 

- Inkludering av rustjenesten i 
Familiesenteret 

- Videreutvikle tverrfaglige arbeidsformer 
og helhetlige tjenestetilbud til brukerne. 

- Videreutvikling av forebyggende og 
helsefremmende arbeid har fortsatt 
pågått gjennom flere delprosjekter. 

- Sikre kvaliteten i tjenestene 
 
 
Familiesenterets tverrfaglige arbeid og 
samarbeid med andre 
Familiesenteret arbeider på tvers av fag 
både internt i senteret og med andre 
tjenester, etater og sektorer. Det viktigste 
redskapet internt er Basisteam 
(Familiesenteret(FS)/ulike faggrupper, PPT, 
jordmor, BUP). Teamet har faste møter hver 
annen uke. Gjennom samtykke fra bruker 
drøftes problemstillinger, aktuelle helhetlige 
støtte / hjelpetiltak samt koordinering av 
hjelpetiltak. Videre drøftes felles utfordringer 
for videreutvikling av tverrfaglige 
arbeidsformer til beste for barn, unge og 
deres familie. 
Oversikt over det øvrige tverrfaglige arbeidet 
finnes i den utvidede årsmeldingen..   
 
 
FAGTJENESTER: 
 
Helsesøstertjenesten 
 
Helsestasjonsvirksomhet: Det har vært 
gjennomført 38 hjemmebesøk til nyfødte her 
i Nordreisa, 22 av disse barna er født på 
fødestua i Nordreisa. Det har vært 
gjennomført 774 konsultasjoner på 
helsestasjonen i alderen 0-6 år.  
 
Svangerskapsomsorg: Det har vært 
gjennomført 57 svangerskapskonsultasjoner 
på helsestasjonen av jordmor, hvor 
helsesøster tilstreber å ha en samtale med 
de gravide før fødselen. 

9.11  Familiesenteret  
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Våren 2008 ble det, i samarbeid mellom 
helsesøster og jordmor, gjennomført 2 
foreldre- forberedende kurs, med vekt på 
bassengtrim og samtaler. 
 
Skolehelsetjeneste i grunnskole: 
- Skolehelsetjenesten i barne- og 

ungdomsskolene er utført i samsvar med 
veileder og retningslinjer fra helsetilsynet. 
Dette vil si individuelle 
samtaler/oppfølging, undervisning på 
bestemte klassetrinn (pubertet, sex- og 
samliv, ernæring/helse/trivsel), 
vaksinering etter veileder og 
helseveiledning ut fra bestemte tema og 
behov. 

- 61 førsteklassinger møtte til 
helseundersøkelse med helsesøster og 
lege. 

- Kommunepsykolog har vært tilgjengelig 
for veiledning av helsesøster og lærere, 
samt individuell oppfølging av elever. 

 
Skolehelsetjeneste i videregående skole: 
- Helsesøster har hatt kontortid en gang i 

uka på videregående, 162 konsultasjoner. 
- Våren 2008 utførte helsesøster 

helseveiledning til russen, med vekt på 
kjønnssykdommer og 
hjernehinnebetennelse. 

 
Helsestasjon for ungdom: Tilbud hver 
14.dag, helsesøster, lege, psykolog 
 
Miljøretta helsevern: 
- Helsesøstertjenesten fungerer som 

vaksinasjonskontor, og i 2008:142 
vaksiner for utenlandsreiser.  

- Tjenesten utførte også 
influensavaksinering høsten 2008, og 
satte 244 vaksiner . 

 
Foreldreveiledning: 
- Foreldreveiledningsprogrammet "de 

utrolige årene": Samarbeid mellom 
helsesøster og førskolelærer, og som gikk 
over 12 kurskvelder vinter/våren 2008, 
samt individuell oppfølging av foreldre i 
etterkant. 

- Implementering av revidert 
foreldreveiledningsprogram ICDP 

 
Barn med nedsatt funksjonsevne: 
- Fyrtårnssatsing ble prøvd starta opp i 

2008, lyktes ikke med å få nok deltakere.  

- Det er 40 barn i Nordreisa kommune med 
spesielle behov/nedsatt funksjonsevne i 
alderen 0-18 år.  

 
Flyktninger/innvandrere: 
- Kontortider hver 3.uke på 

voksenopplæringa, og hadde 21 samtaler 
med elever der, med sammensatte 
problemstillinger. 

- I tillegg gruppeundervisning om 
helsetema de var opptatt av. 

 
Generelt: Det har vært stabilitet i personalet i 
tjenesten. Det gir rom for kontinuerlig arbeid 
med å kvalitetssikre tjenesten, eks 
prosedyrer, opplæring og utstyr for 
kartlegging av syn/hørsel, og metoder for 
tidlig kartlegging/intervensjon i regi av 
Familiesenteret, 
 
 
 
 
 
 
 
Barneverntjenesten 
Barneverntjenestens målsetting er at alle 
barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, 
og at de som har behov for det, skal få 
nødvendig hjelp til rett tid. 
 
Felles barneverntjeneste for Kvænangen og 
Nordreisa trådte i kraft fra september 2008. 
Vi velger derfor å rapportere separat fra 
kommunene dette år for å få et riktig bilde av 
situasjonen. 
 
Barnevern Nordreisa: I 2008 mottok 
barneverntjenesten i Nordreisa 54 
meldinger, hvorav 51 av disse har ført til nye 
undersøkelser Dette er en økning fra 2007 
da tallene var henholdsvis 39 og 35. Pr. 
31.12.08 har barneverntjenesten 33 barn 
som følges opp med hjelpetiltak, herunder 2 
ungdommer mellom 18 år og 23 år. 7 barn 
bor i fosterhjem, hvorav 5 barn under 
omsorg/plassert, - 2 er frivillig plassering. 
Flere av de innkomne meldinger er 
komplekse og omfattende og har høy 
alvorlighetsgrad. Det er bl.a. en økning i 
saker med familievold. Barneverntjenesten 
har også medvirket i det forebyggende 
arbeidet. Deltakelse i tverrfaglig arbeid 
knyttet til familiesenterets basisteam. En 
rekke støtte / hjelpetiltak er blitt iverksatt på 
tidlig tidspunkt der målet har vært å bidra 

Sykefravær 2007 2008 
Helsesøstertjeneste 14,0 8,4 
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med hjelp til selvhjelp. I flere av disse saker 
har også barneverntjenesten vært delaktig i 
et forebyggende perspektiv. 
 
Personellmangel har preget hele 2008. Av 3 
hele stillinger, inkludert barnevernleder, var 
1,5 – 2 stillinger vakant på grunn av sykdom 
store deler av året. Med økning i antall saker 
og alvorlighetsgrad i sakene, har det vært 
helt nødvendig å benytte innleide 
konsulenter for å komme i nærheten av å 
følge opp lovpålagte oppgaver. 
Viser også til tilsynsrapport fra 
Fylkesmannen, der det ble påpekt avvik på 
dokumentasjonsarbeidet, spesielt med 
hensyn til tiltaksplaner. Faglig leder i 
Kvænangen kommune ble tilsatt som 
fagansvarlig for felles barneverntjeneste fra 
sept. 09 og har delt sin tilstedeværelse 
mellom kommunene. 
 
Sammenslåing av barneverntjenestene i 
Kvænangen og Nordreisa ga tjenesten en 
bemanning på 5. På grunn av vakanser var 
det fram til november /desember 2 – 2,5 
personer i felles tjeneste. Fra desember fikk 
vi 2 nye medarbeidere til tjenesten, en i hver 
kommune. 
 
Barnevern Kvænangen 
I 2008 mottok barneverntjenesten i 
Kvænangen 30 meldinger, fordelt på 25 
barn. 11 av disse ble henlagt etter 
undersøkelse uten tiltak, 1 melding henlagt 
uten undersøkelse og 1 melding ble overført 
annen kommune før undersøkelse ble 
iverksatt. Det ble fattet 39 vedtak fordelt på 
19 barn. 1 HbT (Hjemmebaserte tiltak – se 
under) ble avsluttet, 1 sak videreført til 2009. 
Ingen nye plasseringer i 2008. 5 barn er 
under omsorg, 1 barn på institusjon i 
påvente av nytt fosterhjem. 2 av 
fosterhjemmene er statlige tiltak. Alle blir 
fulgt opp forskriftsmessig og alle har 
tilsynsfører. 
 
 
Prosjekt hjemmebaserte tiltak - 
Interkommunalt barnevernsamarbeid. 
Prosjektet startet i 2006, samarbeid mellom 
Nord-Troms kommunene og Bufetat ved 
fagteam Tromsø. Tiltaket har til hensikt å 
redusere / hindre institusjonsplassering / 
omsorgsovertakelse av barn, unge med 
store hjelpebehov gjennom å yte 
hjemmebaserte tiltak ved hjelp av tett og 
systematisk oppfølging av miljøterapeuter. 

Prosjektet ble avsluttet november 2008. 
Kommunene ønsker å fortsette arbeidet, går 
sammen om ressurser til koordinator 30 % 
stilling fra 2009. 
 
 
Åpen barnehage 
Barnehagen er åpen 3 dager i uka, en dag er 
tilpasset de minste barna under ett år. Til 
sammen benytter mellom 30 – 40 familier 
seg av tilbudet. Daglig er mellom 6 –  16 
barn innom med foreldre. Dette er barn som 
ikke har ordinært barnehagetilbud. Her får de 
være med på barnehageaktiviteter sammen 
med andre. Foreldre møter andre i samme 
situasjon, og nye bekjentskaper oppstår. 
Foreldre får støtte i foreldrerollen, både av 
andre foreldre og fagpersoner. Helsesøster 
er innom to dager pr uke. Hensikten er å 
være tilgjengelig for spørsmål og problem-
stillinger. Barnevernet benytter åpen 
barnehage som et tiltak i sitt arbeid. PPT kan 
benytte barnehagen som observasjons- og 
direkte veiledningsarena. 
  
På grunn av høy aktivitet dekker 
statstilskudd utgiftene til drift av barnehagen. 
Det forventes at dette holder seg stabilt 
framover, dette inkluderer førskolelærer i 80 
% stilling og noen driftsmidler. 
 
Barnehagen bemannes av førskolelærer i 80 
% stilling. Tid uten barn brukes til veiledning 
av foreldre og andre samtaler, planlegging 
og samarbeid med kollegaer på 
Familiesenteret. 
 
Arbeidsmiljøet ble betraktelig endret i positiv 
retning da samlokaliseringen i 
Familiesenteret var gjennomført. Lokalene til 
barnehagen er tilpasset bruken. Her er lys, 
og ikke minst luft tilpasset det antall 
mennesker som bruker lokalet. Lokalene gir 
god plass til lek på gulvet. I tillegg kan vi 
benytte venterom på helsestasjonen dersom 
det skulle være behov.  
 
 
Samordnet enhet 
Fra 2008 ble det opprettet 50% stilling som 
koordinator. Det ble tilsatt koordinator i mai 
2008. Det ble gjennomført et 
styringsgruppemøte. Koordinator ble syk og 
måtte slutte av helsemessige grunner i 
oktober. Ny koordinator ble tilsatt 01.01.09. 
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Rustjenesten 
Fra 1.september ble det oppretten en egen 
rustjeneste som er administrativt lagt inn i 
familiesenteret. Før denne dato var 
ruskonsulenten administrert i sosialtjenesten. 
Rustjenesten har hatt et aktivt år, både når 
det gjelder rusforebygging og direkte 
rusarbeid. 
 
Aktivitet 
Ruskonsulenten har hatt ca. 20 personer 
med rusproblemer som har vært fulgt opp i 
2008. Oppfølging av denne gruppa har et løp 
på ca.3 år på hver person. Ruskonsulent er 
leder for rusforebyggende gruppe, 
oppfølging av ungdom og foreldre. Det har 
vært gitt råd og veiledning både internt og 
eksternt på området rusproblematikk. Det 
har vært hyppige samarbeidsmøter både på 
klientnivå og systemnivå med viktige 
samarbeidsparter som sosialtjenesten, 
legetjenesten, psykiatri, barnevern, KIF, 
senter for psykisk helse, rusinstitusjoner m.fl. 
 
”Kreativt verksted” er et lavterskel tilbud for  
personer som sliter med rus og/eller 
psykiske lidelser ble opprettet i sept.07,som 
et samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa 
kommune, NAV og Nordtro, og har i 2008 
utviklet seg til å bli et nødvendig tiltak for å 
gjøre en god utredning med tanke på videre 
hjelpetiltak for den enkelte. Kommunens 
andel i tiltaket er miljøterapeut i 30 % stilling, 
videre har ”kreativt verksted” fått STYRK-
midler til 60 % stilling et år av gangen max ut 
år 2010.   
 
Bemanningen i rustjenesten er ruskonsulent 
i 100 % stilling, samt miljøterapeuten på 
kreativt verksted.  
 
Utfordringer: Rustjenesten opplever en 
økning av kontakt både fra andre tjenester 
med personer som har rusproblemer, og fra 
personer som selv tar kontakt med ønske 
om hjelp.  
Dette krever tett samarbeid og oppfølging 
som en ser at det kreves mer ressurser til i 
rustjenesten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overskridelser 12500 barnevern skyldes feil 
med fondskjøring som påvirket resultatet 
med kr 350.000. 12009 Familiesenter og 
12480 Åpen barnehage samme regnskap i 
2007.  
 
 
Utfordringer for Familiesenter 
- Samlokaliseringen har også betydd mye 

for utvikling av arbeid på tvers av 
faggruppene på senteret. Videreutvikling 
er fortsatt en utfordring, samt en videre 
integrering av nye tjenester. 

 
- Få barneverntjenesten à jour og bygge 

opp kommunalt personell, trappe ned 
konsulentbruk 

 
- Videreutvikle rustjenesten. 
 
 
 
 
 
 
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev  
budsjett 

Regnsk  
2008 

Regnsk  
2007 

12009 1 038 000 1 043 000 934.990 1 070 000 
12480 492 000 492 000 365 615 - 
12500 5 705 137 5 111 137 5 465 277  6 247 244 
12600 1 467 000 1 524 000 1 798 373 1 732 643 
13620 457 000 408 000 407 800 - 
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Politisk styringsorgan er  
Levekårsutvalget  
 

 
   
 

 
 

  
 Økonomisk resultat – kostra sammenstilling 

(tall i parantes er 2007-tall) 

  Nordreisa 
Gj.snitt 
Troms  

Gj.snitt 
gruppe 03 

Gj.snitt landet 
ekskl Oslo 

Gj.snitt alle 
kommuner 

2008 2008 2008 2008 2008 
Finansielle nøkkeltall 
Netto driftsutgifter pr innb i kr, 
kommunehelsetjenesten 

1660 (1842) 1683 (1650) 2505 (2308) 1517 (1392) 1497 (1374) 

Netto driftsutg pr innb 0-5 år, forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetjeneste 3081 (4765) 4323 (4597) 6959 (6145) 4566 (4263) 4375 (4101) 

Netto driftsutg pr innb 0-17 år barnevern 5845 (5667) 5372 (4842) 6130 (5355) 4889 (4470) 5226 (4823) 

Netto driftsutgift pr innb i kr, pleie/omsorg 15343 
(13831) 

13318 
(12787) 

17537 
(16198) 12325 (11337) 12104 (11179) 

Netto driftsutgift pr innb i kr, sosialtjeneste 916 (1000) 953 (1543) 1170 (1841) 1365 (2175) 1536 (2425) 
Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-
66 år av innb 20-66 i % 3,7 (3,9) 3,4 (2,1) 4,0 (4,0) 3,3 (3,6)  3,5 (3,8) 

Legeårsverk pr 10 000 innb 10,7 (10,7) 11,0 (10,7) 13,8 (13,1) 9,2 (9,1) 9,2 (9,0) 
Fysioterapiårsverk, pr 10 000 innb (12,9) (7,8) (9,0) (8,7) (8,6) 

 
 

Rådmann 
Kjetil Hallen

Enhet 
for

helsetjenester

Enhet 
for

Institusjons-
tjenester

Enhet 
for

Hjemmetjenester

Enhet 
for

Omsorgsboliger

Rådmann 
Kjetil Hallen

Enhet 
for

helsetjenester

Enhet 
for

Institusjons-
tjenester

Enhet 
for

Hjemmetjenester

Enhet 
for

Omsorgsboliger

Sosial
avdeling

Ekspedisjon / 
Stab

 

10   Helse, omsorg og sosialsektor 
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Ansvarsområder 
• Administrasjon helse og omsorg 
• Avdeling for allmennhelsetjeneste 
• Miljørettet helsevern 
• Habilitering/rehabilitering 

(fysioterapitjenesten) 
• Spesialisthelsetjenester – 

områdegeriatri, generell rehabilitering, 
afasi- og stemme, sykestue og 
fødestue. 

• Distriktsmedisinsk senter – prosjekt 
med etablert tjenester som radiologi, 
teleortopedi og poliklinisk 
hudbehandling. Faglige 
nettverksgrupper i Nord Troms innen 
kreftomsorg/ lindrende behandling, 
geriatri og lungesykdommer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmennhelsetjeneste 
Avdelingens oppgaver er å fungere som 
mottak og behandle pasienter som trenger 
helsehjelp 24 timer i døgnet. Legene 
utfører alt legearbeid ved sykestuen, 
sykehjemmene, helsestasjon og skole-
helsetjenesten. Videre er det et samarbeid 
med hjemmesykepleien, Senter for 
psykisk helse Nord – Troms (DPS) og 
NAV trygd. Kommunelege 1 har ansvar for 
miljørettet helsevern. Laboratoriet utfører 
alle laboratorietjenester for sykehjem- 
mene, DPS og spesialisthelsetjenesten og 
sekretærene skriver henvisninger, 
journaler og saksutredninger ang 
miljørettet helsevern og LKU. Legene har  
 
 
 

 
 
 
 
Administrasjon 
Personell er fire enhetsledere og 3 i 
stabsfunksjoner. Enhetsleder sykehjem 
har vært vakant hele året.  
 
 
 
 
 
Økonomi 
Regnskap for enheten helse er i balanse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
veiledningsansvar for 3 medisiner-
studenter og 2 turnuskandidater hvert år.  
Konsultasjoner legekontor har økt med 
500 etter en nedgang forrige år. 
 
Personalet: 
- 4 legestillinger i privat praksis hvorav ca 

40% blir kjøpt til kommunale oppgaver 
- 1 legestilling 75% som overlege 

områdegeriatri og rehab samt 25% 
privat praksis 

- 1 stilling for turnuslege, 3 stillinger 
sykepleiere og 3 stillinger 
kontormedarbeidere. 

 
 
 
 

10.1   Helsetjenester  

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev 
budsjett 

Regnsk 
2008 

Regnsk 
2007 

flere 12.266.700 11.017.700 11 033 780 12 267 000 
 

 

Sykefravær 2007 2008 
Legetjenesten 7,3 4,1 
 

Sykefravær 2007 2008 
Adm helse 1,5 2,4 
 

Sykepleier Anne-Sofie Høgbakk, 
snakker med lege Astrid Buvik, 
ortopedisk avdeling på UNN  
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1, 2 stilling dekker teleortopedi og 
hudbehandling. Sykefravær: 7,9% i 2008 
 
Økonomi: 
Avdelingen har hatt et merforbruk på 
567.000. Manglende inntekt driftsavtaler 
på 350.000 da forhandlinger ikke ble 
avsluttet i 2008. I tillegg underbudsjet-
tering av pensjonspremie, faste tillegg og 
fast lønn. Etterslep fra 2007 til andre 
kommuner 79.000.  
 
Spredte trekk fra virksomheten 
Laboratoriet og skifte/skadestuer ble ferdig 
renovert første halvår 2008, og dette har 
gitt bedre arbeidsforhold på legesek-
sjonen. I tillegg kom en del nytt utstyr og 
maskiner på plass.  
 
Utfordringer 
Med knappe rammer er det utfordringer å 
holde service- og aktivitetsnivået oppe på 
samme nivå som nå. Økonomien må være 
i samsvar med tjenestene. Avklaringer i 
forhold til UNN / DMS- oppgaver og 
sambruk av personell. Det er flere seniorer 
som må erstattes i de nærmeste årene. 
Ambulansestasjon UNN/Nordreisa er slik 
vi ser det, uhensiktsmessig plassert på 
Høgegga. Det ville vært bedre ressursbruk 
at denne var ved Sonjatun. Felles legevakt 
for Nord – Troms, i første omgang mellom 
Nordreisa og Skjervøy, må planlegges. 
Antall legetimer på sykehjemmene er langt 
under nasjonal norm og må økes. Bygging 
av nye sykehjemsplasser haster det å 
komme i gang med. 
 
 
Miljørettet helsevern 
Det har vært et rolig år med en moderat 
influensaepiedemi. Kontakten med 
familiesenteret er mindre ved at de er 
flyttet. Vannverkene har fortsatt i perioder 
dårlig vannkvalitet og for Storslett 
vannverk arbeides det for å bedre dette. 
Det har vært en gledelig oppgang i 
folketallet med 29 (tilflyttede). 
Alderspensjonister har økt og passert 700. 
Det er også en betydelig økning i antall 
uføretrygdede og midlertidig uføre som 
utgjør 17,9%. Samlet er ca 30% av de i 
arbeidsaktiv alder ikke i arbeid.  
 
 
 

Avdeling for habilitering/rehabilitering 
(fysioterapitjenesten) 
Avdelingen skal gi tjenester til 
helsestasjon, barnehager og skoler. 
Undersøkelse og behandling i hjem eller 
kommunale institusjoner, medisinsk 
attføring, hjelpemiddelformidling og 
boligtilpasning. 
 
Økonomi  
Avdelingen har et mindreforbruk på kr 
64.828. I budsjettet var det økt kr 50.000 til 
forhandlinger private som ikke er 
gjennomført.   
 
Personale 
- 2 kommunefysioterapeuter  
- 1 manuell terapeut 
- 1 psykomotorisk fysioterapeut 
- 1,0 generell fysioterapeut 
- 1 sekretær  
- 1 fysioterapeut med turnustjeneste (6 

mnd x to pr år) 
 
En kommunefysioterapeutstilling har vært 
vakant hele året. Det har vært turnus-
kandidat fra februar og ut året. 
Sjefsfysioterapeut har startet med 
masterstudium i barne-nevrologi og en 
fysioterapeut var ferdig utdannet 
psykomotorisk fysioterapeut i 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
Spredte trekk fra virksomheten 
Det er brukt mye tid på å rekruttere nye 
fysioterapeuter og å holde i gang den 
kommunale tjenesten. Hjelpemidler til 
funksjonshemmede barn som er i vekst / 
utvikling er en stor utfordring. Det har vært 
engasjert ergoterapeut på timebasis som 
har jobbet med hjelpemidler til voksne og 
barn. Terapibassenget har vært stengt 
store deler av året og dette har også 
medført dårligere tilbud. Det har vært 
ventelister utover høsten. 
 
Utfordringer 
Opprettholde kontinuitet ved stabilt 
personale. Det er stort behov for å få 
opprettet stilling for ergoterapeut. 
Turnusfysioterapeuter i praksis er det 

Sykefravær 2007 2008 
Fysioterapitjenesten 9,3 1,2 
 

Side 104



                                                                                                    

 48

mindre tilgang på enn tidligere. Avdelingen 
må skifte ut en del utstyr som er utslitt. 
Datautstyr og programvare må fornyes. 
 
 
 
Spesialisthelsetjenestene: 
Avdelingen gir tjenestene: rehabilitering, 
områdegeriatri, tyngdepunkt afasi og 
stemme (6 senger pluss treningsleilighet). 
Medisinsk behandling / observasjon 
(sykestue, 4 senger). 
Fødselshjelp/barsel (4 senger) og 
kommunejordmortjeneste til fire Nord–
Troms kommuner. For tyngdepunktene 
afasi og stemme er tjenesteområdet også 
Troms og Finnmark.  
 
Personale 
Personalsammensetningen består av flere 
profesjoner på grunn av det sammensatte 
tjenesteområdene  hjelpepleiere, 
sykepleiere, jordmødre, lege, 
fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, 
sekretær. Totalt er der 19,3 stillingshjemler 
fordelt på 24 personer.  
 
 
 
 
 
 
Økonomisk analyse: 
Resultatet i forhold til budsjettet er det et 
mindreforbruk på kr 644.800,-  
 
Generelt  
Fra 01.08.08 ble det inngått ny avtale med 
Statped Nord som innebærer at det er kun 
pasienter som har tverrfaglig rehabilitering 
som registreres som innlagt i avdelingen. 
Dette i kombinasjon med lave tall for 
fødsler og med rehabilitering stengt i 12 
uker i året gjør at antall liggedøgn er gått 
ned med 195 fra 2007. I april ble data-
systemet DIPS innført og dette gjør at 
pasientinformasjonene er den samme som 
på UNN. Dette medførte behov for 50% 
kontorstilling – en økning på budsjettet 
med 25%. 
 
 
Områdegeriatrisk tjeneste og rehabilitering 
Ambulerer til kommunene og bygger 
faglige nettverk. Aktiviteten er strukturert 
med faste møter og utreisedager. 
Tiltakene er både system og 

individrettede. Det har vært pasienter fra 
17 kommuner i Troms og 19 personer fra 
Finnmark har vært til behandling.  
Avdelingen arrangerer kurs og møter og 
deltar i faglige nettverk. Systemansvarlig 
er geriater UNN.  
  
 
Medisinsk behandling og observasjon 
(sykestue) 
Totalt ble det innlagt 268 pasienter med 
gjennomsnittlig liggedøgn på 7,8 dager 
med en snittsalder på 70,9 år. Det er 
overbelegg på disse sengene på 4,66%. 
42 av pasientene ble videresendt til UNN, 
11 overflyttet til sykehjem og 11 døde i 
avdelingen. 207 pasienter ble skrevet ut til 
hjemmet. Pasienter med kreftdiagnoser 
utgjorde om lag 35% av innleggelsene. 
Nordreisa har korteste liggetid på UNN og 
det legges inn færrest pasienter på UNN 
av alle kommuner i Troms. 
 
Jordmortjenesten 
Fødestuen ivaretar døgnkontinuerlige 
akuttmedisinsk beredskap med desen-
tralisert fødselsomsorg og kommune- 
jordmortjeneste etter ”Sonjatunmodellen”. 
Antall fødsler i 2008 er 22, som er det 
laveste fødselstallet på mange år ved 
fødestuen. Jordmødrene hospiterer derfor 
ved fødeavdelingen på UNN for å være 
oppdaterte og holde ferdighetene ved like. 
Systemansvarlig fødselslege UNN og 
barnelege UNN har gjennomgang av 
rutiner og kurs for jordmødre og øvrig 
helsepersonell. Fødestuenes framtid er på 
landsbasis faglig og politisk diskutert og 
det kommer en stortingsmelding om 
fødselsomsorgen på nyåret 2009. Fra vårt 
ståsted, er den en sikkerhet for gravide 
som bor langt fra sykehus. 
 
UTFORDRINGER: 
Det er 5,3 jordmorstillinger (5 er besatt) 
som har en hard vaktbelastning med å 
dekke døgnkontinuerlig drift 
Medisinsk behandling/observasjon 
(sykestue) er i en offentlig debatt og det 
ventes stortingsmelding om samhandling 
før sommeren. Forhandlinger med UNN 
og økt samhandling må prioriteres.  
Faglig utvikling og økte ressurser spesielt 
for å ivareta kreftsyke er nødvendig for å 
ivareta et godt behandlingstilbud. 
Avdelingen må restaureres for å tilpasses 
dagens virksomhet og kvalitetskrav. 

Sykefravær 2007 2008 
Spesialisthelsetjenesten 11,1 10,8 
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Statlig Tyngdepunkt Afasi og Stemme 
Statlig Tyngdepunkt Afasi og Stemme 
tilbyr en rekke individuelle og system-
rettede tiltak for personer som er rammet 
av afasi og stemmevansker som følge av 
sykdom eller skade i Troms og Finnmark. 
 
Personell:  
Fra 1. august 2008 var det følgende 
bemanning:  
- 3 logopeder Statped Nord 
- 0,5 logoped Helse- og sosialdirektoratet 
- 1 logoped Spesialisthelsetjenesten 
- 0,5 logoped PPT Nord – Troms 
 
Året 2008 har vært preget av endringer. 
En av de største endringene er at logoped 
Kjell Alstad som startet afasibehandlingen 
på Sonjatun i 1977, er blitt pensjonist og at 
det fra 1.august 2008 ble inngått ny 
treårsavtale med mellom Nordreisa 
kommune og Statped Nord. Dette har 
medført interne endringer i fordeling av 
arbeidsoppgaver. 
 
Omorganiseringen medfører endringer i 
rutiner både for henvisninger og 
rapporteringer. Driften vil i større grad 
være utadrettet i fht utredning og 
veiledning i brukernes nærmiljø. Området 
er Troms og Finnmark. Med større 
utreisevirksomhet er det også færre 
innleggelser. Det har vært arr kurs    
 
Utfordringer: 
Det er en utfordring å holde økonomiske 
rammer med økt reisevirksomhet. Det 
satses på kurs og kompetanseheving i 
kommunene og PP-tjenesten som er i tråd 
med Statped sine målsettinger. Det er 
fortsatt kommuner som har problemer med 
å skaffe kvalifiserte fagfolk innen det 
logopediske området.  
 
 
 
Prosjektet Distriktsmedisinsk Senter 
Nord – Troms (DMS) 
Bakgrunn for oppstart med DMS Nord-
Troms var et ønske om en desentrali-
sering av helsetjenester slik at tjenestene 
utføres nærmere der folk bor. 
Målsetningen med prosjektet var ved 
oppstart at det etableres et faglig fullverdig 
spesialisthelsetjenestetilbud i regionen 
hvor tjenestene rettes mot innbyggernes 

behov. Videre at DMS Nord – Troms skal 
være en samhandlingsarena mellom 
kommuner, region, helseforetak, 
universitet, høgskolen og videregående 
skoler. Samhandlingspartnere i prosjektet 
er Fylkesmannen i Troms, UNN HF, 
Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og 
Nordreisa kommuner med til sammen 
11.500 innbyggere, som har en 
reiseavstand til Tromsø og nærmeste 
sykehus på mellom 18 og 32 mil. 
 
Prosjektleder er Herbjørg Fagertun 
 
Aktivitet 2008: 
Aktiviteten innen hudbehandling, røntgen 
og teleortopedi har økt i 2008 i lokalene på 
helsesenteret Sonjatun: 
- 3000 røntgenundersøkelser med et 

snitt på 1,5 undersøkelse pr pasient og 
gjennomsnittlig 5,5 pasient pr dag.  

- 1700 konsultasjoner ved 
Hudbehandlingsenheten og i snitt 7,4 
pasienter pr dag.  

- 150 pasienter på teleortopediske 
konsultasjoner og doktorgradsstudie 
ved hjelp av telemedisinske løsninger – 
doktorgradsstudien beregnes avsluttet i 
2010/2011.Teleortopediprosjektet var 
nominert til samhandlingsprisen i 2008.  

 
Det er stor pasienttilfredshet med alle 
tjenestene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasient fra Skjervøy til kontroll på Sonjatun 
sykehjem, sykepleier Solveig Nørgård assisterer 
lege ved ortopedisk avdeling.  
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Det er opprettet faglige nettverk som er 
satt sammen av fagfolk fra de fire 
kommunene innen:  
- geriatri og demens 
- kreftomsorg/lindrende behandling 
- lungenettverk  
- rus og psykisk helse.  
 
Fagnettverkene arbeider godt og gir 
kompetanseheving som bedrer tjenester til 
innbyggerne i Nord-Troms. Våren 2008 ble 
det gjennomført pårørendeskole for 
pårørende til personer med demens-
diagnose. Det er stor interesse for arbeidet 
som gjøres, og samhandlingsmeldinga 
som kommer i løpet av våren 2009 vil vise 
at dette er framtidsrettet.  
 
Senter for Omsorgsforskning i Nord – 
Norge har inngått samarbeidsavtale med 
kommunene i Nord – Troms og vil ha 
Storslett som utgangspunkt. Dette kommer 
i tillegg til de to pågående 
doktorgradsarbeid i teleortopedi og 
kommunikasjon ved hjelp av ny teknologi.  
Nordreisa kommune har avtale om 
prosjektarbeid i forhold til utredning av 
demente og pårørendearbeid til pårørende 
til personer med demens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi 
Prosjektet har holdt seg innenfor rammen 
av tildelte midler. Forhandlinger med UNN 
HF ble ikke ferdige i 2008 så det mangler 
leieinntekter på nye lokaler. Prosjektleder 
har arbeidet 10% stilling dette året. 
 
Utfordringer 
Etablering av Distriktsmedisinsk senter 
som permanent organisasjon i samarbeid 
med kommunene i Nord – Troms, UNN HF 
og Helse Nord. Videre utvikling av 
tjenester som allerede er igangsatt og 
etablering av nye tjenester som etablering 
av øyespesialist og gynekolog samt tilbud 
til diabetespasienter. Vedlikehold og 
utvikling av faglige nettverk og etablering 
av nye innen bla diabetes. Være pådriver 
for fortsatt kompetanseheving og forskning 
i Nord – Troms. Forhandle økonomi til 
permanent drift og videre økonomiarbeid 
er avgjørende for fortsatt arbeid. 
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Ansvarsområder 
Tjenesten omfatter praktisk bistand, i 
form av opplæring/ hjelp for å klare 
dagliglivets gjøremål og hjemmehjelp. 
Tjenesten omfatter også avlastning til 
familier med barn / unge med nedsatt 
funksjonsevne. Brukergruppen har 
sammensatte og store hjelpebehov på 
grunn av psykisk og/eller fysisk 
funksjonsnedsettelser. Mange har 
kommunikasjonsvansker og har ikke 
verbalt språk. De fleste har kognitiv 
svikt, noe som medfører behov for 
tilrettelegging og tett oppfølging i 
hverdagen. Vi har mange unge og 
voksne brukere som har behov for et 
aktivitetstilbud på dagtid. Tilbudene er 
spredt på grunn av på felles lokaliteter. 
Samlokalisering vil kunne bidra til 
større nettverksbygging for brukerne 
og et bedre ivaretakelse av personalet 
med hensyn til fellesskap, trivsel, 
veiledning og kontroll med tjenesten. 
Vi har flere eldre utviklingshemmede 
som etter hvert får økt hjelpebehov, 
dette ser vi allerede i dag.  
 
Tjenestene hjemles i Lov om sosiale 
tjenester og Lov om helsetjenesten i 
kommunene. Enhetsleder er Britt 
Bendiksen.  
 
Guleng Bofellesskap og avlastning:  
Døgnkontinuerlig tjeneste til 3 
hjemmeboende brukere med store 
hjelpebehov, 6 brukere av 
avlastningsbolig (barn og unge med 
sammensatte funksjonsnedsettelser) 
fordelt på 2 plasser. 1 soneleder i 50% 
adm/ 50% turnus, 28 personer i turnus, 
til sammen 16.11 årsverk. 
 
Høgegga / Solvoll boliger:  
Tjenester til 12 hjemmeboende 
brukere. 1 soneleder 50 % adm. / 50 % 
turnus, 36 personer i turnus. 
Døgnkontinuerlig tjeneste. 22.46 
årsverk 
 
Bikuben Dagsenter. Gir aktivitetstilbud 
til 6 brukere mandag - fredag 
Personalressurser er plassert er ca 1,2 
stillinger av dette 50% aktivitørstilling. 

Tilbudet planlegges samlokalisert på 
Flomstad. 
 
 
Dagtilbud funksjonshemmede:  
- Guleng: Gir aktivitetstilbud til 2 

brukere med 
multifunksjonshemming. 
Personalressurs til sammen i 
overkant av 100 % stilling.  

- Dagtilbud Engvegen : Gir 
aktivitetstilbud til 1 bruker med 
multifunksjonshemming. 
Personalressurs til sammen 100% 
stilling. Planlegges samlokalisert på 
Flomstad.  

- Dagtilbud ASVO: Gir aktivitetstilbud 
til 1 bruker. Personalressurs ca. 16% 
stilling. 

 
Kjøp av private omsorgstjenester (Før 
Nymogården): Tilbud til 1 bruker. 
 
Omsorgstilbud funksjonshemmede: 
Miljøarbeidertjenesten (støttekontakter, 
avlastning i private hjem og 
omsorgslønn), kjøp av tjenester 
ULOBA og kjøp av private 
omsorgstjenester. Planlegges 
samlokalisert på Flomstad. 
 
 
Årets virksomhet:  
Dagaktivitetstilbudene er spredt på 
grunn av mangel på felles lokaliteter, 
felles lokalisering planlegges på 
Flomstad (hybelhusene). Behovene for 
dagtilbud vil innen få år være økende, 
noe som betyr at planlagte lokaliteter 
på Flomstad vil måtte utvides innen 
kort tid. 
 
Omsorgsboliger / Avlastning: Det er et 
stadig voksende behov for tilrettelagte 
omsorgsboliger til både unge og eldre. 
Vi har siden 1996 hatt en ”midlertidig” 
kommunal avlastningsbolig (døgndrift) 
med 2 plasser. Vi har det siste året 
opplevd å ikke kunne gi tilstrekkelig 
avlastningstilbud til familier med 
barn/unge med funksjonsnedsettelser. 
Flytting av avlastningsenheten i 2009 
vil imøtekomme dagens behovet, men 
for å kunne imøtekomme behovet for 
avlastning i årene som kommer vil det 
være behov for flere plasser (jf. sak 
bygging av omsorgsboliger og 

10.2   Omsorgsboliger  
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avlastningsenhet på Guleng-feltet). Vi 
opplever et økende behov for 
omsorgsboliger. 
 
Det er mange utfordrende 
problemstillinger knyttet til bruker-
gruppene i denne enheten og vi har i 
flere sammenheng samarbeidet med 
Ambulant habiliteringstjeneste i 
Tromsø, hvor de bl.a. bidrar med 
utredning og veiledning. Vi må også 
forholde oss til utfordringer knyttet til 
bruk av tvang overfor psykisk 
utviklingshemmede. Tjenesten 
reguleres under Lov om sosiale 
tjenester kapittel 4A. Vi har ved 
gjennomføring av tiltak måttet søke 
dispensasjon fra lovverkets krav til 
utdanningskvalifikasjoner i mangel på 
høgskoleutdannet personale 
(vernepleiere og sykepleiere). Det er 
viktig med økt fokus på opplæring og 
veiledning til personalet. 
 
Måloppnåelse i 2008 :    
- Innføring av elektronisk plan/rapport 

Profil / Iplos: Vi har ikke kommet 
skikkelig i gang med rapportskriving i 
hele enheten av ulike årsaker. Det 
har vært for lite kapasitet til å kunne 
følge opp personalet. Ustabil 
bemanning har også forsinket 
prosessen.  

- Innføring av Notus turnusprogram og 
lønnskjøring: Vi er i gang med 
elektroniske timelister. Dette er 
virkelig en milepæl for oss, og vi 
trenger tid for å skape gode rutiner 
og for å mestre programmet fullt ut. 
Til nå går det bra! 

- Økt bemanning i forhold til endrede 
behov hos brukergruppen: Vi har fått 
tilført midler til grå stillinger på 
Høgegga, ekstra nattressurs sett i 
sammenheng med avvikling av 
tvangsvedtak etter anbefaling av 
Ambulant habiliteringsteam og 
fylkesmannen i Troms. Stillingene 
skal lyses ut i løpet av 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13215 Høgegga boliger: Et Merforbruk 
på 129.223.- må sees i sammenheng 
med periodisering av lønn og pensjon. 
Det er behov for økte ressurser for 
2009 i forbindelse med endrede 
hjelpebehov hos brukere, tilsvarende 
ca. 4 stillinger. Dette betyr at vi får flere 
brukere over innslags-punktet for 
tilskudd til ressurskrevende tjenester. 
Det vil lages egen sak til 
Levekårsutvalget. 
 
13225 Guleng bofellesskap og 
avlastning: Mindreforbruk på 68.843.-. 
I løpet av våren 2009 flytter 
avlastningsenheten inn i nye lokaler for 
å gi plass til brukere med behov for 
heldøgns boligtjenester som 
planlegger utflytting fra foreldrehjem. 
Kostnader er lagt inn i budsjettet for 
2009, men vi sliter med rekrutteringen. 
 
13217 Omsorgstilbud 
funksjonshemmede: Totalt mindre-
forbruk på 92.628.- Underforbruk lønn 
faste stillinger og overforbruk 
støttekontakter må sees i 
sammenheng. Ellers er det overforbruk 
av reise/ diett ansatte fordi leasingbil 
ikke har kunnet dekke opp behovet for 
transport og personalet har måttet 
bruke egen bil i tjenesten.  
 
13230 Bikuben dagsenter: 
Mindreforbruk på 19.143.- Dette må 
sees i sammenheng med at det i 
perioder har vært stengt på Bikuben 
fordi vi har manglet vikarer /personell i 
øvrig boligtjeneste.   
 
13218 Dagtilbud funksjonshemmede: 
Mindreforbruk på 82.587.- Noe av 
forklaringen er at det er mindre 
lønnsutgifter til de personene som går i 
stillingene i dag (hjelpepleiere og 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev 
budsjett 

Regnsk 
2008 

Regnsk 
2007 

13215 4 796 000 5 578 000 5 713 883 5 203 668 
13225 8 079 500 8 843 500 8 758 315 7 307 141 
13217 1 500 000 2 064 535 1 971 903 1 462 696 
13230 90 000 90 000 70 858 326.001 
13218 1 000 000 851 000 768 413 77 577 
13140 880 000 1 095 000 1 095 000 1 627 160 
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assistent) enn det var beregnet i 
utgangspunktet (vernepleiere). 
 
13140 Kjøp av private 
omsorgstjenester. Regnskapet er i 
balanse. Det er behov for økte 
ressurser for 2009. Det vil lages egen 
sak til levekårsutvalget.   
 
 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Personalsituasjonen: har vært preget 
av mange ledige stillinger og få vikarer. 
Det har vært et generelt høyt 
sykefravær, noe som delvis kan 
tilskrives et stort arbeidspress (i 
mangel på vikarer må fast personell 
beordres på jobb).  
 
 
 
 
 
 
 
Personalet bruker mye tid på å ringe 
etter vikarer, dette spiser opp tida som 
skal nyttes i direkte brukerkontakt. Det 
er spesielt viktig med stabilitet i 
personalgruppa i forhold til 
kvalitetssikring av tjenestene: 
Brukergruppa forutsetter en oversiktlig 
og forutsigbar hverdag. Brukergruppa 
har vansker med å forholde seg til og 
forstå plutselige endringer og 
manglende oppfølging i hverdagens 
aktiviteter, det vil kunne gi utslag i f.eks 
atferdsavvik og depresjoner.  
 
Fokus på ”gnist” og arbeidsglede:  
Høgegga boliger: Jobber fortsatt med 
arbeidsmiljø og kvalitetssikring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljøarbeidertjenesten: har jobbet  
aktivt med å forhindre sykefravær dette 
året; jevnlige møter, veiledning og 
sosiale tiltak. Dette har gitt resultater i 
form av lavt sykefravær. 
Guleng bofellesskap og avlastning: 
jobber aktivt med arbeidsmiljø og 
arbeidsbelastninger; samarbeid med 
fysioterapeuter i fht ergonomi / 
forflytningsteknikk, trim/ trening og 
sosiale tiltak i personalgruppa. 

 
Rekruttering og ivaretakelse av 
personell: Dette er noe vi må ha enda 
større fokus og tyngde på, vi har store 
problemer med rekruttering i dag.  
 
Innføring av nye arbeidstidsordninger: 
har ikke vært prioritert på grunn av 
liten kapasitet. 
 
 
Utfordringer  
- Rekruttering og ivaretakelse av  

personalet vi har i dag. Jobbe 
utadrettet og være med på å øke 
statusen i omsorgsyrkene- sette 
fokus på det som er bra og dele 
dette med andre 

- Gi hjelpetilbud og bolig i forhold til 
brukergruppens behov  

- Økt fokus på individuelle planer 
- Fortsatt fokus på ”gnist” og 

arbeidsglede: Arbeidsmiljø å 
evaluere / utarbeide målsettinger, 
sosiale tiltak 

- Økt fokus på opplæring ifht 
lovverket (rettssikkerhet, etikk og 
”om å jobbe der andre bor”  

- Innføring av nye arbeistids-
ordninger. 

 

Sykefravær 2007 2008 
Boliger  14,3 21,1 
Avlastning /bofelles 11,4 12,0 
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Ansvarsområde 
Enheten institusjonstjenester omfatter tre 
sykehjem som gir botilbud, behandling og 
pleie, dagtilbud, avlastnings- og 
rehabiliteringstilbud og utredning til 
aldersdemente og andre som har behov 
for utredning. Tjenestene hjemles etter 
Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Sonelederne går 50% pleie og 50% 
administrasjon. Enhetslederstillingen har 
stått ubesatt i 2008 og fungerende 
enhetsledere har vært Bodil Mikkelsen og 
Herbjørg Fagertun.  
 
Årets virksomhet 
I 2008 ble det innført brukerutvalg med 
representanter fra alle sykehjemmene, 
enten en beboer og/eller pårørende, med 
omtrent 4 møter i løpet av året.  
Når brukerne blir innlagt på sykehjem kan 
kommunen kreve 75% av trygdeytelser og 
85% av andre inntekter for eksempel 
renter i vederlagsberegning. Avlastning so 
reguleres av Lov om sosiale tjenester er 
tjenester bruker ikke belastes for.  
 
Det var 21587 liggedøgn i 2008, som var 
98.3% av kapasiteten. Det er en nedgang 
på 104 liggedøgn fra 2007, årsaken er 
utskifting av beboere. Det har vært brukt 2 
plasser til avlastning/korttidsopphold og 
det er 28 brukere som har benyttet seg at 
tilbudet i varierende grad. Gjennomsnitts-
alderen på brukerne på sykehjemmene er 
83.4 år. 
 
 
 
Sonjatun omsorgssenter  
To-avdelings sykehjem for demente med 
16 beboere.   
Målsetting: Sonjatun omsorgssenter er et 
sykehjem spesielt tilrettelagt for demente. 
Sykehjemmet skal også fungere som en 
kompetansebase i kommunehelse-
tjenesten på fagområdet demens.  
Man ønsker å gjøre den daglige 
tilværelsen meningsfull, trygg og så 
forutsigbar som mulig og ta hensyn til den 
enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige behov. Målet er at den enkelte 
beboer skal få anledning til å opprettholde 
kontakten med det liv de levde før  

 
 
 
 
sykdommen. Dette gjøres gjennom et godt 
og tillitsfullt samarbeid mellom de ansatte 
og pårørende.  
Tilsynslege er Rangvald Embeland og 
soneleder er Anita Jensen. 
 
Fra november 08 har det vært 1 
avlastning/korttidsplass. Det er jevnlige 
sang- og musikk stunder på hver avdeling 
og det er bingo hver uke. En gang pr. mnd 
er det gudstjeneste. Det er hyggekveld 
med pårørende før jul og grillfest på 
sommeren. Som tidligere år er det 4 høner 
til låns som blir stelt og man sanker egg 
fra. Hele sommeren pågår det også 
hagearbeid. Om våren settes det poteter 
som tas opp om høsten og da er det også 
bærplukking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonjatun bo- og kultursenter  
Tre-avdelings sykehjem med 21 beboere. 
Det er 8 beboere på en demensavdeling 
og 8 beboere på slagenheten. På den 
siste avdelingen er det 5 beboere, her bor 
de som er minst pleietrengende. Dette er 
en avdeling som er midlertidig ut 2009 og 
som i utgangspunktet var tenkt brukt som 
avlastningsenhet for barn/unge. 
Målsetting: Personalet skal gjøre den 
daglige tilværelsen for beboerne så 
meningsfull, trygg og forutsigbar som 
mulig. Dette gjøres ved at det blir tatt 
hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, 
sosiale og åndelige behov. Målet er at 
beboerne skal få anledning til å 
opprettholde kontakt med det liv de levde 
før sykdommen. Dette kreves et godt 
samarbeid mellom ansatt, beboer og 
pårørende. 
 
Tilsynslege er Øyvind Roarsen og 
soneleder Anja Båtnes. 

10.3       Institusjonstjenester  
 

 Sonjatun Omsorgssenter, ferdigstilt i 2000. 
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Fra juni 08 ble avlastning og korttids-
opphold flyttet til et annet sykehjem. 
 
De ansatte gjør sitt beste for at hverdagen 
skal bli så meningsfylt som mulig for 
beboerne. Det er faste dager med trim og 
bingo og hyggekvelder som holdes 2 
ganger pr. år. Mollis og Stjernekoret bidrar 
med sang og Reisasnabben har stilt opp 
ved behov. Det sprekeste som har skjedd 
er en magedanserinne som har opptrådt 
og besøk i Straumfjord for å se på helt 
spesielle kyr. 
 

 
 
Sonjatun sykehjem  
To-avdelings sykehjem med til sammen  
23 beboere. Ingen av avdelingene er 
forbeholdt beboere som spesielle 
diagnoser, men det er de mest 
pleietrengende som bor her. 
 
Tilsynslege Remqiuz Paul, fungerende 
soneleder er Hilde Gunn Stabel fungert 
som soneleder. 
 
Målsetting Sonjatun sykehjem ønsker å 
gjøre den daglige tilværelse så 
meningsfull, trygg og verdig som mulig og 
at det blir tatt hensyn til den enkeltes 
fysiske, psykiske, sosiale og åndelige 
behov. Målet er at hver enkelte beboer blir 
sett under et helhetlig menneskesyn. Selv 
om livet har endret seg under sykdom, 
ønsker sykehjemmet å ta vare på den 
person de var før de kom hit. Dette gjøres 
best gjennom et godt og tillitsfullt 
samarbeid mellom ansatte og pårørende. 
Deler av året har begge avlastnings/ 
korttidsplassene vært her. 
Det har vært vår og høstfest for beboerne 
med pårørende, flere beboere har vært på 
tur til Sappen og det er månedlige 

gudstjenester. Storslett skole er her hver 
tirsdag, fra høsten til våren og har 
sangstund. 
 
Kjøkkenet 
Kjøkkenet på Sonjatun driver kantine for 
ansatte og besøkende og tilbereder 
middag til institusjonsbeboere og til 
hjemmeboende som av ulike grunner har 
behov for å få ferdig tilberedt middag. 
Dette gjelder mennesker med funksjons-
nedsettelser eller eldre. Det tilberedes 
gjennomsnittlig 270 middager pr. uke som 
er en økning på 20 middager fra i fjor, noe 
som igjen øker arbeidsmengden. Kantina 
har lavere inntjening enn tidligere. Hove-
årsaken er at det har vært byggeaktivitet 
rundt om kantina, dette gjør det mindre 
attraktivt å sitte der. Dette tror vi er en 
overgang. Kjøkkensjef / leder kjøkkenet er 
Kirsten Pedersen. 
 
 
Økonomisk analyse 
 
 
 
 
 
 
 
Sonjatun omsorgsenter (13110) 
merforbruk på kr 240.524, Sonjatun bo- 
kultursenter (13120) hadde et merforbruk 
på kr 193.845. Regnskap sammen med 
sykehjemmet i 2007. Sonjatun sykehjem 
(13100) hadde et merforbruk på kr 
358.461. Sonjatun kjøkken merforbruk på 
kr 183.426. Merforbruk sykehjemmene og 
kjøkken skyldes lønnsøkning 2008 ikke 
fullt ut kompensert samt øking pensjon 
Klp. I tillegg har kjøkkenet prisøkning på 
matvarer. 
 
Hva som er gjort/kan gjøres med 
overforbruket: 
• Se på innkjøpsavtaler 
• Har foretatt prisøkning middag – får 

virkning først i 2009 
 

 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Det er ikke opprettet stillinger på 
sykehjemmene i 2008, men det er lagt inn 
noe ekstra midler for at turnusene skulle 
gå rundt. Det er ønsketurnus på to av 
sykehjemmene, men det blir stadig 

Kreative ansatte: Anja Båtnes og Tove 
Båtnes ved Sonjatun Bo og kultursenter, 
skremmer bort måsene ved å legge ut falske 
slanger i hagen. 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev 
budsjett 

Regnsk 
2008 

Regnsk 
2007 

13110 7 224 000 7 571 000 7 811 523 6 683 265 
13120  8 329 000 8 455 000 8 648 845 - 
13100 6 461 000 7 799 000 8 157 457 15 523 758 
13300 2 402 000 2 692 000 2 853 485 2 571 150 
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vanskeligere å avvikle bankvakter. Det er 
til sammen 55.16 stillinger som er fordelt 
på 88 ansatte. Av disse er 41,96 
høgskoleutdannet mens nasjonal anbefalt 
standard er på minimum 40%.  
Ut av de 41,96% er det likevel ubesatte 
stillinger, permisjoner og langtidssyke-
meldinger.    
 
Sykefraværet på sykehjemmene er gått 
ned fra siste år. I 4 kvartal var det i 
gjennomsnitt på 10.3 %, hvor det høgste 
fraværet var på 14.3% mens lavest var på 
8.3%. Som økonomitallene viser er det en 
del korttidsfravær. I løpet av 2008 er 11 
ansatte blitt fulgt opp jamfør IA avtalen. 
Det har gjennom flere år vært en økning 
på ansatte som har behov for 
tilrettelegging for å kunne fortsette å 
arbeid. Kjøkkenet hadde et sykefravær i 
2008 på kun 1.9%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En av de store utfordringer i fremtiden er 
rekruttering. En ser allerede i dag 
rekrutteringsutfordringer, det er stillinger 
som står ubesatt, det er vanskelig med å 
skaffe vikarer slik at de ansatte må bære 
byrdene og beordring blir mer vanlig. 
I 2008 var det 6 ansatte som arbeidet hele 
sommeren mot 2 ukers ekstra ferie eller 
kr. 15.000 ekstra. Dette har en positiv 
virkning på sommeren da tilgangen på 
ferievikarer blir mindre og mindre. Man 
sikrer stabilitet og forutsigbarhet og det er 
kjente på hele sommeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forhold til opplæring har vi i året som er 
gått satt fokus på dataopplæring til alle 
ansatte med tanke på å ta i bruk 
elektronisk rapportering. Det har vært en 
grundig opplæring i Notus som er et 
elektronisk turnus og timeliste program. 
Her har ledere og andre som vil få en 
sentral rolle i føring av avvik, fått 4 dagers 
opplæring. Det har også vært HMS kurs 
for ledere og verneombud. Det har vært 
ansatte på opplæring i pasientrettighets-
loven, helsepersonell loven, 
akuttmedisinsk forum og 2 sykepleiere var 
4 dager på hospitering ved alderspsykiatri 
i Oldervik Bergen. Det har også vært noe 
intern opplæring, her kan nevnes 
forflytningsteknikk, hygiene, Hungtinton, 
brannvernopplæring.  
 
 
Utfordringer 
• Stadig yngre brukere som krever mer 

av de ansatte, både av kunnskaper og 
ressurser 

• Ubesatte stillinger og mangel på 
sykepleiere 

• Med mer og mer dokumentasjonsplikt 
som må tas fra tid hos brukerne. 

• Gammelt datasystem 
• Rekruttering 
• Brukerundersøkelser 
• Arbeidstakerundersøkelser 
• Kvalitetssikring 
• Kapasitetsbrist på 

vederlagsberegninger, dette gjør at vi 
mister inntekter 

 

Sykefravær 2007 2008 
Sonjatun omsorgssenter 15,7 11,4 
Sonjatun bo- og kultursenter 20,0 12,9 
Sonjatun sykehjem 15,3 15,2 
Sonjatun kjøkken 7,7 1,9 
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Ansvarsområde 
Hjemmetjenesten består av 3 soner, 
Storslett sone, Distrikt sone med 
soneleder og Psykiatrien. Enhetsleder er 
Bodil A. Mikkelsen. Det er soneledere ved 
hver sone som går 50% i pleien og 50% 
administrasjon. 
 
Årets virksomhet 
Bistand fra hjemmetjenesten hjemles i Lov 
om helsetjenesten i kommunene og Lov 
om sosiale tjenester og forskrift om 
lovbestemt sykepleiertjeneste i 
kommunens helsetjeneste. Tjenesten  
omfatter praktisk bistand, hjemmesyke-
pleie og hjelp til mennesker med psykiske 
lidelser. Under praktisk bistand kommer 
hjemmehjelp og opplæring/hjelp til å klare 
dagliglivets gjøremål. Denne tjenesten 
omfatter hjelp i hjemmene til mennesker 
med sammensatte og spesielle behov. Her 
gis hjelp til eldre, somatisk syke, 
mennesker med psykiske lidelser og 
mennesker med ulike funksjons-
nedsettelser. 
 
Brukerne i sonene Storslett og Distrikt 
var tidligere i hovedsak eldre. Situasjonen 
i dag er at det er større spredning i 
aldersgruppene. Det er et økende antall 
yngre som etter hvert får hjelp. Unge med 
ulike funksjonsnedsettelser og relativt stort 
hjelpebehov og yngre alvorlige syke som 
ønsker å bo hjemme lengst mulig.  
Gruppen eldre med demens har vært 
økende i flere år. En spesiell utfordring her 
er å gi nok og riktig hjelp, da de fleste av 
dem ikke selv ser at de har behov for noe 
hjelp. Det er en lang prosess som krever 
mye av de ansatte. Det er også en del 
aldersrelaterte lidelser, disse brukerne har 
som regel behov for mer og mer hjelp. I 
tillegg kommer andre brukere i alle 
aldersgrupper som har behov for hjelp i 
kortere eller lengere perioder. 
 
Slik situasjonen er i dag har hver ansatt 
gjennomsnittlig 6 brukere på listen sin på 
dagtid. I tillegg kommer rapportering, 
kjøring og sykepleieroppgaver som å 
legge ut medisin, dra på apoteket og 
lignende. På kveldstid har de 9 brukere og  

og i helgen 10 brukere hver, her kommer også 
rapportering og kjøring i tillegg. 
 
 
helgen 10 brukere hver, her kommer også 
rapportering og kjøring i tillegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det har vært et hektisk år i psykiatri-
tjenesten. Det er siste år med ekstra 
opptrappingsmidler jamfør 
opptrappingsplanen (øremerkede statlige 
midler). Ved botilbudet Fosseng har man 
klart å få bort de minste stillingene og 
minimum i dag er 50% stilling. Dette har 
resultert i bedre oppfølging av brukerne og 
bedre fagmiljø og bedre personalpolitikk. 
Psykiatri tjenesten har rundt 40 – 50 
brukere fordelt i forhold til rus og psykiatri 
som har en oppfølging av tjenesten. Man 
er også aktivt i forhold til lavterskel tilbudet 
kreativt verksted og tjenesten har 5 
brukere i tiltaket av 10 plasser totalt. 
 
I forhold til tverrfaglig samarbeid er 
tjenesten med i nettverksgruppe for 
rus/psykiatri i Nord – Troms hvor fokus er 
på å øke kompetansen innenfor feltet og 
ha fokus på bedre samhandling. Tjenesten 
er også representert i arbeidsgruppen i 
forhold til modellkommune forsøket, med 
fokus på barn av psykisk syke foreldre. 
Det er også et godt samarbeid med 
distriktspsykiatrisk senter region Nord-
Troms.  
 
Møteplassen, er dagsenter for mennesker 
med psykiske lidelser, har hatt stor 
aktivitet i året som er gått. All fysisk 
aktivitet som psykiatritjenesten har går nå 
gjennom Møteplassen. På onsdagene er 
det åpent på kveldstid og det har vært 
veldig populært. 

10.4      Hjemmetjenester 
 

Avvik i hjemmesykepleien 
Ikke 
mulig 
å skaffe  
vikar 

Arbeids- 
press 

Helligdager, 
kan ikke gi 
tjenesten en 
annen dag 

Andre 
årsaker  

Sum 

130 27 80 52 289 

 
Avvik hjemmehjelp 
Ikke 
mulig å 
skaffe 
vikar 

Bruker  
ikke  
hjemme 

Helligdager,  
kan ikke gi 
tjenesten en 
annen dag 

Andre  
årsaker 

Sum 

299 58 108 13 478 
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I løpet av året 
- 318 vedtak i hjemmetjenesten 
- 93 brukere har fått trygghetsalarm  

(økning med 2 fra 2007) 
- 83 brukere har fått matombringing, alt 

fra noen dager pr. uke til hver dag (en 
økning på 11 brukere fra 2007) 

- 3 stillinger brukes til kjøring. 
 

 
 
Økonomi 
13200 hjemmesykepleie har et merforbruk 
på kr 474.174. Dette skyldes ikke 
kompensert lønnsøkning, pensjon Klp, 
leasingbiler og transport og overtid. 
13205 hjemmehjelp mindreforbruk kr 
5.671. 13210 psykiatrisk helsevern, 
inntekter høyere enn utgiftene, må sees i 
sammenheng med 13211. 13211 botilbud 
Fosseng merforbruk kr 9.533. 13235 
dagsenter personer med psykiske lidelser 
mindreforbruk kr 2.346. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva som er gjort/kan gjøres 
- Har gått gjennom avtalene leasing biler 

og ansattes kjøring med egen bil – får 
virkning først i 2009. 

- Multidoser medikamenter lagt inn i 
budsjett fra 2009.  

- Innført Notus elektronisk lønn og 
turnus, mulighet å registrere når det blir 
overtid – får virkning først i 2009 

- Innført egenandel kjøring middag – får 
virkning først i 2009 

- få kompensert for reell lønnsøkning og 
økning pensjonsutgifter 

 
 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Det er opprettet stillinger i psykiatrien i 
2008, til sammen 40 % miljøterapeut 
jamfør opptrappingsplanen for psykisk 
helse. Utenom dette er det ikke opprettet 
stillinger i hjemmetjenesten. 
Hjemmetjenesten har 37.46 % stillinger i 
enheten fordelt på 48 ansatte. Gjennom-
snittlig har vi en bemanning av høgskole-
personell på 35% som er under den 
nasjonale anbefalte standarden på 
minimum 40%. Dette bør tjenesten satse 
på å øke.  
 
Sykefraværet i har gått ned i psykiatrien 
og i hjemmesykepleie, men den er gått 
opp ved hjemmehjelp. Det er 6 ansatte har 
vært fulgt opp på grunn av langtidsfravær 
jamfør IA avtalen. 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomsnittsalderen i hjemmesykepleien 
er 48.5 år og det er 14 ansatte over 50 år. 
Gjennomsnittsalderen blant hjemme-
hjelpene er 49.25 år og 7 ansatte er over 
50 år. Enheten har gjennomført 
vernerunde i 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
mindre og mindre. Man sikrer stabilitet og 
forutsigbarhet og det blir kjente på hele 
sommeren. 
 
Hjemmetjenesten har 2 ansatte som ble 
ferdig med videreutdanning i kreftomsorg 
og lindrende pleie. Det er også 1 ansatt 
som ble ferdig utdannet som psykiatrisk 
sykepleier. Det har vært gjennomført 
opplæring til alle ansatte og vikarer i 
forhold til at vi skal gå over til elektronisk 
rapportering. Det har også vært opplæring 
på elektronisk turnus og timeliste, knyttet 

 2007 2008 
Hjemmehjelp:   
Ant brukere som har 
mottatt hjelp  

148 153 

Gj sn timer hjelp pr 
uke, alle brukere  

168 180 

Hj syke pleie:   
Ant brukere som har 
mottatt hjelp  

158 149 

Gj sn timer hjelp pr 
uke, alle brukere  

429 443 

 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev 
budsjett 

Regnsk 
2008 

Regnsk 
2007 

13200 9 230 000 10 462 000 10 935 167 10 330 701 
13205 4 765 000 4 420 000 4 414 329 4 371 240 
13210 -720 000 -751 000 -726.563 -1  639 803 
13211 1 905 000 1 972 000 1 981 533 1 906 523 
13235 30 000 30 000 27 654 6 318 

 

Sykefravær 2007 2008 
Hjemmesykepleie 9,1 4,5 
Hjemmehjelp 9,8 19,2 
Psykiatri 17,5 8,4 
 

I 2008 var det 2 ansatte som 
arbeidet hele sommeren mot 2 
ukers ekstra ferie eller kr. 15.000 
ekstra. Selv om det ikke var så 
mange hadde det en positiv 
virkning på sommeren da 
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mot lønn. Her har ledere og andre som 
skal føre avvik fått 4 dager opplæring. 
 
 
Utfordringer i forhold til økonomisk 
kontroll: 
- Sykehusene har i flere år sendt ut 

pasienter for videre behandling i 
hjemmene. Disse har i starten ofte et 
stort hjelpebehov og krever god 
fagkunnskap fra de ansatte. Vanskelig 
å forutsi mengde og omfang. 

- Så lenge det er venteliste på 
sykehjemsplass får dette 
konsekvenser i form av mer 
omfattende hjelp i hjemmene, har 
heller ingen omsorgsboliger med 
døgntjeneste. 

- Ikke mulig å drive lindrende behandling 
i hjemmene for alvorlig syke da dette 
krever mye ressurser. 

- Ved reduksjon av tjenestenivået må 
det fattes politisk vedtak da det er 
rapportert at det ikke vil være faglig 
forsvarlig. 

- Få vikarer slik at ansatte må beordres, 
det blir ofte overtid og ansatte har ofte 
lang ansiennitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tjenesten har ansatte i demensteam, i 
interkommunalt kreftnettverk og i 
lungenettverk, og det er ansatte som 
driver pårørende skole. Dette krever 
innleie av vikarer. Kan nevnes at vi 
bruker 7.5 timer pr. uke bare til 
utredning av demens, i tillegg kommer 
alt det andre. 

- Hjemmetjenesten har ikke ”tak på 
tjenesten”, det vil si at alle som har 
krav på hjelp skal ha det jamfør 
lovverket. 

- Stor variasjon i hjelpebehovet på 
enkeltbrukere, vanskelig å forutse 
både på kort og lang sikt. 

 
Andre Utfordringer 
- Gamle datasystem 
- Boliger til brukere med rus/psykiatri 

problematikk 
- Rekruttering 
- Få økt stillinger i forhold til behovet 
- Kompetanseheving og faglig påfyll 
- HMS arbeid 
- Økt fokus på de friske 
- Øke andelen høyskoleutdannet 
- Følge opp lover og forskrifter 
- Rett hjelp til rett person 
- Kvalitetssikring 
 
 

 

Side 116



                                                                                                    

 60

 
 
 
 
Ansvarsområde 
Sosialtjenestens hovedoppgave er å 
forebygge og å løse sosiale problemer. 
Dette inkluderer å arbeide med å fremme 
økonomisk trygghet og bedre 
levevilkårene for mennesker i en vanskelig 
livssituasjon. Tjenestene er hjemlet i Lov 
om sosiale tjenester. Enhetsleder er Per 
Steinar Andreassen.  
 
Årets virksomhet 
2008 ble et år med høy aktivitet i 
sosialtjenesten. Det var lite sykefravær på 
tross av perioder med høyt arbeidspress. 
Sosialtjenesten har klart å holde 
sosialhjelpsbudsjettet med god margin 
dersom refusjonsordningen i NAV hadde 
fungert. Tjenesten sett under ett hadde et 
mindreforbruk og vi har levert en tjeneste 
der de svakeste i samfunnet har blitt godt 
behandlet. Det kom inn 2 klagesaker som 
er det laveste antall noensinne.  
 
Sosialtjenesten er fullt ut inne i arbeidet 
med omorganisering til NAV. Opplæringen 
går litt sent. Heller ikke i 2008 har 
tjenesten hatt midler til ekstra 
opplæringstiltak. Rus- og 
miljøarbeidertjenesten ble organisert ut av 
sosialtjenesten i 2008. Vi samarbeider 
fortsatt tett, særlig med rustjenesten som 
nå er organisert under Familiesenteret. 
Det er særlig arbeidet med tunge rusmis- 
brukere og unge som er uten tilbud, som  
satses på i samarbeidet. 
 
Sosialtjenesten begynte allerede i 2008 å 
merke finanskrisen ved at mange av yngre 
klienter har begynt komme tilbake til 
sosialtjenesten. Finanskrisen vil slå særlig 
hardt ut på unge brukere som tidligere fant 
seg strø- og midlertidige jobber.   
 
Satsingen på interkommunal gjeldsarbeid 
ble forsøkt videreført der det ble engasjert 
en koordinator i 100% stilling. Prosjektet 
avsluttes i 2009. Kommunen har egen 
gjeldsrådgiver i 25% stilling organisert 
under økonomiavdelingen. Sosialtjenesten 
ser at stillingen er for liten til å ta unna 
økningen i tunge gjeldssaker. På 
avdelingen forsøker vi å bygge opp  
 

 
 
 
 
kompetanse internt, men feltet er 
omfattende og krever grundig opplæring.  
 
Flyktningetjenesten ble startet opp igjen i 
2008. Det ble planlagt bosetting av 30 
flyktninger mens det faktisk kom 5 
personer. Dette skyldes i hovedsak at 
IMDI Nord ikke klarte finne fylle opp 
antallet de selv hadde forespeilet 
kommunen. Boliger til flyktninger leveres 
av NYBO som har økt husleieprisene. 
Økningen vil medføre at også flyktninger 
som har inntekt fra introduksjonsstønad 
ikke vil klare seg på egen inntekt, men vil 
være avhenging av supplerende sosial 
stønad.    
 
 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Sosialtjenesten har følgende 
stillingshjemler: 2 sosialkuratorer og 
sosialleder. I tillegg kommer 
flyktningekonsulent og gjeldsrådgiver i 
prosjekt. Få saksbehandlere og gradvis 
overgang til selvstendige enheter (nav-
prosessen) gjør tjenestene sårbare for 
lange sykefravær.  
 
Sykefravær 2007 2008 
Sosiale tjenester 7,6 9,7 
 
 
Økonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11600 adm flyktninger: underforbruk pga 
manglende bosetting av flyktninger. 11601 
introduksjonsstønad: manglende bosetting 
av flyktninger med påfølgende uteblitt 
integreringstilskudd. 13600 adm sosiale 
tjenester: mindreforbruk på grunn av 
vakanser og utleie av sosialkurator til 
fylkesmannen. 13610 økonomisk 
sosialhjelp: 20.000 i merforbruk. 
Utestående refusjoner fra Nav, kr 300.000 
ville medført stort mindreforbruk. Posten 

10.5      Sosialavdelingen  
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev 
budsjett 

Regnsk 
2008 

Regnsk 
2007 

11600 -2 968 508 177.500 -49 254 -1 152 556 
11601 25.000 -3 675 000 7 806 34 757 
13600 1 322 000 1 501 000 1 394 056 1 597 061 
13610 2 249 000 2 361 328 2 381 442 1 984 632 
13640 0 0 29 625 358 316 
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har hatt jevn nedgang fra år til år. 13640 
sosialhjelp flyktninger: merforbruk kr 
30.000 pga ikke budsjettert.     
 
 
Utfordringer 
Sosialtjenesten har i kommende år store 
utfordringer i forhold til omorganisering og 
tilpasning til Nav-systemet. Samarbeidet 
mellom aetat, trygdekontor og 
sosialtjenesten stiller store krav til 
omstillingsevne og nytenking. Behovet for 
faglig påfyll for oppfølgning av de 
tverrfaglige intensjonene i nav-reformen er 
store. Samtidig ser en at arbeidsmarkedet 
har litt trangere på slutten av 2008, og 
dette rammer særlig unge som har falt ut 
av skolesystemet.  
 
Det er også store utfordringer med å få 
budsjettet til å gå i balanse. Budsjettet ble 
redusert med kr 500.000,- i 2009, dette var 
muligens vel optimistisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er heller forventede økninger i 2009 
som følge av finanskrisen, men er 
avhengig av hvordan arbeidsmarkedet 
fortsetter utvikle seg.  
Sosialtjenesten ønsker fortsatt satsing på 
gjeldsarbeid. Det er en økning av tunge 
gjeldssaker, hvor løsninger både har 
økonomiske og helsemessige virkninger 
på brukere. I slike saker kreves det 
ressurser og faglig kompetanse.  
 
Sosialfaglig kompetanse må bevares i 
Nav. Sosialklienter må få den oppfølgning 
de har krav på etter loven. Dette 
overordnede prinsipp er avtalefestet i Nav, 
men likevel vanskelig å overholde når den 
statlige delen går i motbakke. Hvis 
sosialfaget skal bli videreført i Nav, må 
både administrativ og politisk ledelse 
sørge for å følge opp de kommunalt 
ansatte, som fra 2009 blir underlagt statlig 
leder.  
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Politisk styringsorgan er driftsutvalget 
 
 
Ansvarsområde 
Utviklingsavdelingen omfatter næring, 
jord- og skogbruk, kultur inklusiv bibliotek, 
kultur- og musikkskole, ungdomsråd- og 
ungdommens hus, miljø, viltforvaltning, 
kart, oppmåling, planlegging. I tillegg har 
avdelingen mange prosjekter gående.  
Politisk behandles næringssaker i 
næringsutvalget, mens de resterende 
sakene behandles i driftsutvalget.  
Enhetsleder er Dag Funderud som 
rapporterer direkte til rådmann.  
 
 
Årets virksomhet: 
Driftsutvalget har behandlet totalt 105 
saker. I tillegg er det behandlet 52 
delegert. Utviklingsavdelingen jobber 
fortsatt med mange prosjekt og tiltak i 
tillegg til daglig drift. Disse blir presentert i 
slutten av årsmeldinga. 
  
 
Økonomi 
Driftsbudsjettet for 2008 for kapitel 14 
viser et overskudd på kr 111.000. Tallene 
(nettotall) fordeler seg som følger: 
 
 
 
 
 
Innenfor noen underansvar er det 
underskudd, mens andre har overskudd. 
Det er stort avvik for strømkostnader for 
Halti og noe ekstra vedlikehold. Videre ble 
det bestilt et utredningsarbeid til 
prosessen med kommuneplan. Der hadde 
vi håpet på ekstern finansiering, men den 
uteble. For landbruksvikaren var det en feil 
i budsjettet samt at inntektene sviktet noe. 
Ansvar som gikk i positiv retning var 
administrasjon. Det gjelder refusjon av 
sykelønn samt noen vakanser. Videre fikk 
vi noe mer inntekter enn budsjettert inne 
oppmåling, biblioteket brukte litt under 
budsjettet, kinoen gikk i pluss og en feil i 
budsjettet for løypekjører gjør at samle 
regnskap går i pluss.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Næring 
Næringsutvalget hadde i 2008 fem møter 
og behandlet 21 saker. Dette er om lag 
samme antall saker som i 2007. 57 saker 
ble behandlet administrativt, mot 43 året 
før. 
 
I 2008 fikk kommunen kr.850.000,- til 
kommunalt utviklingsfond fra Troms 
Fylkeskommune. Fra driftsbudsjettet ble 
det bevilget kr.300.000,-. Det er videre 
brukt ca.300.000 av fondsmidler fra 
tidligere år. 
 
Etter at Nordreisa kommune var med på et 
landsomfattende prosjekt for småskala 
næringsutvikling har vi som en av 8 
kommuner i Troms inngått samarbeids-
avtale med Innovasjon Norge. 
 
Virkemiddelapparatet lokalt og sentralt er 
blitt mer entydig og vi har fått tilgang på 
mye informasjon. Dette har gjort oss i 
stand til å gi brukerne et bedre tilbud 
lokalt. Vi får også bedre opplæringstilbud 
fra Innovasjon Norge, både på politisk og 
administrativt nivå. 
 
 
 
 
 
støtte fra Innovasjon der vi har vært med 
som rådgivere 
 
Jordbruk 
Stillingen som jordbrukssjef stod vakant i 
perioden 10.03 - 01.09.2008. Det førte til 
noe lang saksbehandlingstid på diverse 
søknader, og i tillegg ble det arrangert få 
landbrukskafeer. 
 
For søknadsomgangen 20. august 2008 
var det 78 gårdsbruk som søkte om 
produksjonstilskudd. Av dette er det 21 
bruk med kyr, 11 bruk med geit og 42 bruk 
med sau. Resterende driver med 
grovfòrproduksjon eller kun hest. Av kvote 
ble det kjøpt 18 324 liter geitmelk statlig 
fordelt på fem bruk, 45 753 liter kumelk 

11.    Utviklingsavdelingen   
 

ansvar Budsjett Regnsk 
2008 

Resultat Regnskap 
2007 

flere 8 668 876 8 557 910 110.966 7 103 174 
 

12 nyetableringer har fått 
støtte i forbindelse med 
oppstart. I tillegg har flere fått  
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statlig fordelt på åtte bruk og 86 692 liter 
kumelk privat fordelt på tre bruk.  
Det ble også i år gitt støtte til kjøp av 
melkekvote i form av rente- og avdragsfrie 
lån. Det ble gitt en støtte på 50 % til både 
statlig og privat kjøpt kvote. Totalt ble det 
innvilget kroner 263 840,- fra kommunalt 
jordbruksfond. 
 
Nordreisa kommune har også i år hatt et 
samarbeid med Nordreisa Sankelag om 
utvidet tilsyn til dyr på utmarksbeite. Tap til 
rovdyr er et stort problem i Nordreisa. 
Totalt for alle besetningene som er 
medlem i sankelaget var det et tap av 
voksne sau på 5,79 % og av lam 19,47 %. 
Dette er en nedgang fra året før på lam, 
men en økning på voksne dyr. Tapstallene 
varierer fra ulike områder i kommunen. I 
Bakkeby og Langslett området har det 
vært en enorm økning i tap av både lam 
og voksne dyr. Generelt er det gaupa blitt 
et voksende problem.    
 
Det har vært et par finansieringssaker til 
Innovasjon Norge. I tillegg har det vært en 
del andre finansieringssaker bl.a. til 
næringsfondet. Finansieringssaker er 
omfattende og kan være tidkrevende fordi 
det ofte må lages driftsplan. I tillegg kom 
det inn ni søknader om SMIL-midler, og til 
sammen ble det gitt kroner 344 389,- i 
SMIL-midler. 
 
Ordningen med kommunal landbruksvikar 
ble gjennom en statlig reform avviklet i 
2008. Vår landbruksvikar sluttet 01. august 
2008. Ordningen administreres nå av 
Landbruk i Nord. 
 
 
Skogbruk 
Arbeidet med satsing på bioenergi 
fortsatte i år. Det har vært jobbet mye 
sammen med styret for Nord Troms 
bioenergi AS for å videreutvikle prosjektet. 
En viktig milepæl i arbeidet ble nådd i 
desember da Nord Troms bioenergi vant 
anbudet om levering til Sonjatun og 
Storslett skole. 
 
Aktiviteten innen skogkultur ble lav. Det 
ble gjennomført noe planting og 
etterarbeid. 
  

Miljø 
Miljøoppgavene er fordelt på flere stillinger 
i utviklingsavdelinga. Det er jobbet mye 
prosjektrettet i forhold til tilrettelegging.  

 
 
Vilt 
Rovvilt: Som det er skrevet om over, så 
har det også i år vært store rovdyrskader i 
kommunen. Tapene ble noe redusert i 
2008. Gjennom Rovviltprosjektet i Nord 
Troms er det iverksatt mange positive 
tiltak innen forskning, bestandskartlegging, 
tilrettelegging for ordinær jakt, skadefelling 
med mer. I samarbeid med sankelaget i 
kommunen er det gjennomført et større 
uro/gjeter prosjekt. 
 
Elgforvaltning: Tildelingen av elg i 
kommunen var 73 dyr bestående av 16 
kalver, 8 voksne hanndyr, 1 eldre kyr og 
48 valgfrie. Det ble felt 62 dyr, fellings-
prosent var på 85 %. Reisadalen var inne i 
sitt andre år med jakt etter siste fredning. 
Utviklingen virker positiv. Ellers i 
kommunen er bestanden stabil. Arbeidet 
med ettersøk og ivaretakelse av skadede 
dyr blir gjort av den kommunale ettersøks-
ringen. En ordning som fungerer meget 
bra.  
 
Det var i år bare en kandidat som gikk opp 
til jegerprøveeksamen.  
 
 
Veterinærtjenesten 
Gjennom en statlig reform ble ordningen 
med veterinærvakt overført til kommunene 
fra 01.01.2008. Ansvaret lå tidligere hos 
Mattilsynet. Denne ordningen gjelder 
vaktberedskap for kveld, natt og helger. 
Kommunene i Nord Troms har i mange år 
hatt en ordning med vaktberedskap på 
dagtid. Gjennom denne reformen ble det 
gitt stimuleringstilskudd til områder i landet 
med store distrikt og lange kjøreavstander. 
Nord Troms fikk tildelt 230.000 gjennom 
denne ordningen. Disse midlene er brukt 
til å tilsette en tredje kommuneveterinær 
som har gjort at arbeidsbelastningen for 
veterinærsamarbeidet har blitt betydelig 
bedre.   
 
Kart/oppmåling/GIS 
Det er i 2008 gjennomført 48 kart- og 
delingsforretning. Det er foretatt 31 
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delingsforretninger i Kvænangen 
kommune og 13 i Kåfjord kommune. 
  
Vi har i løpet av 2007/2008 godt til innkjøp 
av ny GPS type Leica 1200. Med den nye 
GPSen er målejobbene enklere å en del 
raskere å utføre i å med at vi er tilknyttet 
noe som heter CPOS (centimeters 
posisjon). Det vil si at vi er uavhengig av 
egen basestasjon. CPOS er stasjoner som 
Statens kartverk har satt opp på flere 
plasser i Troms, kontakte med basen 
oppnås via mobiltelefon og internett.     
 
Kart- og delingsforretninger, plassering av 
bygninger, etablering og måling av 
passpunkter, oppmålingsteknisk bistand til 
kommunens egne prosjekter har vært 
prioritert.  Vi er inne i en fase hvor vi tar i 
bruk mange nye kartbaser og dataregistre 
som er til stor nytte i saksbehandlingen. 
Stadige endringer av situasjonen gjør at 
det er behov for oppdateringer av 
databasene om de fortsatt skal ha 
tilstrekkelig kvalitet til å kunne brukes i 
saksbehandlingen. Ajourhold av denne 
typen vil være et tillegg til dagens 
arbeidsoppgaver.  
 
Samarbeidet innen for kart- og oppmåling 
med nabokommunene Kåfjord og 
Kvænangen har hatt en fin og positiv 
utvikling i løpet av 2008. Vi har i løpet av 
2008 godt over til å registrere i matrikkelen 
som erstatter GAB. Hver kommune har 
selv ansvaret for egen registrering i 
matrikkelen. Med at kommune har 
ansvaret for føringen av matrikkelen så 
har man alltid oppdaterte kart og matrikkel.  
 
 
Kommuneplanens arealdel 
Arbeidet ble meldt startet opp sommeren 
2007 og ble satt i gang ved årsskiftet 
2007/2008 i praksis. Delplan for sentrum 
er prioritert og vil trolig fremmes som 
forslag sommeren 2009. I verste fall etter 
ferien. Delplan for resten av kommunen 
forventes fremmet som forslag før 
årsskiftet 2009/2010. Arbeidet ligger som 
helhet om lag 3 mnd etter oppsatt skjema 
ved oppstart. Plankapasitet og det faktum 
at mange sideordnede prosjekter er 
iverksatt er begrensende faktor for 
planarbeidet tidsmessig. 
 

Kystsoneplan ble vedtatt i 2001 og bør 
iverksettes revisjon i løpet av 2009 eller i 
2010.  
 
Reguleringsplaner: Det er vedtatt 4 
reguleringsplaner i 2008. Behandlingstid 
varierer mye, for 2008 fra 2 mnd til 11 mnd 
fra 1. behandling. I tillegg er 4 saker under 
behandling innkommet i 2008, herunder 
boligområde Rovdas 3. Avstand mellom 
vedtaksmøter (særlig KST) er tidvis 
begrensende for behandlingstid. Det er 
igangsatt arbeid for etablering av digitalt 
planarkiv. Sluttføres før sommeren 2009. 
 
Andre planer: 
- Igangsatt forarbeid for energi og 

klimaplanlegging i Nord-Troms på 
initiativ fra Nordreisa. 

- Igangsatt utredning / organisering av 
kommunesamarbeid på plan, kart/gis 
og oppmåling på initiativ fra Nordreisa. 
Finansiert av skjønnsmidler. Forpro- 
sjektfase til juni 2009. 

- Finansiert prosjekt for Risiko og 
sårbarhetsanalyse i Nordreisa, 
Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord på 
initiativ fra Nordreisa. Finansiert av 
skjønnsmidler. 

- Kommunen deltar med en representant  
i arbeidet med forvaltningsplan for 
Reisa nasjonalpark. Arbeidet forventes 
å være ferdig i løpet av 2010. 

 
 
Kulturskolen 
Tilsetting av ny lærer i musikk medførte 
økning til 2,5 stilling til musikkundervisning 
fra høstsemesteret. Elevtallet gikk i 
høstsemesteret opp til 101. I 
vårsemesteret var det kun ca 30 elever. 
Tilbudene høsten 2008 var musikk med 
korpsinstrumentene (messingblåser og 
treblåser), slagverk, gitar, bass og 
keyboard/piano/synth. I tillegg var det kurs 
i tegning/form/farge (hele året) og dans 
(vårsemesteret).  
 
UKM ble arrangert 8. mars med 20 
påmeldte innslag, et flott arrangement.  
 
DKS (Den kulturelle skolesekken) gir tilbud 
til både grunnskole og videregående 
skole, noen tilbud kommer som 
fylkesturnéer og noen bestilles av skolene. 
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I 2008 har det vært både teater, konserter 
og workshops. 
 
Ungdommens hus gjenåpnet etter lang 
tids stenging 01.03.08. I løpet av våren og 
høsten har det vært stor aktivitet. Klubben 
har åpent to kvelder i uka.  
   
Ungdomsrådet. Valg av nytt ungdomsråd 
ble også i 2008 gjort rundt på de 
forskjellige skolene. Denne ordningen ser 
ut til å fungere fint og alle elever i 
ungdomstrinnet får på denne måten vite 
om ungdomsrådet. Det var ca 200 som 
stemte.  
 
Også i 2008 hadde Nordreisa det rusfrie 
regionale 16. mai-arrangementet med 
ungdomsrådet som arrangør og 
ungdomsrådets sekretær som ansvarlig. 
Regionrådet og Troms Fylkeskommune 
betalte busstransport fra nabokommunene 
og Framtid i nord sponset annonsering. 
Den totale kostnaden var ca kr 108000. 
Næringslivet sponset ca 12% og 
ungdomsrådet brukte ca kr 5000 av egne 
midler på arrangementet.  
 

  
 
Det var rekordstort antall ungdommer 
innom hallen, 441 ungdommer fra 
Nordreisa og nabokommunene var til 
stede. Innleid DJ med skumkanon skapte 
stor stemning. Da arrangementet var slutt 
var også politiet til stede og skapte ro i 
rekkene når over 400 ungdommer skulle 
forlate stedet i busser og biler. 
Arrangementet var meget vellykket, men 
hadde ikke kunnet vært gjennomført uten 
de ca 30 voksne som stilte som frivillige 
vakter. Vi sender en stor takk til dem. 
 
 

Kinobesøket økte igjen, takket være 
rekordbesøk på filmen Kautokeino-
opprøret. Budsjettet har de siste årene 
vært satt opp med målsetting at kinodrifta 
skulle gå i balanse, og i 2008 ble dette for 
første gang oppnådd. Det er ikke lenger 
forestillinger hver uke. Besøkstallene har 
vært slik de siste årene:  
2008: 2 520 
2007: 2 042 
2006: 2 281 
2005: 2 896 
  
Den best besøkte filmen i 2008 var som 
nevnt Kautokeino-opprøret med 706 solgte 
billetter. Dette er ny rekord siden kinoen 
startet i 1991. I tillegg ble filmen vist som 
skolekino slik at totalbesøket ble 906. Nr 
to på besøkslista var Mamma Mia med 
175 solgte billetter. Kinoen hadde ingen 
Norgespremierer i 2008. 
 
 
Kulturmidlene var i 2008 på samme 
summer som tidligere. Til sammen ble kr 
592 000 fordelt til lag og foreninger. Det 
har blitt foretatt noen mindre reduksjoner i 
midlene i de seinere år, men de fleste 
tilskuddene står med samme beløp som i 
1990. Det har derfor vært en betydelig 
nedgang i kommunens kulturmidler i løpet 
av denne perioden. 
 
”Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser med handlingsprogram 
for bygging av anlegg og kulturbygg 2005 
– 2008” er et viktig styringsverktøy, og den 
gir en god oversikt over ressursene vi har 
på dette området. Vi er godt utstyrt når det 
gjelder anlegg for ulike aktiviteter rundt i 
hele kommunen. I 2008 ble det sendt tre 
nye søknader om spillemidler, to som 
gjaldt rehabilitering og en søknad på 
nærmiljøanlegg forenkla ordning. 
 
Fra 2005 har fysakarbeidet vært integrert i 
kommunens øvrige virksomhet. Formålet 
er å legge til rette for, og koordinere 
lavterskel aktivitetstiltak. Det forutsetter et 
meget godt tverrsektorielt samarbeid 
internt i kommunen så vel som godt 
samarbeid med eksterne organisasjoner 
og personer. 
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Biblioteket 
Nordreisa bibliotek består av 
hovedbibliotek på Storslett (i Halti) og to 
filialer, en i Rotsund og en i Sappen. 
Bibliotektilbudet i bygdene blir opprettholdt 
med bokbuss. Bokbussen besøker alle 
kommunale skoler og distriktsbarnehager i 
kommunen hver 14. dag.  

 
 
Viktige satsningsområder og aktiviteter i 
2008 har vært: 
- Studiebibliotek: tilrettelegge tjenester til 

voksne som tar utdanning. Denne 
tjenesten inngår i det regionale 
prosjektet ”Nord-Troms studiesenter”. 

- Videreføring og utvikling av 
bibliotektjenester til barn og unge – Ole 
Bok (gavebøker til førskolebarn), 
lesestimuleringstiltak til 
ungdomsskoleelever, arrangør av 
Barnebokforum i Nordreisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utvikle bokbussen til å bli en bedre 
integrert tjeneste i grunnskolene i 
Nordreisa  - pedagogisk ressurs. 

- Regionalt biblioteksamarbeid i Nord-
Troms 

- Snøfestival, samarbeid med Halti 
nasjonalparksenter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Medarrangør under Baaskifestivalen 
- Lørdagsuniversitet – direkteoverført 

forelesning fra Universitetet i Tromsø til 
studiebibliotekene i Nord-Troms 

 
 

 
 

Utlån 
hovedbibl 

Utlån 
Bokbuss 

Utlån  
filialer 

Sum 
utlån 

Besøk 
hovedbibl. 

Besøk 
bokbuss 

Besøk 
filialer 

Sum 
besøk 

2008 19.461 4.862    625 24.948 22.002 3589 350 25.941 
2007 18.660 4.992    938 24.590 24.405  420 24.825 
2006 16.784 5.128 1.212 23.124 22.854  683 23.537 
 

Kvenkultur 
I 2008 kom vi i mål med prosjektet  
Kvenske personnavn som har pågått siden  
1999 med varierende arbeidsintensitet ut  
fra tilgjengelig finansiering. Bente Imerslund  
har lagt ned et svært omfattende arbeid, og  
resultatet er ei praktbok på 320 sider som  
ble lansert 27. februar. Nordreisa kommune  
er stolt av å ha utgitt denne boka med lokal  
kvensk historie og som samtidig er et bane- 
brytende arbeid innafor den kvenske  
kulturhistorien i Nord-Norge. 
 
 
Kvenkulturprosjektet  
ble avsluttet ved utgangen av året etter litt over to års 
varighet. Første helga i juli ble den andre  
Baaskifestivalen arrangert. Videre er det jobbet med  
etablering av Halti kvenkultursenter IKS. Selskaps- 
avtale er utarbeidet og den er i løpet av høsten blitt  
vedtatt i kommunene og Troms fylkeskommune,  
unntatt Skjervøy. Prosjektleder har i tillegg deltatt i  
en gruppe som har jobbet med finansieringssøknad  
for Halti II.  
 
 

 

Forfatter Bente Immerslund og ordfører 
John Karlsen ved lanseringen av boken 
”Kvenske personnavn”.  
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Halti 
Biblioteksjefen har ansvaret for daglig drift 
av Halti-bygget. Turistinformasjonen ble 
sesongen 2008 et felles samarbeids-
prosjekt mellom Halti nasjonalparksenter 
og Halti. Biblioteksjefen tok det adminis-
trative ansvaret, nasjonalparksenteret det 
faglige. Begge parter ønsker en endelig 
avklaring i forhold til drifting av 
turistinfomasjonen. 
 
Siden Halti-bygget åpnet i 2001 har man 
vært plaget med lekkasjer i takvinduer. 
Høsten 2008 ble dette så ille at man 
iverksatte reparasjoner av de vinduene 
som var mest ødelagt. Dette arbeidet vil 
fortsette i 2009. 
 
 
Halti II, Halti nasjonalpark og Halti 
kvenkultursenter og formidlingssal 
Det er i løpet av året blitt jobbet videre 
med finansiering av Halti II. Vi har fått 
positive svar fra Innovasjon Norge og RDA 
styret på i alt fire millioner. Dessverre fikk 
vi igjen avslag fra Kulturdepartementet, 
men det blir sendt inn ny søknad i 2009. 

 
Videreføring av stedsutviklingarbeidet 
for gjennomføring av tiltak (Sørkjosen) har 
vært begrenset av prosjektlederkapasitet. 
Det jobbes særlig med finansiering og 
organisering av videre tiltak. 
Markeringstiltak ”stakebåtportaler” er 
gjennomført og vil bli fullført våren 2009 
med oppsett av portaler/skulpturer ved 
Rovdas og i Sørkjosen. 
 
Prosjektet ”Tilrettelegging for arktiske 
nasjonalparkopplevelser” ble avsluttet 
31.12.2008. Har resultert i konkrete 
tiltaksplaner og forslag for organisering for 
gjennomføring av tiltak fra 2009. Omfatter 
tiltak på tilrettelegging og tilknyttede 
oppgaver. Nordreisa har fått nasjonal 
oppmerksomhet for metoder og forslag 
som kommer ut av dette prosjektet.  
 
Nordreisa kommune fikk status som 
Nasjonal Parkkommune og Storslett 
som Nasjonal Parklandsby i 2008. Det 
har vært et jevnt trykk på dette arbeidet 
ifht etablering av nasjonalt prosjekt. Dette 
er finansiert og under organisering. 
Formannskapet har også vedtatt en intern 
organisering som vil strømlinjeforme 
utviklingsarbeidet videre i tettere 

samarbeid med næringsliv og andre 
aktører lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Statusen ser ut til å skape et bra 
engasjement i befolkningen og i 
næringslivet. Et bra utgangspunkt for 
videre utviklingsarbeid. På bakgrunn av de 
overnevnte prosjekter har Nordreisa søkt 
om deltakelse i ”verdiskapingsprogram for 
naturarven” fra 2009 – 2013. Avgjørelse i 
april 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våren 2008 fikk vi godkjent søknaden, 
sammen med Kåfjord kommune, om å bli 
”Økoløftkommuner”. Vi er en av 20 
piloter i landet. Tilsetting av prosjektleder 
skjedde i høst og oppstart er 01.01.2009. 
 
Det er utarbeidet konkret tiltaksplan for 
Kippernes friluftsområde. Prosjektet har 
allerede finansiering på kr 200.000 for 
tiltak i 2009. 
 
Finansiert og gjennomført prosjekt for 
formaliseringa av grunneieravtaler for 
tilrettelegging av sammenhengende tur- 
og gangveinett i Storslett og Sørkjosen 
området. 
 
 
Andre oppgaver  
- Kommunens hjemmeside: Utviklings-
avdelingen er med i redaksjonskomiteen, 
og har webansvarlig.  
- Næringskonsulent og kulturkonsulent har 
fra administrasjonen vært kontakt-
personer overfor Tornedalsrådets kultur- 
og næringsgruppe.  
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Personalsituasjonen og arbeidsmiljø 
Personalsituasjonen har vært på et 
minimum i forhold til de oppgave vi er satt 
til å løse. Stillinger har stått vakant og 
enhetsleder var fra mars og ut året helt 
eller delvis sykemeldt. De ansatte skal ha 
en stor honnør som har stått på i denne 
tiden. 
 
Sykefravær 2007 2008 
Utviklingsavdelingen 2,7 6,1 
Bibliotek 0 0,4 
Kultur 6,1 4,5 
Musikk / kulturskolen 17,1 17,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utfordringer 
Det statlige og regionale virkemiddel-
apparatet har blitt gradvis endret de siste  
10-15 åra. Det innebærer at faste bevilg-
ninger har stått i ro, mens prosjektrettede 
tiltak har økt. I de siste åra har vi sett en 
dreining mot at enda mer midler holdes 
igjen på statlig nivå og deles ut gjennom 
målrettede prosjekter. ”Prosjekt økoløft” er 
her et eksempel. Utfordringene våre i  
forhold til dette er de ordinære 
arbeidsoppgavene vi har, satt opp i mot 
personellressursene. Vi har i mange år 
hatt mange små og store prosjekter, som 
vi mener er så positive for kommunen og 
lokalmiljøet at vi ønsker å prioritere dem. 
Dette kan imidlertid bety at den daglig 
forvaltning kan lide noe.  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stjernekoret og Mollis synger ved  ”Elveparken”  
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Politisk styringsorgan er driftsutvalget 
 
Ansvarsområde 
Teknisk ansvarsområde er: vann, avløp, 
veg, slam, renovasjon, brann, feiing, 
forurensningmyndighet, havn, 
byggesaksbehandling, utleie og 
vedlikehold av kommunale boliger, drift og 
vedlikehold av kommunens 
bygningsmasse (skoler, barnehager, 
rådhus, helsesenter, omsorgssenter, 
svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg,  
verkstedbygning m.v. Avdelingen har også 
ansvar for gjennomføring av alle 
kommunale utbyggingsoppgaver samt 
tilsyn på elveforbygninger i Reisadalen, 
Oksfjorddalen og Rotsunddalen. 
Enhetsleder er Roy Jørgensen som 
rapporterer direkte til rådmann.  
 
 
Årets virksomhet 
Vannverket: Storslett vannverk er i gang 
med den største ubyggingen i vannverkets 
historie. Prosjektering av Lånivannet som 
ny hovedvannkilde, med behandlings-
anlegg, utjevningsbassen og hovedledning 
fram til Sørkjosen er gjennomført. 
Likeledes er anbudskonkurranse for 
utbygging gjennomført våren 2008.  
Entreprenører antatt og arbeidene pågår 
for fullt. Konsesjon for Lånivannet som ny 
drikkevannskilde er gitt. 
 
Kloakknettet: Anleggsarbeidene ved ny 
hovedkloakk fra Storslett til Nordkjosneset 
ble gjennomført i 2008. Renseanlegg 
montert og anlegget er ventet igangsatt 
mars 2009. Det nye anlegget består av 
7500 m ledningsnett, 7 pumpestasjoner og 
et renseanlegg i Nordkjosen. Ved 
utbyggingen vil alle pumpestasjoner 
tilknyttes driftssentral for overvåkning av 
pumpestasjoner og renseanlegg. Dermed 
vil kommunen ha bedre beredskap mot 
innslag og oversvømmelse av kloakk i 
boliger og lignende.   
 
Renovasjon/slam: Avfallsservice AS 
utfører all renovasjons- og slamtømming i 
kommunen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Brannvesen / feiertjenesten: Det er utført 
feiing på ca 1400 piper og 30 tilsyn på 
fyringsanlegg i Nordreisa. I tillegg ble ca 
50 piper frest opp. Totalt antall fyrings-
anlegg er 1980. Feietjenesten blir normalt 
utført i månedene mai – oktober. 
Nordreisa kommune deltar i et 
interkommunalt samarbeid med Kåfjord, 
Lyngen, Skjervøy, Storfjord, og 
Kvænangen kommuner. Ordningen skal 
være selvfinansierende.  
 
Brannvern omfatter beredskap, utrykning 
på brann og ulykker, samt forebyggende 
brannvern.  I løpet av 2008 ble det 
gjennomført 26 brannutrykninger, 
herunder også bilbrann og 
bilulykker med behov for frigjøring av 
personer, og andre ulykker. Dette er 
uvanlig lite i forhold til tidligere år, hvor 
antallet har ligget stabilt mellom 32 – 38 
utrykninger. I tillegg er det gjennomført 
øvelser både i eget mannskap, samt  
 

 
 
havariøvelse med AVINOR. 
Brannvesenet er forholdsvis godt utrustet 
til de oppgavene man står overfor, kanskje 
med unntak av hendelser langt utafor 
allfarvei, som skogbrann og lignende. 
Tjenesten er også dårlig utrustet for 
hendelser på sjø. 
Fram til 2008 har brannvesenet hatt for lite 
ressurser i forhold til forskriftskravene når 
det forebyggende brannvern. I Nordreisa 
er det ved utgangen av 2008 registrert 57 
”særskilte brannobjekter”. Kommunens 
plikt å føre regelmessig tilsyn med at 
brannvernet blir tilfredsstillende ivaretatt 
på brannobjektene. Det ble ført tilsyn med 
30 av de 57 ”særskilte brannobjekter” i 
Nordreisa.  Det generelle kravet er at det 

12.    Teknisk avdeling    
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skal gjennomføres årlig tilsyn med 
samtlige særskilte brannobjekter. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap har krevd at kommunen frigjør 
personellressurser til gjennomføring av 
tilsyn med brannobjektene. Dette kravet 
har ikke kommunen imøtekommet ennå, 
men kommunestyret har vedtatt oppretting 
av stilling som branningeniør fra og med 
2009. Kommunen har kjøpt noe 
tilsynstjeneste fra konsulentfirma for å 
oppnå minimum av tilsyn. Dette er en 
kostbar ordning framfor egne ansatte eller 
delta i interkommunalt samarbeid.  
 
 
Veger/veglys: Vinteren 2008 var 
forholdsvis moderat med hensyn til 
snømengde.  Dette gjorde at innleie av 
ekstra utstyr /maskiner ble holdt på et 
lavest mulig nivå.  Grusveger og en del av 
vegene som tidligere ble overtatt av 
fylket/staten er i meget dårlig forfatning.  
Fortsatt er det behov for opprustning av 
kommunale veger.  
 
Driften av veglysene koster kommunen 
betydelige beløp. De gamle lysene er 
kostbare å vedlikeholde. Armaturer med 
PCB kondensatorer, skulle i iflg. forskrift 
fra miljøverndepartementet.  være skiftet 
innen 1.jan.2005.  Nordreisa kommune 
fikk utsettelse til 1.1.2008, men tiltaket 
rakk ikke opp i prioritering av midler. 
Konsekvensen ble at veglys måtte fases ut 
/ demonteres.  I juni bevilget 
kommunestyret 3 mill. til utskifting av PCB- 
holdige veglysarmaturer. Arbeidet pågår 
og ventes ferdig i løpet av mars 2009. 
 
Høye priser på strøm, medførte under-
skudd i regnskapet for veglysene.  I 
praksis er det ikke rom for vedlikehold av 
veglys. Budsjettet rekker knapt til strøm. 
 
 
Byggesaksbehandling: Det ble behandlet 
30 (51) søknadspliktige tiltak og 53 (57) 
meldinger. I 2008 er det gitt brukstillatelse 
for 22 boenheter. Det er ikke registrert 
noen nye større byggeprosjekter i 2008. 
Byggesaksbehandler utfører foruten 
byggesaksbehandling også tilsyn med 
foretak etter Forskrift om godkjenning av 
foretak for ansvarsrett (det skal 
gjennomføres tilsyn med 10 % av alle 
foretak som har ansvarsrett i kommunen, 

hvert år).  I tillegg utfører byggesaks-
behandler tilsyn (brannsyn) med 
brannobjektene etter Forebyggend-
eforskriften. Det er ikke nok 
stillingsressurser til dette arbeidet. Det 
arbeides med en interkommunal løsning 
på tilsyn i byggesaker.  
 
Kommunale bygninger/uteanlegg: 
Utbygging av Storslett skole byggetrinn II 
er snart ferdig og ventes overlevert i febr. 
2009.   
Alle kommunale bygninger lider under 
mangel på vedlikeholdsmidler. Avsatte 
vedlikeholdsmidler går til kompensering for 
prisøkning, overforbruk av strøm og 
økning på kommunale avgifter og faste 
lovpålagte avtaler. 
 
Teknisk avdelig har ansvar for ”parker” og 
andre uteområder. Det er ikke avsatt 
ressurser til uteområder, bortsett fra noen 
få tusenlapper til sommerarbeidsplasser 
for ungdom. Her bør uteseksjonen styrkes 
med en ½ stilling for å kunne ta seg mer 
av dette området.  
  
 
 
Økonomi 
Netto driftsbudsjett for 2008 for kapittel 15 
var på 5 308 700 Regnskapet viser et 
regnskapsteknisk mindreforbruk på kr 1 
333 805.  For kapittel 16 var netto 
driftsbudsjett på 11 367 800 kroner.  
Regnskapet viser et merforbruk på kr 1 
333 805. Tallene (nettotall) fordeler seg 
som følger: 
 
 
 
 
 
Vi har underskudd på alle selvkostområder 
i 2008. Selvkostområdene vann og avløp 
har fond som de disponerer underskuddet 
mot. For selvkostområdet er renovasjon 
beregningene gjort av Avfallsservice AS 
og viser Nordreisa kommunes andel etter 
en fordelingsnøkkel som eierkommunene 
er enige om. De øvrige selvkostområdene 
har ingen fond som underskuddene kan 
føres mot, og underskuddene på feiing og 
havn er således ført i balansen som 
merforbruk. Underskuddet på feiing vil bli 
dekket de kommende årene gjennom 
avgiftene. Underskuddet på havn må 

ansvar Budsjett Regnsk 
2008 

Resultat Regnskap 
2007 

1.5 5 308 708 3 974 895 -1 333 805 1 491 060 
1.6 11 367 800 13 207 378 1 839 578 510 365 
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vurderes og uansett dekkes over 
driftsregnskapet da inntektene vi får på 
dette selvkostområdet ikke klarer å dekke 
opp kostnadene. Selvkostområde 
byggesak er dekket over driftsregnskapet 
for 2008. 
 
Kap 1.5  VA- sektoren:  Driftsbudsjettet for 
VA-sektoren er i hovedsak informasjon om 
driftsnivå, mens det er selvkostregnskapet 
som viser positiv eller negativ 
driftsresultat. Fondsavsetningene føres 
som utgift i regnskapet og gir negativ 
resultat, til tross for at dette er penger om 
settes på reservekonto. Underskudd 
dekkes inn fra evt. fond. Slik regnskapet 
føres bidrar fondsavsetningene til 
kommunens totale regnskapsunderskudd.    
 
Tiltak for å unngå framtidige underskudd 
er å øke gebyrstørrelsen i forhold til faktisk 
drift. Dette kan delvis forutsees gjennom 
simulert selvkostregnskap tidlig på høsten 
før fastsetting av gebyrene. 
Driftskostnadene for vann og avløp er 
relativ lave i forhold til dimensjonene på 
våre anlegg.  Det er derfor viktig å ha 
fokus på at avgiftsnivået er i samsvar med 
faktiske driftskostnader. 
 
 
Kap 1.6 budsjettavvik:  
- Byggesak hadde ca 190.000 mindre i 

inntekter enn budsjettert. Nedgang i 
inntektene på byggesaksgebyr på  ca. 
kr 100.000 i forhold til fjoråret. Kapitlet 
er budsjettert med for høye inntekter. 

- Overforbruk på strøm på ca 1.mill noe  
  som skyldes høyere gjennomsnittspris 

på strøm. Videre er det ikke gitt økte 
budsjettrammer som kompenserer for 
økningene i kommunale avgifter på ca 
170.000.  

- Vedlikeholdsmidlene benyttes til 
dekning av faste lovpålagte avtaler 
og tiltak innen brannvern og HMS. 
Dette gjør at det er tilnærmet lik null 
vedlikehold på kommunale bygg.  
Samtidig øker antall bygg som har 
økende behov for vedlikehold.  Av 
samlet budsjett til vedlikehold på 
samtlige kommunale bygg på     
1.335.000 ble ca halvparten brukt til 
vedlikehold, resten ble brukt til 
lovpålagte avtaler, merutgifter til 
strøm, kommunale avgifter mv. 
vedlikeholdet og sikkerhetsnivået på 

kommunale bygg er ikke fullt ut 
tilfredsstillende. Det kreves fortsatt 
tilført midler for å imøtekomme 
lovpålagte krav om sikkerhet i de 
kommunale byggene. Dette gjelder 
først og fremt personsikkerhet, men 
også sikkerhet mot ulykker og 
skader på bygg.  

- Svikt i inntektene ved svømmehallen 
/ samfunnshuset på ca 100.000. 

- Familiesenteret har ikke vært 
budsjettert tidligere og er belastet 
regnskapet på ka. 16 med 91.000. 

- Generelt er det ikke mulig å drift 
forsvarlig vedlikehold på kommunale 
bygg innenfor de rammer som gis. 
Behovene for vedlikehold vil øke. 
Før eller senere vil lokaler være i slik 
forfatning at de må stenge eller at 
det må fortas betydelig opprustning. 

 
 
 
Personellsituasjonen og arbeidsmiljø 
I år 2008 var det 29 fast ansatte i teknisk 
avdeling, 21 av disse stillingshjemlene er 
hele stillinger, mens resten er stillinger i 
redusert stillingsbrøk. Deltidsstillinger (22)  
i brannvesenet kommer i tillegg. 
 
Teknisk avdeling har liten bemanning i 
forhold til alle arbeidsoppgavene vi utfører, 
men også i forhold til tilsvarende 
sammenlignbare kommuner.  Avdelingen 
har som regel påtatt prosjektlederarbeidet 
for stort sett alle utbyggingssaker i 
kommunalt regi. Dette gjør at all 
kompetanse og ressurser i avdelingen 
jobber under sterkt press, både tidsmessig 
og økonomisk. Ved anleggsseksjonen 
øker arbeidsoppgavene i omfang. Ny 
hovedavløpsledning med renseanlegg og 
nytt vannverk med Lånivannet som 
forsyningskilde betyr 19,5 km med nye 
ledninger, pumpestasjoner, renseanlegg 
mv. Dette krever mer personellresurser for 
å ta hånd om arbeidsoppgavene 
anleggene krever. 
 
For øvrig står ikke stillingsressursene 
innen brannforebygning i forhold til 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap krav til kommunens 
brannordning. Dette vil forhåpentlig bli løs 
ved at kommunestyret i budsjett for 2009 
har opprettet ny stilling som branningeniør. 
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Enhetsleder vil framheve at det innen 
avdelingens ansatte utvises stort 
engasjement og arbeidsinnsats på alle felt. 
De ansatte er sterkt motivert for opp-
gavene og påtar seg ofte ekstra arbeid for 
å unngå kjøp av tjenester utafor egen 
avdeling. Sykdom blant ansatte gjør at 
gjenværende personell får en ekstra 
belastning og merarbeid.  
 
Sykefraværet på avdelingen har vært lavt i 
2008.  
 
Sykefravær 2007 2008 
Bygg / eiendom 5,5 3,6 
Anlegg 2,0 1,8 
 
 
 
Utfordringer  
Teknisk avdeling har en utfordrende og 
spennende tid framfor seg.  Nye 
utbyggingsprosjekt kommer fortløpende 
som en konsekvens av sentrale 
virkemidler eller pålegg, samt lokale 
ønsker og behov.  
Av prosjekt som er nært forestående er: 
- Videre utbygging av Storslett ”nye” 

skole 
- Brannteknisk oppgradering av 

kommunale bygg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

- Utarbeide og gjennomføre løsninger for 
behandling av overflatevann i regulerte 
boligfelt mv. 

- Ferdigstilling og drift av ny hovedkloakk 
fra Storslett til Nordkjosen. 

- Utbygging av Lånivannet som ny 
hovedvannkilde for Storslett / Sørkjosen 
er i startgropa. Ny forsyningsledning til 
Sørkjosen via høydebasseng.  

 
Generelt er framtida svært utfordrende 
både utbygningsmessig så vel som 
kompetansemessig.  Det vil også være 
store utfordringer for politikerne å finne 
økonomisk grunnlag for alle tiltakene som 
både er nødvendig og pålagte i framtidas 
Nordreisa. Det er også en stor utfordring å 
finne driftsmidler for de tiltakene som er i 
drift.   
 
Enhetsleder vil gi honnør til alle ansatte 
ved avdelingen, både de som sitt 
arbeidssted i administrasjonen, så vel alle 
vaktmestrene på kommunale bygg, samt 
driftoperatører og vedlikeholdsarbeidere 
på veg, vann, avløp, park og idrettsanlegg. 
Stor arbeidsinnsats fra samtlige har bidratt 
til at Nordreisa kommune har høy kvalitet.  
 
 
 

Deler av Sørkjosen havn 
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Ansvarsområde: 
Renhold er egen resultatenhet som dekker 
alle kommunale bygg - unntatt Halti. Det er 
totalt 26 renholdere, hvorav 10 er i 100 % 
stilling og 16 på deltid. Vi har 2 stillinger 
vakanse, 20% stilling på    
voksenopplæringen og  50% st. på 
sykehjemmet. Husøkonomen Inger 
Johanne Skogmo er midlertidig tilsatt som 
enhetsleder.                                                                            
 
 
Årets virksomhet 
Renholdsplan for Nordreisahallen er klar, 
og planer for Sonjatun er under arbeid.  
På grunn av stort arbeidsområde kan 
videre planarbeid kun tas ved anledning. 
Maskinparken er stort sett gammelt og 
utslitt . 
Arealet for renhold er økt uten 
investeringer i nye reholdsmaskiner, de vi 
har må transporteres fra bygg til bygg. 
 
 
Personalsituasjon og arbeidsmiljø 
Personalet samarbeider godt og de 
ansatte uttrykker trivsel på jobb. Dette kan 
ha medvirket til at stor nedgang i syke- 
fraværet, fra 2007 til 2008. Vi har som mål 
at sykefraværet skal komme ned under 
9% i 2009. 
 
Sykefravær 2007 2008 
Renhold 17,2 10,7 
 
Personalet motiveres til å ta fagbrev i 
renhold, det gir ikke bare kunnskap og 
status i arbeidet, men også økonomisk 
gevinst på sikt. Fire søkte og fikk plass på 
Nordreisa videregående skole.  
 
Bedre vedlikehold av enkelte bygg bidrar 
til lettere renhold, men det er fortsatt mye 
å hente på dette området. Renholdsarbeid 
er tungt på nedslitte gulv av dårlig kvalitet 
(eks. kommunehuset). Hvert gulv som 
vedlikeholdes/fornyes, gir mindre slitasje 
på personalet, medvirker til bedre 
arbeidsmiljø, letter arbeidet, minsker 
sykefraværet, og mye lengre varighet på 
gulvene. 
 

 
 
 
 
 
Økonomi 
 
 
 
 
Avvik på renhold skyldes utgifter til vikarer, 
ekstrahjelp, og pensjonsutgifter ikke 
budsjettert. I tillegg er utgifter til 
ikkebudsjettert aktivitet som nedvasking 
og gulvbehandlet arbeid på nybygg og på 
barnehager for å hindre stenging.  
 
 
Utfordringer framover 
- Utfordring å holde stramme budsjett  
- Lette og effektivisere renholdet ved å 

skaffe nødvendig materiell 
(renholdsmaskiner).  

- Få overbygde inngangsparti, med 
spesial matter som ”stopper” sand og 
smuss fra å bli dradd inn i byggene, det 
sparer utgifter til golvvedlikehold.   

- Minske delstillinger der dette er mulig, 
til fordel for 2 faste vikarer, samt 
ansette renholder 1, som kan gi bedre 
tid for lederen til planlegging m.m..  

- Kjøpe moppevaskemaskiner slik at 
enheten kan ta hånd om 
moppevaskvaskinga.      

 
 
 
 
 
 
 

13.    Renhold     
 

ansvar Opprinn 
budsjett 

Rev 
budsjett 

Regnsk 
2008 

Regnsk 
2007 

11750 6 826 000 7 097 000 7 657 383 6 813 237 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5542 -2

Arkiv: 004

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 13.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til kommunestyret

Vedlegg: Årsrapport 2008 fra Nordreisa kontrollutvalg

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering. 

Saksopplysninger

I møte  11. mai 2009, sak 07/09 fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte 
følgende vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering.
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Nordreisa kommunestyre
v/ordføreren
9151 Storslett

Deres ref:

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2008

I kontrollutvalgsmøte 1 1. mai 2009 i sak 07/09 blei følgende vedtatt:

Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport og innbyr kommunestyret til å fatte
følgende vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering.

Kontrollutvalget oversender rapporten til behandling i kommunestyret med følgende

innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2008 til orientering.

Saken bes fremmet for kommunestyret som egen sak.

Med ve ghi1 n

Odd . Solberg
r° giver

K-Sekretanatet

Vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2008

Kopi: Rådmannen i Nordreisa kommune

SAKSNR.

NORDRE1SA KOMMUNE
SERVICEKONTOREE

Vår ref: Saksbehandler: Telefori: Dato:
13/09 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 12.05.2009
428.5.5/0S  E-postadresse: Mobil:

odd.solber k-sekretariatet.no 48 02 64 62

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Postboks 88 c/o Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 OLDERDALEN 9306 F1NNSNES
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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KONTROLLUTVALGET
I

Nordreisa kommune

ÅRSRAPPORT

2008
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1. INNLEDNING

Fra 1. juli 2004 trådte i kraft endringer i kommuneloven (Lov om kommuner og
fylkeskommuner av 25.9.92 nr 107) vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon. Fra samme
tidspunkt trådte i kraft ny forskrift om kontrollutvalg. I forskriften er det gitt regler for valg og
sammensetning av utvalget, om utvalget sitt ansvar og oppgaver, om saksbehandling og
sekretariat.

2. VALG - SAMMENSETNING

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,
jf. § 76. For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som
skal "forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 77 nr. 1.
Dette er gjentatt i  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fidkeskommuner  (av 15.6.04) §
2.
For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til forvaltningen
(underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge valgbarhetsregler
som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer med
beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervet som
kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kormnunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt
andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de
folkevalgte. Fom. inneværende valgperiode (2007-2011) skal minst ett medlem av
kontrollutvalget velges blant kommunestyrets medlemmer. Dette forholdet er ivaretatt av
Nordreisa kommune.

Kontrollutvalget har hatt 5 medlemmer og varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret og
har i 2008 bestått av:

medlem kommunestyret
** varamedlem kommunestyret

2
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3. FUNKSJON, FORMÅL OG MÅLSETTINGER

I "Forskrift om kontrollutvalg" jfr § 4, er utvalgets formål definert slik:

3

"Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller
ftlkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller ftlkestinget, herunder
påse at kommunen eller ftlkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning."

Kontrollutvalget skal være et aktivt organ som framstår med integritet og respekt i den
kommunale forvaltningen. Et velfungerende utvalg er en del av det kommunale selvstyret og
en viktig bestandel i lokaldemokratioet i kommunen.

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og
tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske
beslutningsprosessen.

3.1 Oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av  Forskrifter om kontrollutvalg i kommuner og
ftlkeskommuner — kapittel 3-7:

-  Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den
kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en
forsvarlig revisj onsordning.

• Innhenting av opplysninger:  Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta
de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

-  Regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale
foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

• Uttalelse om årsregnskapet:  Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen
fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av
kommunestyret.

• Oppfølging av revisjonsmerknader:  Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf.
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4 (nummererte revisjonsbrev),
skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere
saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

-  Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir
gjenstand for forvaltningsrevisjon.

• Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon:  Kontrollutvalget skal minst ffi gang i
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
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• Rapporter om forvaltningsrevisjon:  Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke
forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om funnene i disse.

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:  Kontrollutvalget skal påse at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om
forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om
hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt
opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er
blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

-  Selskapskontroll:  Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av selskapskontroll.

• Selskapskontrollens innhold:  Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll
med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll,
herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.

• Rapportering om selskapskontrollen:  Med utgangspunkt i planen for gjennomføring
av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke
kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse.

-  Valg av revisjonsordning og valg av revisor:  Kommunestyret avgjør selv om kommunen
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale
med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Dersom
kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

-  Budsjettbehandlingen:  Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og
revisjonsarbeidet skal følge rådmannens innstilling til kommunestyret.

4. MØTER OG SAKSBEHANDLING

4.1. Møter

Kontrollutvalget bygger i hovedsak sitt arbeid på de rapporter og det saksmateriale som
legges frem av kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen. I tillegg foretas det også egne
vurderinger av administrative beslutninger og gjennomgang av møteutskrifter og
saksfremlegg fra politiske organer. Kontrollutvalget har i 2008 hatt 6 møter, og behandlet 39
protokollerte saker.

Nordreisa kommunes administrasjon har møtt i kontrollutvalget og gitt orienteringer.

K-Sekretariatet IKS har i 2008 sørget for saksutredning og sekretærhjelp.
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4.2.  Saksbehandling

Forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger:

Regnskapsrevisjon:

•

Uttalelse til årsregnskapet for 2007 Nordreisa kommune

•

Rapportering fra revisor

Nummererte revisjonsbrev:

•

Årsregnskapet 2006 manglende selvkostkalkyle Avfallsservice AS

•

Årsregnskapet 2006 Avsatte husbankmidler

•

Årsregnskapet 2006 — Ufullstendige noter

•

Årsregnskapet 2007 — Utestående fordringer

•

Årsregnskapet 2007 — Manglende kontrolloppstilling

Forvaltningsrevisjon:

•

Overordnet analyse og plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Nordreisa
kommune 2008-2011

•

Forvaltningsrevisjonsrapport "Iverksetting av politiske vedtak"

•

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomistyring i Nordreisa kommune"

•

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Iverksetting av politiske vedtak"

•

Overordnet prosjektskisse "Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet"

Selskapskontroll:

•

Plan for selskapskontroll i Nordreisa kommune 2009-2011

Orienteringer/andre saker:
 7 System for varsling av kritikkverdige forhold

•

Utvalget har vurdert revisjonsarbeidet fortløpende, og det har ikke vært spesielle
merknader til den måten revisjonen har lagt opp sitt arbeid. Revisjonens
uavhengighetserklæring og strategiplan er også vurdert uten merknader. Blant annet på
dette grunnlag har kontrollutvalget konkludert med at revisj onen er betryggende.

5. AVSLUTN1NG

Kontrollutvalgets medlemmer er innforstått med at den nye lovgivningen medfører flere og
større oppgaver og utvidede forpliktelser i forhold til tidligere gjeldende bestemmelser. Dette
gjenspeiler seg i økningen i aktivitetsnivået i 2008 i forhold til tidligere år.
Samarbeid med kommunestyret og administrasjonen er viktig for å få til gode løsninger i
forvaltningen.

()4111
Asbj Fredriksen

Storslett, 11. mai 2009

einar Toresen

l'"11‘

5

Liss Ophaug Rar vald 1 y Lillian Steinsvik

•

(-
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/953 -11

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Lill Torunn Hansen

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
17/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
29/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Årsregnskap 20088

Vedlegg:
• Kortversjon årsregnskap 2008
• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2008
• Revisjonsberetning 2008 fra Komrev Nord IKS
• Sammenligning administrasjonsnivå, utdrag fra Kostra

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd) på kr. 8 141 051,97 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 
1 741 639,93. Underskuddet i driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd tidligere år 
i balanseregnskapet.

2. Underskuddet på selvkostområdet feiing på kr 165 004,61 skal dekkes over 
selvkostregnskapet. Underskuddet på selvkostområdet Havn skal dekkes på samme måte 
som det øvrige underskuddet.
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

3. Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et 
regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr. 8 141 051,97 og et 
underskudd i investeringsregnskapet på kr. 1 741 639,93. Underskuddet i 
driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd tidligere år i 
balanseregnskapet.

4. Underskuddet på selvkostområdet feiing på kr 165 004,61 skal dekkes over 
selvkostregnskapet. Underskuddet på selvkostområdet Havn skal dekkes på 
samme måte som det øvrige underskuddet.

Vedlegg

1 Kontrollutvalgets uttalelse om Nordreisa Kommunes årsregnskap for 2008

2 Revisjonsberetning for 2008

3 Årsregnskap 2008 - kortversjon

Rådmannens innstilling

5. Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd) på kr. 8 141 051,97 og et underskudd i investeringsregnskapet på kr. 
1 741 639,93. Underskuddet i driftsregnskapet legges til akkumulert underskudd tidligere år 
i balanseregnskapet.

6. Underskuddet på selvkostområdet feiing på kr 165 004,61 skal dekkes over 
selvkostregnskapet. Underskuddet på selvkostområdet Havn skal dekkes på samme måte 
som det øvrige underskuddet.

Saksframstilling

I henhold til forskrift om årsregnskap § 10 skal årsregnskapet avlegges innen 15. februar året 
etter regnskapsåret, og vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets 
slutt. 

Med dette legges Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008 fram til behandling.
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Årsresultat
Kommunens regnskap for 2008 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) 
på 8,141 mill kr. Merforbruket består av:

Merforbruk driftsregnskapet   kr -7 357 412,36
Underskudd selvkost feiing kr -165 004,61
Underskudd selvkost havn kr -618 635,00
Sum merforbruk / underskudd kr -8 141 051,97

Underskudd selvkost feiing skal dekkes fra selvkostområdet, derimot må underskudd selvkost 
Havn dekkes over drifta da dette selvkostområdet ikke klarer å dekke underskuddet selv. 

Brutto driftsresultat utgjør -7,4 mill kr mot budsjettert -4,6 mill kr. Netto driftsresultat er på -9,8 
mill kr mot -5,0 mill kr i 2007. Netto driftsresultat bør utgjøre ca 3% av brutto driftsinntekter for 
at vi skal ha en sunn og god økonomi ifølge det tekniske beregningsutvalget (TBU), og for 
Nordreisa kommune vil det si omkring +8,6 mill kr for 2008. Vi har et resultatgap på 18,4 mill 
kr ift anbefalingen fra TBU. 

Kommunens framlagte årsresultat de siste årene er som følger (tall i mill kr):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0,000 0,138 -1,745 -10,648 -8,539 2,640 3,443 -2,431 -8,141

-25,421

Resultatutviklingen sett sammen med netto driftsresultat viser at utgiftsnivået er for høyt i 
forhold til de inntektene vi skal finansiere dette med. Dette er en situasjon som ser ut til å ha 
opparbeidet seg i alle fall de siste 8 årene, og kommunen har ikke en bærekraftig økonomisk
situasjon. Dette vises også på byggsiden, der vi har hatt en stor verdireduksjon på kommunale 
bygg grunnet for lavt vedlikehold over flere år. 

Administrasjonsnivået i kommunen er ikke unormalt høyt, se vedlegg for sammenligning av 
nivå. Selv om vi alltid må ha fokus på det administrative nivået, så er dette en indikasjon på at 
det er tjenestenivået som er for høyt i forhold til driftsinntektene. 

Avviksbeskrivelse pr sektor
Budsjettavvikene er fordelt slik pr sektor (selvkostområder er da trukket ut):

Tall i 1000 kr Regnsk 08 Budsj 08 Avvik
1.1 Sektor for administrasjon 17 576 16 916 -659
1.2 Sektor for levekår 62 042 58 587 -3 455
1.3 Sektor for helse og sosial 80 542 79 209 -1 333
1.4 Utviklingsavdelingen 8 558 8 669 111
1.5 Anleggsdrift 3 975 5 309 1 334
1.6 Bygg og eiendom 13 207 11 368 -1 840
1.7 Folkevalgte styringsorganer 1 675 1 759 84
1.8 Skatter og rammetilskudd -188 015 -184 906 3 109
1.9 Renter, avdrag og avsetninger 7 797 3 089 -4 708

7 357 0 -7 357

Totalt sett har vi et merforbruk på lønnsutgifter i 2008 med 1,4 mill kr hvilket er ca 1% av totale 
lønnsutgifter. Totale utgifter til lønn i 2008 er på 198,0 mill kr mot budsjettert 196,6 mill kr inkl 
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sosiale utgifter men fratrukket refusjoner sykelønn med 13,2 mill kr og fødselspenger med 1,4 
mill kr samt korrigert for tilbakeført premieavvik på pensjoner med 2,1 mill kr mer enn budsjett. 
Merforbruket på lønn må ses opp mot budsjetterte krav til vakanser med 2,0 mill kr for 2008 
som enkelte sektorer har hatt problemer med å gjennomføre, da spesielt innenfor skole og helse. 

1.1 Sektor for administrasjon 
Merforbruket på budsjett for administrasjon er på 0,7 mill kr og viktigste forklaringer er:
• Forsinket mottak flyktninger med 2,5 mill kr i manglende inntekter som kommunen så sent 

som i november/desember fikk lovnad fra IMDI ville komme før årsskiftet.
• Premieavvik pensjoner større enn budsjettert med 2,1 mill kr og dermed merinntekter.
• Merforbruk renhold 0,6 mill kr hovedsakelig grunnet nedvasking og gulvbehandling for å 

hindre stenging av bygg i tillegg til at det er underbudsjettering på behov for vikarer og 
ekstrahjelp.

• Mindreforbruk lønn på sentraladministrasjonen 0,2 mill kr.

1.2 Sektor for levekår
Merforbruket på budsjett for levekår er på 3,5 mill kr og viktigste forklaringer er:
• Økning i lønnsbudsjett for lite ift faktisk lønnsøkning etter forhandlingene i 2008 med 0,3 

mill kr.
• Manglende muligheter til å dekke inn vakanser og kutt gjort i budsjettet i desember 2008. 

Lønnsbudsjettet ble kuttet med 0,7 mill kr for sektor 1.2 som antatte vakante stillinger.
• Merforbruk 2,4 mill kr på skolesiden hvorav deler forklares av de to momentene ovenfor. 

Andre forklaringer er bl a merutgifter til skyss 0,3 mill kr, tilførte timer fra staten ikke tatt 
høyde for i budsjettet for 2008, merforbruk spesialundervisning med 0,4 mill kr, manglende 
budsjettregulering av for høyt budsjettert refusjon fra staten med kr 0,8 mill kr, 
underbudsjettering finsk/samisk med 0,5 mill kr.

• Merforbruk på 0,2 mill kr for kommunale barnehager hovedsakelig grunnet 
overbudsjettering av statlige overføringer, og underbudsjettering med 0,3 mill kr for private 
barnehager.

• Merforbruk 0,7 mill kr på familiesenteret hvorav ca 0,4 mill kr er feil grunnet feilaktig 
fondskjøring året før.

1.3 Sektor for helse og sosial
Merforbruket på budsjett er på 1,3 mill kr og viktigste forklaringer er:
• Økning i lønnsbudsjett for lite ift faktisk lønnsøkning etter forhandlingene i 2008 med 0,5 

mill kr.
• Manglende muligheter til å dekke inn vakanser og kutt gjort i budsjettet i desember 2008. 

Lønnsbudsjettet ble kuttet med 1,1 mill kr for sektor 1.3 som antatte vakante stillinger. Noen 
enheter sliter med rekruttering av personell, og har derfor hatt en del vakanser og mangel på 
vikarer, så noe av de 1,1 mill kr har sektoren klart å innhente.

• Mindreforbruk sosialavdelingen med 0,1 mill kr.

For øvrig mangler vi inntektsføring av inntekter fra UNN for drift av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester med ca 2,2 mill kr. Totalt fakturert var på 3,7 mill kr og 1,5 mill kr av 
disse ble periodisert inn som inntekt i 2008-regnskapet. Resterende 2,2 mill kr er ikke tatt 
hensyn til i 2008-regnskapet, men tilhører 2008. Da disse ikke er budsjettert, vil dette ikke være 
en del av budsjettavviket.

1.4 Uviklingsavdelingen
Avdelingen går samlet sett i balanse.

1.5 Anleggsdrift og 1.6 Bygg og eiendom
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1.5 er stort sett selvkostområder, og de er vanskelige å budsjettere. I år har vi hatt underskudd på 
alle selvkostområdene noe som medfører en utgiftsreduksjon i kommunens regnskap, og to 
områder har hatt egne fond de har kunnet trekke på. Noe av mindreforbruket på denne sektoren 
går mot enkelte merforbruk på andre sektorer f eks 1.9 renter og avdrag vedr lån på VAR 
investeringer.

Sektor 1.6 Bygg og eiendom har et merforbruk på 1,8 mill kr og her kan følgende momenter 
nevnes:

• Merforbruk strøm med 1,0 mill kr.
• Mindre inntekter byggesaker med ca 0,2 mill kr.
• Manglende budsjettrammer for økte kommunale avgifter med 0,2 mill kr.
• Svikt i inntekter og merkostnader for nye bygg med ca 0,2 mill kr.

Vi har over flere år hatt en høy verdireduksjon av kommunens bygg og eiendommer, da 
hovedsakelig grunnet for lave tildelinger til vedlikehold i budsjettet. Antall bygg med stort 
behov for vedlikehold er økende, og fremover er det behov for en større økning av ressurser til 
vedlikehold. I årsmeldingen fremhever teknisk avdeling at det ikke er mulig å ha et forsvarlig 
vedlikehold innenfor de budsjettrammene som de disponerer. Det samme problemet beskrives 
også på renholdssiden fordi manglende vedlikehold også gir et tyngre renholdsarbeid. Dette er et 
alvorlig signal. Økonomiske midler må i stor nok grad bli prioritert til å vedlikeholde det vi 
allerede har.

1.8 skatter og rammetilskudd samt 1.9 renter, avdrag og avsetninger
Forklaringsvariabler herunder er:
• 3,7 mill kr lavere skatt på inntekt og formue ift budsjett. Imidlertid veies dette opp av økt 

innbyggertilskudd, inntektsutjevning og skjønnsmidler med 3,9 mill kr.
• Mindre eiendomsskatt enn budsjettert med 2,0 mill kr. I forhold til opprinnelig budsjett var 

avviket større.
• Økte mva refusjoner og dermed en merinntekt med 3,9 mill kr. 
• Økt rentekompensasjon med 1,0 mill kr.
• Økte renteutgifter for lån mot Husbanken med ca kr 1,6 mill kr. På øvrige lån er rentene ca 

3,0 mill kr over budsjettert nivå, hvorav ca 2,0 mill kr av dette merforbruket tilhører 
selvkostområdene vann, avløp og havn. Kommunen har en samlet lånebyrde på 311,7 mill kr 
inkl Husbanklånene og er således sårbar for store endringer i rentenivået da vi kun har 
bundet rente på 39% av vår låneportefølje. De store renteutgiftene må ses i sammenheng 
med finanskrisen og økt rentenivå høsten 2008.

• Økte renteinntekter med 3,2 mill kr hvorav deler av dette er opptjent grunnet tilbakeholdt 
betaling til Husbanken som nevnt ovenfor. Økte avdrag med 1,2 mill kr, også dette delvis 
grunnet manglende innbetaling mot Husbanken.

• Mindre utbytte enn budsjettert med 4,0 mill kr.
• Strykninger av overføringer fra driftsregnskapet grunnet underskuddet med 1,9 mill kr fra 

oppløsning av likviditetsreserven og overføring til investeringsregnskapet vedr 
egenkapitalandel til KLP.

• I tillegg er det regnskapsmessige resultatet for 2008 bokført med kr 7,4 mill kr for 
overføring til balansen.

Opparbeidet underskudd drift
Kommunen står på ROBEK-lista og har et samlet underskudd på 23,576 mill kr som 
fremkommer slik:
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Underskudd 2003 kr 4 465 179,34

Underskudd 2004 kr 8 538 732,88

Underskudd 2007 kr 2 430 769,40

Underskudd 2008 kr 8 141 052,97

Akk underskudd 23 575 733,59

Vedtak gjort i kommunestyret i KST sak 0078/08 er medtatt i strykingsbestemmelsene ved 
årsoppgjøret, og er dermed godskrevet årets resultat. Det gjelder da driftsdelen på oppgjort 
likviditetsreserve som har økt resultatet med 1,7 mill kr. Videre er en korrigering av tidligere års 
feil også strøket og har således forbedret årets driftsresultat med 0,2 mill kr.

Kommunale avgifter (VAR regnskapet)
For tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling. 
Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av reelle 
kostnader innenfor de aktuelle tjenesteområdene for å før kontroll med at gebyrinntektene ikke 
overstiger kommunens selvkost, jf egne retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
betalingstjenester.

Selvkostregnskapet viser følgende dekningsgrader (dvs hvor store deler av kommunens utgifter 
vedr selvkostområder som dekkes av avgiftene/inntektene):

2008 2007
Selvkostområde VANN 94 % 142 %
Selvkostområde AVLØP 99 % 113 %
Selvkostområde FEIING 79 % 87 %
Selvkostområde RENOVASJON 96 % 89 %
Selvkostområde SLAM 90 % 89 %
Selvkostområde HAVN 11 %

Som vi kan se er det underskudd på samtlige VAR selvkostområder. Vi har for første gang 
beregnet selvkost på Havn, og ser at utgiftene her ikke kan dekkes gjennom økte inntekter, og 
derfor må dette selvkostområdet fortsatt dekkes over den ordinære drifta. Vi ser også at 
treffsikkerheten er langt bedre enn for 2007.

Fond - fondsavsetninger

Tall i 1000 kr 2008 2007
Disposisjonsfond 0 0
Bundne driftsfond 13 818 13 786
Ubundne invest fond 269 4 327
Bundne invest fond 14 540 23 140

28 627 41 253

Bruk av bundne fondsmidler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av 
kommunestyret. Ubundne fond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. 
Grunnet underskudd i investeringsregnskapet for 2008 er det ut tatt midler (strykninger) opp til 
budsjettert nivå i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Strykningene av midler 
på det ubundne investeringsfondet tas opp i egen sak.

Side 143



Lån
Kommunens lånemasse er fordelt på følgende kreditorer:

Tall i 1000 kr 2008 2007 2006
Kommunens samlede lånegjeld 311 736 215 554 190 081

Fordelt på følgende kreditorer:
Kommunekreditt 5 781 6 103 6 425
Kommunalbanken 179 350 133 569 111 987
Husbanken (videreformidlingslån) 76 174 75 882 71 668
KLP 50 430 0 0

Ved årsskiftet har vi 39% av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette er 
innenfor vårt finansreglementet som tilsier minimum 20 % fastrente. I dette inngår også lån til 
VAR investeringer som er selvfinansierende.

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på 5,5 mill kr. Da er gjeldsmassen for 
videreformidlingslån fra Husbanken trukket ut. Minste lovlige avdrag etter Kommunelovens §50 
nr 7 utgjør 3,7 mill kr. Det betyr at Nordreisa kommune har betalt tilstrekkelig med avdrag på 
egne lån for å sikre at avbetaling på lån skjer i samsvar med kapitalslitasjen, og lånemassen vil 
dermed være i tråd med den veide restlevetiden på kommunens varige driftsmidler.

Investeringsregnskapet
Underskuddet på investeringsregnskapet er på 1,7 mill kr i 2008. Hovedårsaken er merforbruk 
på flere prosjekter, og også manglende finansiering på enkeltprosjekter. Det vil bli laget egen 
sak på finansiering av underskuddet i investeringsregnskapet.

Investeringsprosjekter i 2008 var:

Storslett skole 2. byggetrinn 23,17 mill kr
Kloakktiltak Storslett 15,44 mill kr
Felles tiltak vannverk 13,55 mill kr
Familiesenteret 6,20 mill kr
Mindre prosjekter 3,94 mill kr
Tannklinikk 2,75 mill kr
Bredbånd 2,59 mill kr
Utbygging Rovddas 2,56 mill kr
Utbygging fiskerikai Sørkjosen 1,43 mill kr
Ny prestebolig 1,39 mill kr
Utskifting PCB i bygg 1,33 mill kr
Veilys 1,19 mill kr
Sum aktivert i 2008 75,54 mill kr

Midler etter salg av Nybo eiendommene og Tirb aksjene tidligere år er medgått til prosjekter og 
strykninger. I 2008 ble 0,8 mill kr strøket fra bundet investeringsfond opp til budsjettert nivå. 
Videre ble overføring av renter til ubundne kapitalfond strøket med kr 5 910,- samt disponering 
av tidligere års overskudd i investeringsregnskapet ihht vedtak 0036/08 i formannsskapet med kr 
119 120,65.
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Balanseregnskapet
Det er foretatt en rekke oppryddinger i balanseregnskapet i løpet av 2008 som gjelder tidligere 
år. Vi har gått helt tilbake til 1983 regnskapene på enkelte problemstillinger. Imidlertid vil det 
fortsatt være oppryddinger å gjøre i 2009, hvorav noen av disse allerede foreligger vedtak på fra 
2008 men som er finansiert i 2009 budsjettet. Det gjelder bl a restfinansiering Halti og oppgjør 
av likviditetsreserven. Arbeidet med opprydding i balanseregnskapet vil ha fokus også i 2009.

Vurdering

Resultatet for 2008 og resultatutviklingen de siste 8 årene viser at utgiftsnivået er for høyt i 
forhold til de inntektene vi skal finansiere dette med. Flere enheter i den eksisterende 
tjenesteproduksjonen sliter med å drifte på budsjettert nivå med de rammebetingelsene de har. 
Kommunen har ikke en bærekraftig økonomisk situasjon, og det er behov iverksetting av større 
tiltak.
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Til
Kommunestyret i Nordreisa kommune

NORDREISA KOMMUNE
NORDREW,, 

KONTROLLUTVALGET
KOMMUNE

ISAKSNP.

LØPENR
1

DOK.NR. ARK.KODE

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM NORDREISA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2008

Kontrollutvalget har i møte 26.5.2009 behandlet Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning,
revisjonsberetningen datert 19.05.2009 og to revisjonsbrev til kontrollutvalget. I tillegg har
revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget vil fremheve at kvaliteten på det avlagte regnskapsdokumentet har forbedret
seg betydelig fra tidligere år.

Kontrollutvalget har merket seg at Nordreisa kommunes regnskap for 2008 viser et
underskudd på kr 8.141.052,- og et negativt netto driftsresultat på kr 9.847.798,-.

Problematikken rundt tidligere avsatte ekstraordinære tilbakebetalte husbankmidler er fortsatt
ikke løst. Tilbakebetaling skulle skjedd fortløpende til Husbanken. Forholdet er omtalt i
tidligere revisjonsbrev og er behandlet av kontrollutva1get og kommunestyret. Utvalget følger
saken videre.

Det er avdekket mangler ved interne rutiner i forbindelse avstemminger og med
verdivurdering på noen balansekontoer. Det er viktig at administrasjonen iverksetter tiltak for
å etablere tilfredsstillende rutiner på området.

Kontrollutvalget vil også fremheve det alvorlige i at kommunen ikke fullt ut har ivaretatt
plikten overfor skatte- og avgiftsmyndighetene.  Kontrolloppstillingen over registrerte og
innberettede beløp  er ikke utarbeidet, og som følge av dette har revisor ikke underskrevet
skj emaet.

Kommunens økonomiske situasjon er ikke tilfredsstillende. Underskuddsinndekningen skulle
vært gjennomført innen maksimalt fire år. Dette kravet er ikke overholdt. Samlet underskudd
pr. 31.12.2008 er på 23,4 mill. kr.

Kommunen står overfor betydelige utf6rdringer fremover for å sikre en forsvarlig økonomisk
drift. Foruten realisme i budsjettet, er det viktig at det i organisasjonen er gode holdninger til
budsjettdisiplin, velfungerende rapporteringsrutiner som tidligst mulig sørger for iverksetting
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av tiltak, der det er behov, for å bringe balanse i økonomien. Rapportering til politisk nivå er
viktig, der prioriteringer tydeliggjøres med de økonomiske konsekvenser dette måtte ha.

I forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring var ett av undersøkelsesområdene
rapporteringsrutinene innad i kommunen og til politikerne. Her ble det bl.a. konkludert med at
det var forbedringspotensiale i å utarbeide og formalisere rapporteringsprosedyrer,
arbeidsfordelingen innen økonomifunksjonen og overholdelse av tidsfrist for avleggelse av
årsregnskapet. Kommunestyret behandlet rapporten i møte 13.10.2006 og kontrollutvalget vil
følge opp kommunestyrets vedtak.

Ut over ovennevnte, og det som framgår av saksframlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 19.05.2009, har kontrollutvalget ikke merknader
til Nordreisa kommunes årsregnskap for 2008.

Storslett, den 26. mai 2009

,

Steinar Toresen
leder av kontrollutvalget

Gjenpart: Formannskapet
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Til kommunestyret i Nordreisa kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2008

Denne revisjonsberetningen erstatter revisjonsberetningen for 2008, datert 15.04.09.

Vi har revidert årsregnskapet for Nordreisa kommune for regnskapsåret 2008, der drifts- regnskapet
viser kr 172 663 522,- til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk på kr 8 141 052,-. Vi har
også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi
revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Kommuneloven
med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal
regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet er avgitt av
kommunens administrasjonssjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i
henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal 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. I den
grad det følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av
kommunens økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et
forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Revisjonen tar forbehold om det regulerte budsjettet innenfor kommunestyrets fullmaktsområde da det
opprinnelig budsjettet i driftsregnskapet 2008 ikke samsvarer med fordelingen spesifisert på de enkelte
sektorer i henhold til vedtaket i K-sak 50/07.

Videre tas forbehold om enkelte balansekontoer på grunn av differanser i avstemminger og
verdivurdering.

Det tas også forbehold om avstemmingen tilknyttet  kontrolloppstillingen over registerte og
innberettede belop (RF 1022B)  da denne oppgaven avviker fra regnskapet.

Vi mener at
• årsregnskapet, med unntak av forhold som er omtalt i de tre foregående avsnitt ovenfor, er

avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling
31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk i Norge

• de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, med unntak av forholdet som er omtalt
ovenfor, er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med
regulert budsjett

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Strandgt 7 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett

, , -1
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• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal
regnskapsskikk i Norge

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i
samsvar med lov og forskrifter

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over presiserer vi atforskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fidkeskommuner fastsetter 15.2. som frist for avleggelse av regnskapet.
Nordreisa kommunes regnskap for 2008 er datert 13.03.09.

Kommunelovens § 48 gir kommunen anledning til å dekke inn tidligere års underskudd over
maksimalt fire år. Som en følge av at kommunen i regulert budsjett har endret planen som var gjort for
inndekking av tidligere års merforbruk fra 2003 og 2004, er ikke kravet om inndekning av
underskuddet overholdt.

Finnsnes, 19. mai 2009.

artn s
Op ragsansvarlig revisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
Økonomisjefen
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Versjonshistorikk Dato
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Versjon 2 - revidert 18.05.09
Versjon 3 — korrigert side 8 20.05.09
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Kommentarer til årsregnskapet 2008

Driftsregnskapet

Nordreisa kommunes regnskap for 2008 viser et regnskapsmessig merforbruk (underskudd)
på 8,141 mill kr mot et merforbruk i 2007 på 2,43 mill kr. Merforbruket i 2008 består av:

Merforbruk driftsregnskapet
Underskudd selvkost feiing
Underskudd selvkost havn
Sum merforbruk / underskudd

Kommunen står på ROBEK-lista og har et samlet underskudd på 23,576 mill kr som
fremkommer slik:

Regnskap 2008 —Nordreisa kommune

kr 7 357 412,36
kr 165 004,61
kr 618 635,00
kr 8 141 051,97

Vedtak gjort i kommunestyret i KST sak 0078/08 er medtatt i strykingsbestemmelsene ved
årsoppgjøret, og er dermed godskrevet årets resultat. Det gjelder da driftsdelen på oppgjort
likviditetsreserve som har økt resultatet med 1,7 mill kr. Videre er en korrigering av tidligere
års feil også strøket og har således forbedret årets driftsresultat med 0,2 mill kr.

Brutto driftsresultat utgjør -7,4 mill kr mot budsjettert -4,6 mill kr. Når vi korrigerer for økt bruk
av bundne fond med 2,6 mill kr (-) samt strykninger med 1,9 mill kr (+) som finansierer deler
av det dårlige resultatet, har vi et avvik mot budsjett på omkring 2,1 mill kr. Netto
driftsresultat er på -9,8 mill kr mot -5,0 mill kr i 2007. Netto driftsresultat bør utgjøre ca 3% av
brutto driftsinntekter ifIg det tekniske beregningsutvalget (TBU), og for Nordreisa kommune
vil det si omkring +8,6 mill kr for 2008. Dette viser at Nordreisa kommune har et utgiftsnivå
som er for høyt i forhold til driftsinntektene.

Følgende faktorer er vesentlige forklaringsvariabler for årets underskudd:
• Forsinket mottak flyktninger som kommunen så sent som i november/desember fikk

lovnad fra IMDI ville komme før årsskiftet. Dette forklarer merforbruket med 2,5 mill kr.
• Mindre utbytte enn budsjettert med 4,0 mill kr.
• Mindre eiendomsskatt enn budsjettert med 2,0 mill kr.
• Mindre inntekter fra UNN for drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester med ca 2,2

mill kr. Totalt fakturert var på 3,7 mill kr og 1,5 mill kr av disse ble periodisert inn som
inntekt i 2008-regnskapet. Resterende 2,2 mill kr er ikke tatt hensyn til i 2008-regnskapet,
men tilhører 2008.

Imidlertid er det er det en rekke andre forklaringsvariabler som både påvirker negativt og
positivt og som kommenteres mer inngående i årsberetningen for 2008.
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Investeringsregnskapet

Investeringsprosjekter i 2008 var:

Regnskap 2008 —Nordreisa kommune

Totalt sett har vi et merforbruk på lønnsutgifter i 2008 med 1,4 mill kr hvilket er ca 1% av
totale lønnsutgifter. Totale utgifter til lønn i 2008 er på 198,0 mill kr mot budsjettert 196,6 mill
kr inkl sosiale utgifter men fratrukket refusjoner sykelønn med 13,2 mill kr og fødselspenger
med 1,4 mill kr samt korrigert for tilbakeført premieavvik på pensjoner med 2,1 mill kr mer
enn budsjett. Merforbruket på lønn må ses opp mot budsjetterte krav til vakanser med 2,0
mill kr for 2008 som enkelte sektorer har problemer med å gjennomføre grunnet driften, det
gjelder da spesielt innenfor skole og helse.

I løpet av 2008 har vi økt arbeidskapitalen med 15,5 mill kr i balansen og 10,2 mill kr i
bevilgningsregnskapet. Differansen mellom de to skyldes prinsippendring i bokføring av
inntekter på ressurskrevende tjenester med 5,341 mill kr. Videre har økte opptak av
lånemidler, økt utbytte og økte fordringer mot staten medført økningen i arbeidskapital. Dette
betyr ikke at vi har fått en bedre likviditet på lang sikt i og med at det opparbeidede
underskuddet tilsier at kommunens likviditet er svekket. Likviditeten sier noe om kommunens
evne til å betale gjeld etter hvert som den forfaller.

Underskuddet på investeringsregnskapet er på 1,7 mill kr i 2008. Hovedårsaken er
merforbruk på flere prosjekter, og også manglende finansiering på enkeltprosjekter.

Storslett skole 2. byggetrinn 23,17 mill kr
Kloakktiltak Storslett 15,44 mill kr
Felles tiltak vannverk 13,55 mill kr
Familiesenteret 6,20 mill kr
Mindre prosjekter 3,94 mill kr
Tannklinikk 2,75 mill kr
Bredbånd 2,59 mill kr
Utbygging Rovddas 2,56 mill kr
Utbygging fiskerikai Sørkjosen 1,43 mill kr
Ny prestebolig 1,39 mill kr
Utskifting PCB i bygg 1,33 mill kr
Veil s 1,19 mill kr
Sum aktivert i 2008 75,54 mill kr

Kommunen har ubundne investeringsfond på kr 0,3 mill kr ved årets slutt mot 4,3 mill kr i
2006. Midler etter salg av Nybo eiendommene og Tirb aksjene tidligere år er dermed
medgått til prosjekter og strykninger. I 2008 ble 0,8 mill kr strøket fra bundet investeringsfond
opp til budsjettert nivå. Videre ble overføring av renter til ubundne kapitalfond strøket med kr
5 910,- samt disponering av tidligere års overskudd i investeringsregnskapet ihht vedtak
0036/08 i formannsskapet med kr 119 120,65.
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Regnskapsskjema 1A - drift
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Regnskap
2008

Revidert Opprinnelig
buds'ett 2008 buds'ett 2008

Regnskap
2007

1 Skatt på inntekt og formue -67 496 856 -71 158 000 -72 012 000 -68 835 189
2 Ordinært rammetilskudd -102 179 768 -98 321 000 -96 670 000 -95 407 755
3 Skatt på eiendom -1 626 705 -3 653 000 -5 453 000 -3 334 093
4 Andre direkte eller indirekte skatter -102 180 0 0 -102 180
5 Andre generelle statstilskudd -9 147 150 -8 183 000 -5 633 000 -7 926 717
6 Sum frie disponible inntekter -180 552 659 -181 315 000 -179 768 000 -175 605 934

7 Renteirtntekter og utbytte -11 465 144 -12 082 000 -12 082 000 -5 743 055
8 Renteutgifter, provisjoner og andre

finansutgifter 15 511 096 10 867 000 10 867 000 9 300 111
9 Avdrag på lån 5 549 930 4 300 000 4 300 000 3 739 909
10 Netto finansinntekter/-utgifter 9 595 883 3 085 000 3 085 000 7 296 966

11 Til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk 0 4 000 5 034 000 0

12 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0
13 Til bundne avsetninger 3 318 857 267 000 267 000 4 032 447
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige

mindreforbruk 0 0 0 -3 442 899
15 Bruk av ubundne avsetninger -1 739 136 0 0 0
16 Bruk av bundne avsetninger -3 286 467 -696 000 -280 000 -2 940 266
17 Netto avsetnin er -1 706 746 -425 000 5 021 000 -2 350 717

18 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 42 201
19 Til fordeling drift (til skjema 1B -172 663 522 -178 655 000 -171 662 000 -170 617 484

20 Sum fordelt til drift 180 804 574 178 655 000 171 662 000 173 048 254
21 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 8 141 052 0 0 2 430 769
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Regnskapsskjema 1B - drift
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Regnskap
2008

Revidert Opprinnelig
buds'ett 2008 buds'ett 2008

Regnskap
2007

Til fordeling  drift fra skjema  1A -172 663 522 -178 655 000 -171 662 000 -170 617 484

1 1.1. Sektor for administrasjon
2 Sum utgifter 21 125 033 23 112 374 24 553 624 23 772 040
3 Sum inntekter -3 524 443 -6 196 000 -4 446 000 -4 742 096
4 Netto driftsramme 17 600 590 16 916 374 20 107 624 19 029 944

5 1.2 Sektor for levekår
6 Sum utgifter 93 704 133 83 928 387 81 721 000 85 062 683
7 Sum inntekter -26 133 394 -19 479 000 -19 054 000 -25 046 854
8 Netto driftsramme 67 570 739 64 449 387 62 667 000 60 015 829

9 1.3 Sektor for helse og sosial
10 Sum utgifter 124 138 131 116 793 349 109 855 600 115 460 872
11 Sum inntekter -43 842 544 -37 397 486 -34 595 600 -38 968 245
12 Netto driftsramme 80 295 587 79 395 863 75 260 000 76 492 627

13 1.4 Utviklingsavdelinga
14 Sum utgifter 17 798 434 14 965 399 13 507 399 15 274 739
15 Sum inntekter -9 115 755 -6 393 523 -5 319 523 -7 516 464
16 Netto driftsramme 8 682 678 8 571 876 8 187 876 7 758 275

17 1.5 Anleggsdrift
18 Sum utgifter 14 250 044 11 012 700 10 824 700 12 767 099
19 Sum inntekter -9 211 985 -5 594 000 -5 569 000 -8 237 971
20 Netto driftsramme 5 038 059 5 418 700 5 255 700 4 529 128

21 1.6 Bygg og eiendomsdrift
22 Sum utgifter 16 673 680 13 992 300 12 844 300 14 331 116
23 Sum inntekter -3 466 301 -2 624 500 -2 624 500 -3 592 851
24 Netto driftsramme 13 207 379 11 367 800 10 219 800 10 738 265

25 1.7 Folkevalgte styringsorganer
26 Sum utgifter 1 695 572 1 759 000 1 738 000 2 247 525
27 Sum inntekter -20 717 0 0 -21 001
28 Netto driftsramme 1 674 854 1 759 000 1 738 000 2 226 524

29 1.8 Skatter og rammetilskudd
30 Sum utgifter 0 0 0 1 050
31 Sum inntekter -13 084 436 -9 224 000 -11 774 000 -7 743 388
32 Netto driftsramme -13 084 436 -9 224 000 -11 774 000 -7 742 338

30 1.9 Renter, avdrag og avsetninger
31 Sum utgifter 7 090 656 7 300 000 0 5 960 363
32 Sum inntekter -7 271 533 -7 300 000 0 -5 960 363
33 Netto driftsramme -180 877 0 0 0

Sum fordelt 180 804 574 178 655 000 171 662 000 173 048 254

Side 156



Regnskapsskjema 2A - investering
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Regnskap
2008

Revidert Opprinnelig
buds'ett 2008 buds'ett 2008

Regnskap
2007

1 Investeringer  i  anleggsmidler 75 316 821 100 959 220 47 430 000 31 721 637
2 Utlån og forskutteringer 14 665 786 15 750 119 10 000 000 10 859 393
3 Avdrag på lån 14 707 664 0 0 5 786 397
4 Avsetninger 4 115 528 0 6 921 005
5 rets finansieringsbehov 108 805 799 116 709 339 57 430 000 55 288 432

6 Finansiert slik:
7 Bruk av lånemidler -81 916 255 -111 328 002 -57 430 000 -35 062 221
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler -562 960 -1 146 013 0 -878 162
9 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0
10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -7 686 612 36 509 0 -9 087 410
11 Andre inntekter -6 099 0 0 -4 383
12 Sum ekstern finansiering -90 171 926 -112 437 506 -57 430 000 -45 032 176

13 Overført fra driftsregnskapet 0 -214 229 0 -42 201
14 Bruk av avsetninger -16 892 233 -4 057 604 0 -10 214 055
15 Sum finansiering -107 064 159 -116 709 339 -57 430 000 -55 288 432
16 Udekket  /  udisponert 1 741 640 0 0 0
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Økonomisk oversikt -

Regnskap 2008 - Nordreisa kommune

drift
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Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig Regnskap
Tall  i  hele kr 2008 2008 budsjett 2008 2007
Brukerbetalinger -11 969 088 -12 030 100 -10 579 100 -11 336 874
Andre salgs- og leieinntekter -14 316 517 -10 959 300 -10 469 000 -13 567 907
Overføringer med krav om motytels -78 699 723 -61 715 109 -60 183 523 -68 067 352
Rammetilskudd -102 179 768 -98 321 000 -96 670 000 -95 407 755
Andre statlige overføringer -9 147 150 -8 183 000 -5 633 000 -7 638 405
Andre overføringer -610 000 -82 000 -144 000 -224 000
Inntekts- og formuesskatt -67 496 856 -71 158 000 -72 012 000 -68 835 189
Eiendomsskatt -1 626 705 -3 653 000 -5 453 000 -3 334 093
Andre direkte o indirekte skatter -102 180 0 0 -102 180
Sum driftsinntekter -286 147 988 -266 101 509 -261 143 623 -268 513 755

Lønnsutgifter 186 151 087 174 074 540 161 799 780 173 599 936
Sosiale utgifter 22 904 616 22 484 669 21 896 319 20 922 282
Kjøp av varer og tjenester som
inngår  i  komm tj prod 47 557 559 40 016 998 36 943 300 41 059 375
Kjøp av varer og tjenester som
erstatter komm tj prod 9 256 454 9 779 000 10 008 000 10 819 625
Overføringer 20 873 775 17 141 702 22 330 624 20 235 411
Avskrivninger 7 271 533 7 300 000 0 5 960 363
Fordelte ut ifter -461 458 -135 400 -20 400 -542 877
Sum driftsut ifter 293 553 567 270 661 509 252 957 623 272 054 115
Brutto driftsresultat 7 405 579 4 560 000 -8 186 000 3 540 360

Renteinntekter og utbytte -11 465 144 -12 082 000 -12 082 000 -5 743 055
Mottatte avdra på utlån -225 290 -100 000 -100 000 -237 860
Sum eksterne finansinntekter -11 690 434 -12 182 000 -12 182 000 -5 980 915

Renteutgifter og låneomkostninger 15 511 096 10 867 000 10 867 000 9 300 111
Avdrag på lån 5 549 930 4 300 000 4 300 000 3 739 909
Utlån 343 159 180 000 180 000 388 495
Sum eksterne finansut ifter 21 404 185 15 347 000 15 347 000 13 428 515
Resultat eksterne finanstransaksbi 9 713 752 3 165 000 3 165 000 7 447 600

Motpost avskrivnin er -7 271 533 -7 300 000 0 -5 960 363
Netto driftsresultat 9 847 798 425 000 -5 021 000 5 027 597

Bruk av tidligere års regnskapsmes 0 0 0 -3 442 899
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -3 286 467 -696 000 -280 000 -2 940 266
Bruk av likviditetsreserve -1 739 136 0 0 0
Sum bruk av avsetnin er -5 025 603 -696 000 -280 000 -6 383 164

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 42 201
Avsatt til dekning av tidligere års m 0 4 000 5 034 000 0
Avsatt til disposisjonsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 3 318 857 267 000 267 000 3 744 135
Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0
Sum avsetnin er 3 318 857 271 000 5 301 000 3 786 336

Mer (+) /mindreforbruk (-) 8 141 052 0 0 2 430 769
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Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter

Regnskap
2008

-562 960
0

Revidert
budsjett 2008

-1 146 013
0

Opprinnelig
budsjett 2008

0
0

Regnskap
2007

-878 162
0

Overføringer med krav til motytelse -1 664 844 36 509 -1 128 371
Statlige overføringer 0 0 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0
Renteinntekter o utb e -6 099 0 0 -4 383
Sum inntekter -2 233 903 -1 109 504 0 -2 010 916

Lønnsutgifter 594 474 400 000 0 939 158
Sosiale utgifter 74 498 50 000 0 106 374
Kjøp av varer og tjenester som inngår  i
komm tj prod 66 656 084 100 509 220 47 430 000 28 478 989
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
komrn tj prod 0 0 0 381
Overføringer 7 986 238 0 0 2 196 608
Renteutgifter og omkostninger 5 527 0 0 126
Fordelte ut ifter 0 0 0 0
Sum ut ifter 75 316 821 100 959 220 47 430 000 31 721 637

Avdrag på lån 14 707 664 0 5 786 397
Utlån 13 915 667 15 000 000 10 000 000 10 021 000
Kjøp av aksjer og andeler 750 119 750 119 0 838 393
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 878 162
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 428 878
Avsatt til bundne fond 4 115 528 0 5 613 965
Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0
Sum finansierin stransaks'oner 33 488 978 15 750 119 10 000 000 23 566 795
Finansierin sbehov 106 571 896 115 599 835 57 430 000 53 277 516

Bruk av lån -81 916 255 -111 328 002 -57 430 000 -35 062 221
Mottatte avdrag på utlån -6 021 768 0 0 -7 959 039
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Bruk av tidligere års udisponert -119 121 0 0 0
Overført fra driftsregnskapet 0 -214 229 0 -42 201
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond -4 057 604 -4 057 604 0 -6 595 765
Bruk av bundne fond -12 715 508 0 0 -3 618 290
Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0
Sum finansierin -104 830 256 -115 599 835 -57 430 000 -53 277 516
Udekket/udisponert 1 741 640 0 0 0
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Note Regnskap 2008 Regnskap 2007

EIENDELER

Faste eiendommer og anlegg 8 315 357 724,71 247 709 052,89
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 243 234,16 344 426,82
Utlån 57 789 029,83 49 977 200,26
Aksjer og andeler 6 5 746 856,00 4 996 737,00
Pens'onsmidler 4 366 648 992,00 325 989 666,00
Sum anleggsmidler 745 785 836,70 629 017 082,97

Kortsiktige fordringer 25 956 824,83 17 242 176,56
Premieavvik 4 19 683 029,00 13 220 351,00
Kasse, post iro, bankinnskudd 34 274 773,68 26 334 565,15
Sum omløpsmidler 79 914 627,51 56 797 092,71

SUM EIENDELER 825 700 464,21 685 814 175,68

GJELD OG EGENKAPITAL

Disposisjonsfond 7 0,00 0,00
Bundne driftsfond 7, 17,21 13 817 976,65 13 785 586,21
Ubundne investeringsfond 7 269 447,36 4 327 051,36
Bundne investeringsfond 7 14 540 042,74 23 140 023,33
Endring  i  regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 14 -2 131 304,89 0,00
Endring  i  regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 14 -2 054 932,64 0,00
Regnskapsmessig merforbruk  ( - ) 15 -23 575 733,59 -15 434 681,62
Udisponert/udekket  i  investeringsregnskapet 16 -1 741 639,93 119 120,65
Likviditetsreserve 14 -2 395 055,04 -10 183 156,50
Ka italkonto 23 75 092 784,88 57 266 392,89
Sum egenkapital 71 821 585,54 73 020 336,32

Pensjonsforpliktelser 4 400 269 472,00 362 985 771,00
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00
Sertifikatlån 0,00 0,00
Andre lån 12 311 735 753,75 215 554 348,00
Sum langsiktig gjeld 712 005 225,75 578 540 119,00

Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld 12 338 233,28 13 670 331,49
Premieavvik 4 29 535 419,64 20 583 388,87
Sum kortsiktig gjeld 41 873 652,92 34 253 720,36

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 825 700 464,21 685 814 175,68

MEMORIAKONTI
UBRUKTE LÅNEMIDLER 39 398 193,94 4 875 448,93
ANDRE MEMORIAKONTI 191 470 359,35 177 847 468,88
MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE -230 868 553,29 -182 722 917,81
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Regnskap 2008
Revidert

budsjett 2008 Regnskap 2007

1.1 Sektor for administrasjon 17 575 817,03 16 916 374,00 18 817 164,10

1.2 Sektor for levekår 62 042 258,45 58 587 387,00 56 474 759,28

1.3 Sektor for helse og sosial 80 542 035,09 79 208 863,00 75 435 552,14

1.4 Utviklingsavdelingen 8 557 910,51 8 668 876,00 7 103 174,00

1.5 Anleggsdrift 3 974 895,12 5 308 700,00 5 772 864,19

1.6 Bygg og eiendom 13 207 379,14 11 367 800,00 10 738 264,91

1.7 Folkevalgte styringsorganer 1 674 854,44 1 759 000,00 2 226 524,40

1.8 Skatter og rammetilskudd -188 014 659,38 -184 906 000,00 -178 098 810,88

1.9 Renter, avdrag og avsetninger 439 509,60 3 089 000,00 1 530 507,86

0,00 0,00 0,00
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Regnskap 2008
Revidert

budsjett 2008 Regnskap 2007
Avvik mot

budsjett 2008

1.1 Sektor for administrasjon 17 575 817,03 16 916 374,00 18 817 164,10 -659 443,03
Adm inkl revisjon med mer 7 420 926,78 10 543 874,00 10 766 798,57 3 122 947,22
Flyktninger 222 866,03 -2 984 500,00 -789 694,51 -3 207 366,03
Ren hold 7 657 382,61 7 097 000,00 6 813 236,54 -560 382,61
Kirke og kirkelige formål 2 274 641,61 2 260 000,00 2 026 823,50 -14 641,61

1.2 Sektor for levekår 62 042 258,45 58 587 387,00 56 474 759,28 -3 454 871,45
Diverse prosjekter og adm 145 276,34 211 000,00 2 336 062,47 65 723,66
Familiesenteret 8 276 784,65 7 736 137,00 7 824 622,15 -540 647,65
Skoler 44 957 354,85 42 641 124,00 39 551 415,72 -2 316 230,85
SFO 1 531 557,57 1 489 500,00 1 271 025,32 -42 057,57
Barnehager 4 371 905,65 3 862 626,00 2 896 245,68 -509 279,65
PP-tjenesten 2 066 887,10 2 058 000,00 2 072 252,68 -8 887,10
Voksenpedagogisk senter 692 492,29 589 000,00 523 135,26 -103 492,29

1.3 Sektor for helse og sosial 80 542 035,09 79 208 863,00 75 435 552,14 -1  333 172,09
Helse 11 033 781,13 11 017 700,00 12 267 649,91 -16 081,13
Sykehjemmene 29 536 100,51 28 535 800,00 26 757 967,14 -1 000 300,51
Hjemmetjenesten 17 380 858,02 16 863 000,00 15 702 715,23 -517 858,02
Omsorgsboliger 18 378 372,60 18 522 035,00 16 750 831,75 143 662,40
Sosiale tjenester 4 212 922,83 4 270 328,00 3 956 388,11 57 405,17

1.4 Utviklingsavdelingen 8 557 910,51 8 668 876,00 7 103 174,00 110 965,49
Adm utviklingsavdelingen 3 379 817,97 3 726 000,00 3 353 486,83 346 182,03
Diverse prosjekter 76 057,11 8 000,00 163 131,65 -68 057,11
Diverse drift 280 420,39 -2 000,00 41 858,39 -282 420,39
Fond 331 203,70 365 500,00 452 041,91 34 296,30
Landbruk 353 048,13 259 500,00 372 838,84 -93 548,13
Skog og vilt 226 723,04 122 800,00 136 268,84 -103 923,04
Plan, kart og oppmåling -262 888,09 -357 054,00 -512 276,81 -94 165,91
Kultur 4 042 528,26 4 415 130,00 3 095 824,35 372 601,74
Frivillighetssentralen 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00

1.5 Anleggsdrift 3 974 895,12 5 308 700,00 5 772 864,19 1  333 804,88
Vann og avløp -3 871 154,12 -2 696 500,00 -1 688 417,96 1 174 654,12
Feiing  /  brannvern  /  oljevern 2 038 500,00 1 774 500,00 1 793 867,97 -264 000,00
Maskinpark 672 260,54 568 500,00 483 155,05 -103 760,54
Havn, parker og veger 5 135 288,70 5 662 200,00 5 184 259,13 526 911,30

1.6 Bygg og eiendom 13 207 379,14 11  367 800,00 10  738 264,91 -1  839 579,14
Adm bygg og eiendom 2 129 598,95 1 949 500,00 1 784 825,26 -180 098,95
Kommunehuset 688 818,34 686 400,00 634 305,51 -2 418,34
Skoler 4 588 000,76 3 830 000,00 3 733 020,42 -758 000,76
Bamehager 693 635,96 577 500,00 593 314,09 -116 135,96
Sonjatun 3 338 426,28 2 911 500,00 3 016 427,55 -426 926,28
Diverse bygg 1 768 898,85 1 412 900,00 976 372,08 -355 998,85
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Regnskap 2008
Revidert

budsjett 2008 Regnskap 2007
Avvik mot

budsjett 2008

1,7 Folkevalgte styringsorganer 1 674 854,44 1 759 000,00 2 226 524,40 84 145,56
Politiske utvalg 1 491 766,88 1 568 000,00 1 802 058,96 76 233,12
Støtte til politiske partier 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Kommune- og stortingsvalg 15 687,56 11 000,00 241 019,44 -4 687,56
Nord Troms regionråd 167 400,00 160 000,00 163 446,00 -7 400,00

1.8 Skatter og rammetilskudd -188 014 659,38 -184 906 000,00 -178 098 810,88 3 108 659,38
Skatt på inntekt og formue -67 496 856,20 -71 158 000,00 -68 835 188,50 -3 661 143,80
Eiendomsskatt -1 626 704,86 -3 653 000,00 -3 333 043,37 -2 026 295,14
Statlige rammetilskudd -108 105 216,19 -107 545 000,00 -100 557 734,52 560 216,19
Refusjon mva -7 158 988,13 0,00 -2 243 408,49 7 158 988,13
Øvrige generelle statstilskudd -3 626 894,00 -2 550 000,00 -3 129 436,00 1 076 894,00

1.9 Renter, avdrag og avsetninger 439 509,60 3 089 000,00 1 530 507,86 2 649 490,40
Renter 2 461 221,30 -1 215 000,00 3 646 045,91 -3 676 221,30
Avdrag lån 5 549 930,00 4 300 000,00 3 739 909,00 -1 249 930,00
Retting regnskap -214 229,34 0,00 0,00 214 229,34
Dekn av tidl års regnskap 0,00 4 000,00 -3 442 898,65 4 000,00
Overføring til inv regnskapet 0,00 0,00 18 221,00 0,00
Regnskapsmessig resultat -7 357 412,36 0,00 -2 430 769,40 7 357 412,36
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Ansvar Enhet
Regnskap

2008
Revidert

budsjett 2008
Regnskap

2007

11000 RÅDMANNSKONTORET 1 202 828,27 1 329 000,00 1 278 561,65
11100 PERSONALAVDEL1NGA 492 225,62 501 000,00 438 912,28
11200 SERVICEKONTORET 1 358 326,31 1 544 000,00 1 465 814,57
11300 ØKONOMI- OG LØNNSAVDELINGA 4 399 137,73 4 534 500,00 3 943 542,46
11310 HUSBANKTILSKUDD 0,00 0,00 0,00
11410 FELLESUTGIFTER EDB 2 261 816,51 2 323 000,00 2 005 356,38
11411 HJEMME-PC -14 604,30 0,00 30 541,09
11415 FELLESUTGIFTER KONTORDRIFT 1 671 080,40 1 376 000,00 1 537 790,62
11420 FELLESUTGIFTER PERSONALTILTAK -4 752 604,98 -2 589 626,00 -717 892,92
11425 HOVEDTILLITSVALGTE 187 721,22 328 000,00 212 393,44
11430 TROMS KOMM.REVISJON 5.DISTRIKT 615 000,00 573 000,00 571 779,00
11600 ADM. FLYKTNINGKONTORET -49 254,26 177 500,00 -1 152 556,00
11601 INTRODUKSJONSSTØNAD 7 806,22 -3 675 000,00 347 565,64
11605 TOLKETJENESTE 896,31 0,00 800,00
11650 SOMMERAKTIVITET FLYKTNINGER 0,00 10 000,00 5 400,00
11660 BOLIG/ETABLERING FLYKTNINGER 263 417,76 503 000,00 9 095,85
11750 RENHOLD 7 657 382,61 7 097 000,00 6 813 236,54
11800 KIRKELIG ADMINISTRASJON 2 240 000,00 2 240 000,00 2 000 000,00
11830 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL 34 641,61 20 000,00 26 823,50
11990 UDISPONERTE BEVILGNINGER 0,00 625 000,00 0,00

17 575 817,03 16 916 374,00 18 817 164,10
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Ansvar Enhet
Regnskap

2008
Revidert

budsjett 2008
Regnskap

2007

12000 ADMINISTRASJON 42 119,74 0,00 1 284 056,34
12001 KVENSKE  LÆREMIDLER -0,31 0,00 -37 670,48
12004 NATTERAVNER 0,00 2 000,00 0,00
12006 PROSJEKT POSITIVT UNGDOMSMILJØ -62 039,82 52 000,00 18 130,67
12007 PROSJEKT FAMILIESENTRAL 5 196,73 0,00 -252 328,55
12009 FAMILIESENTERET 934 990,03 1 043 000,00 0,00
12010 LE1RSKOLELÆRERE SAPPEN 160 000,00 157 000,00 213 000,00
12100 FELLESTILTAK GRUNNSKOLER 3 735 410,40 2 082 000,00 3 791 906,91
12105 REG1ONAL KOMPETANSEUTVIKLING 0,00 -82 000,00 -159 982,66
12110 SAPPEN SKOLE 354 573,09 432 500,00 624 888,37
12120 MOAN SKOLE 7 023 016,36 6 446 500,00 6 635 302,80
12125 STORSLETT BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 19 268 859,16 19 878 324,00 16 274 185,49
12126 RDA PROSJEKT STORSLETT SKOLE -3,00 0,00 39 054,00
12130 SØRKJOSEN SKOLE 5 038 422,57 4 880 800,00 4 275 171,35
12135 ROTSUNDELV BARNE-OG UNGDOMSSKOLE 4 893 002,74 4 699 000,00 4 163 889,78
12145 OKSFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 4 541 081,11 4 304 000,00 4 017 149,34
12149 COMENIUS I 40 259,45 0,00 -57 656,28
12150 COMENIUS II 62 732,97 0,00 -52 493,38
12200 PP-TJENESTEN 2 066 887,10 2 058 000,00 2 072 252,68
12320 SFO MOAN SKOLE 869 091,76 737 000,00 655 180,45
12330 SFO SØRKJOSEN SKOLE 407 970,60 493 500,00 460 571,57
12335 SFO ROTSUND SKOLE 235 223,19 184 000,00 173 261,20
12345 SFO OKSFJORD BARNE-/UNGD.SKOLE 19 272,02 75 000,00 -17 987,90
12400 FELLESTILTAK BARNEHAGER 2 670,87 -584 000,00 363 062,14
12401 NETTVERK BARNEHAGE 18 567,00 0,00 -9 584,00
12425 STORSLETT BARNEHAGE 653 307,51 811 000,00 457 051,87
12430 SØRKJOSEN BARNEHAGE 644 065,58 783 626,00 355 812,98
12445 OKSFJORD BARNEHAGE 314 610,75 366 000,00 52 704,33
12450 SONJATUN BARNEHAGE 956 677,56 950 000,00 362 379,90
12451 SAM1SK BARNEHAGEAVDEL1NG 0,00 0,00 0,00
12455 HØGEGGA BARNEHAGE 607 556,55 527 000,00 253 180,26
12480 ÅPEN BARNEHAGE -112 596,21 9 000,00 0,00
12490 STRANDA BEDRIFTSBARNEHAGE 285 291,97 200 000,00 193 568,60
12492 REISADALEN MONTESSORIBARNEHAGE 285 550,02 200 000,00 175 900,80
12493 TROLLSKOGEN BARNEHAGE 269 750,03 200 000,00 608 121,80
12494 TØMMERNES BARNEHAGE 446 454,02 400 000,00 84 047,00
12500 BARNEVERNTJENESTEN 5 465 277,37 5 111 137,00 6 091 978,85
12501 ENSLIGE MINDREÅRIGE 15 886,00 0,00 0,00
12502 FELLES BARNEVERNTJENESTE 4 258,00 0,00 0,00
12503 PROSJEKT HJEMMEBASERTE TILTAK 58 000,00 58 000,00 0,00
12600 HELSESTASJON 1 798 373,25 1 524 000,00 1 732 643,30
12630 FLOMSTAD VO-SENTER 0,00 -105 000,00 -75 276,80
12633 GRUNNSKOLE FOR VOKSNE 138 407,15 123 000,00 62 999,02
12700 MUSIKKSKOLEN 0,00 0,00 771 459,89
12710 KULTURSKOLEN 0,00 0,00 111 813,33
12730 SOLVOLL UNGDOMSKLUBB 0,00 0,00 211 960,77
12731 UKM OG ANDRE ARRANGEMENT 0,00 0,00 15 640,50
12732 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 0,00 0,00 0,00
12800 VOKSENOPPLÆR1NG 554 085,14 571 000,00 535 413,04

62 042 258,45 58 587 387,00 56 474 759,28
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Ansvar Enhet
Regnskap

2008
Revidert

budsjett 2008
Regnskap

2007

13000 ADMINISTRASJON HELSE/SOSIAL 2 343 304,42 2 255 800,00 2 275 585,63
13005 FELLESUTGIFTER HELSE/SOSIAL 1 019 335,39 1 065 000,00 819 366,36
13100 DRIFT SYKEHJEMMET SONJATUN 8 157 457,44 7 799 000,00 15 523 758,10
13101 GAVER SONJATUN -0,47 0,00 0,00
13110 DRIFT SONJATUN OMSORGSSENTER I 7 811 523,24 7 571 000,00 6 683 265,47
13120 SONJATUN BO- OG KULTURSENTER 8 648 845,16 8 455 000,00 0,00
13140 NYMOGÅRDEN 1 095 000,00 1 095 000,00 1 627 160,00
13150 PROSJEKT DMS 0,00 0,00 0,00
13152 PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING 0,00 0,00 0,00
13153 PROSJEKT HELSE NORD 0,00 0,00 0,00
13200 HJEMMESYKEPLEIE 10 935 167,23 10 462 000,00 10 330 701,99
13205 HJEMMEHJELP 4 414 329,40 4 420 000,00 4 371 240,71
13210 PSYKIATRISK HELSEVERN -726 563,99 -751 000,00 -1 639 803,08
13211 BOTILBUD FOSSENG 1 981 533,19 1 972 000,00 1 906 523,77
13215 HJEMMETJ. PSYK.UTVIKL.HEMMEDE 5 713 882,74 5 578 000,00 5 203 668,14
13217 OMSORGSTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 1 971 903,78 2 064 535,00 1 462 695,77
13218 DAGTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 768 413,34 851 000,00 77 577,16
13220 HJEMMETJ. FUNKSJONSHEMMEDE 0,00 0,00 746 588,80
13225 AVLASTNING FUNKSJONSH.BARN/UNG 8 758 314,67 8 843 500,00 7 307 140,94
13230 BIKUBEN DAGSENTER FOR PSYK.UTV.HEMI1 70 858,07 90 000,00 326 000,94
13235 DAGSENTER FOR PERSONER MED PSYK.LIC 27 654,19 30 000,00 6318,84
13240 KJØP AV TJENESTER FRA ASVO 748 738,00 730 000,00 727 733,00
13300 KJØKKEN SONJATUN 2 853 484,92 2 692 000,00 2 571 150,15
13310 VASKERITJENESTE SONJATUN 2 064 790,22 2 018 800,00 1 979 793,42
13400 LEGETJENESTER 5 941 857,99 5 374 300,00 5 830 521,02
13410 FYSIOTERAPITJENESTE 1 417 169,91 1 482 000,00 1 423 186,50
13420 MILJØRETTET HELSEVERN 7314,40 50 000,00 27 581,74
13500 SYKESTUA -4 819 490,87 -4 154 400,00 -2 988 361,48
13510 FØDESTUE 2 959 894,39 2 951 000,00 2 882 953,86
13520 OMRÅDEGERIATRISK TEAM 2 164 395,50 2 153 000,00 1 995 244,28
13600 ADM. SOSIALE TJENESTER 1 394 055,75 1 501 000,00 1 597 061,16
13601 ENGASJEMENT ALICE 0,00 0,00 0,00
13605 PROSJ. GJELDSRÅDG. KONSULENT 0,00 0,00 0,00
13610 ØKONOMISK SOSIALHJELP 2 381 442,08 2 361 328,00 1 984 631,97
13611 KRISESENTER 0,00 0,00 16 342,00
13620 EDRUSKAPSVERN 407 800,00 408 000,00 36,66
13640 SOSIALE TJENESTER BOSETT.FLYKTNINGEI 29 625,00 0,00 358 316,32
13701 TYNGDEPUNKT AFASI 0,00 -177 000,00 0,00
13702 PROSJEKT BARNESTEMMER 0,00 12 000,00 0,00
13703 ERVERVET HJERNESKADE NORD 0,00 2 000,00 0,00
13707 SAMISKSPRÅKLIG LOGOPED 0,00 4 000,00 0,00
13708 KURS LARYNGKTOMERTE 0,00 0,00 1 572,00
13710 NORD-NORGE PROGRAMMET 0,00 0,00 0,00

80 542 035,09 79 208 863,00 75 435 552,14
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Ansvar  Enhet

14000 ADM. UTVIKLINGSAVDELINGEN
14101 REGIONENS HUS
14103  REISAVÆRINGEN
14104 NASJONALPARKSENTERET
14108 KVENKULTURSENTER
14109 KVEN-KONFERANSE
14113 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
14116 REISAVASSDRAGET
14117 FORPROSJEKTERING INTERREG
14121 NORWAT LANDSKAP
14122 NORWAT FISKEFORVALTNING
14123 NORWAT MILJØUNDERVISNING
14125 STEDSUTVIKLING
14126 PROSJEKT FYSAK
14128 SMÅSKALA NÆRINGSUTVIKLING
14129 PICYBU
14200 DRIFT HALTI
14201 TURISTINFORMASJON
14203 HALTI NASJONALPARKSENTER
14206 PROSJEKT VISITOR MANAGEMENT
14207 ARKTISKE NASJ PARKOPPLEVELSER
14209 TILTAKSP. GOPPA/K1PPERNES FRIL
14210 PROSJ. ELVEPARKEN
14300 TILSK.DRIFTSM. NÆRINGSTILTAK
14301 PROSJEKT NORD I NORD
14310  NÆRINGSFOND  KOMM.MIDLER
14320  NÆRINGSFOND  STATLIGE MIDLER
14325 KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND
14360 JORDBRUKSFOND
14370 FISKERIFOND
14400 LANDBRUKSVIKAR
14410 KOMMUNEVETERINÆR
14411 VETERINÆRVAKT
14500 SKOGKULTUR
14501 PROSJEKT EKSTRA SKOLKULTUR
14502 PROSJEKT GJETING
14535 JAKT-OG FISKEKART
14551 VILTFOND
14555 JEGERPRØVEN
14570 PROSJEKT  "  VILLMINK
14571 SKUDDPREMIE REV
14575 PROSJEKT  "  MERKING SCOOTERLØYPER"
14580 MILJØTILTAK
14581 MILJØTILTAK SARAELV
14582 MILJØTILTAK KIPPERNES
14583 MILJØTILTAK GOPPA
14601 REGULERINGSPLANER

Regnskap
2008

3 379 817,97
0,00
0,00
0,00

65 450,52
1 382,16
-113,75

0,00
-2 941,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12 279,18
0,00
0,00

166 953,84
113 466,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

331 747,70
-544,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

147 776,74
156 467,89
48 803,50

0,00
0,00

33 895,29
30 296,00

0,00
0,00

4200,00
900,00

127 431,75
30 000,00

0,00
0,00
0,00

-16 240,25

Revidert
budsjett 2008

3 726 000,00 3
0,00
0,00
0,00

8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-98 000,00
92 000,00

0,00
0,00

4 000,00
0,00
0,00

365 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0;00
0,00

51 500,00
208 000,00

0,00
-1 200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

124 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-20 500,00

Regnskap
2007

353 486,83
2 000,00

28,10
0,00

134 242,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26 860,81
0,00
0,00

-44 547,00
86 335,49

0,00
69,90

0,00
0,00
0,00

452 041,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

219 336,09
153 502,75

0,00
5 573,50
3 375,50

0,00
20 910,75

0,00
0,00

-1 200,00
0,00

81 891,00
25 407,28

0,00
310,81

0,00
-57 000,25
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Ansvar Enhet
Regnskap

2008
Revidert

budsjett 2008
Regnskap

2007

14602 KOMMUNEPLAN 139 021,00 0,00 0,00
14603 PROSJEKT KART OG PLANKONTOR 880,00 0,00 0,00
14610 OPPMÅLING -402 373,38 -376 000,00 -388 382,34
14611 KARTKURS 60 739,22 0,00 0,00
14612 KARTSAMARBEID -44 914,68 39 446,00 -66 894,22
14700 KULTURARBEID 86 625,55 80 700,00 100 833,12
14701 17.MAI ARRANGEMENT 5649,11 8 000,00 10 129,17
14720 BARN OG UNGDOM 87 000,00 87 000,00 87 000,00
14721 UNGDOMSRÅDET 24 280,63 25 000,00 24 799,55
14730 SANG OG MUSIKK 62 000,00 60 000,00 61 681,50
14740 BIBLIOTEK 1 830 899,35 1 885 500,00 1 812 745,86
14750 KINO 3 720,41 12 500,00 27 785,45
14760 KULTURVERN, MUSEUM 14 046,65 17 000,00 17 988,21
14761 NORD TROMS MUSEUM 284 000,00 284 000,00 284 000,00
14762 TØRFOSS KVENGÅRD 28 814,83 12 000,00 19 807,67
14764 INNSAMLING KVENSKE NAVN 42 609,05 36 000,00 27 411,79
14780 IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITET 395 903,81 683 430,00 619 730,03
14783 KILDAL LEIRSTED 0,00 0,00 3 162,00
14784 SAPPEN SAMFUNNSHUS 0,00 -2 000,00 -1 250,00
14790 MUSIKKSKOLEN (FRA 12700) 864 459,36 812 500,00 0,00
14791 KULTURSKOLEN (FRA 12710) 59 787,86 83 500,00 0,00
14792 SOLVOLL UNGD KLUBB (FRA 12730) 221 325,75 265 000,00 0,00
14793 UKM OG ANDRE ARR (FRA 12731) 31 405,90 65 000,00 0,00
14794 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 0,00 0,00 0,00
14840 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 131 000,00 131 000,00 0,00

8 557 910,51 8 668 876,00 7 103 174,00
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Ansvar Enhet
Regnskap

2008
Revidert

budsjett 2008
Regnskap

2007
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1,6 Bygg og eiendom
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Ansvar  Enhet
Regnskap

2008
Revidert

budsjett 2008
Regnskap

2007

16000 ADM. BYGG OG EIENDOMSAVD. 1 987 114,48 2 066 500,00 1 780 901,19
16100 BYGGESAKSBEHANDLING 142 484,47 -117 000,00 3 924,07
16200 KOMMUNEHUSET 688 818,34 686 400,00 634 305,51
16300 SKOLEBYGG 2 129 579,29 2 621 000,00 3 721 999,28
16310 SAPPEN SKOLE 146 233,17 75 000,00 0,00
16320 MOAN SKOLE 299 980,80 150 000,00 0,00
16325 STORSLETT BARNE OG UNGD.SKOLE 972 137,26 510 000,00 0,00
16330 SØRKJOSEN SKOLE 296 046,63 170 000,00 0,00
16335 ROTSUNDELV BARNE OG UNGD.SKOLE 362 421,14 210 000,00 0,00
16345 OKSFJORD BARNE OG UNGD.SKOLE 381 602,47 94 000,00 11 021,14
16400 BARNEHAGEBYGG 215 109,57 371 500,00 593 314,09
16425 STORSLETT BARNEHAGE 86 227,98 35 000,00 0,00
16430 SØRKJOSEN BARNEHAGE 105 880,25 50 000,00 0,00
16445 OKSFJORD BARNEHAGE 6 096,25 0,00 0,00
16450 SONJATUN BARNEHAGE SONJ.23 151 889,11 86 000,00 0,00
16455 HØGEGGA BARNEHAGE 128 432,80 35 000,00 0,00
16500 HELSESENTERET SONJATUN 2 442 731,65 2 122 500,00 2 334 243,25
16510 SONJATUN OMSORGSSENTER I 538 143,25 503 500,00 439 671,82
16520 SONJATUN OMSORGSSENTER II 303 138,88 275 500,00 242 512,48
16540 FAMILIESENTERET 91 366,40 0,00 0,00
16550 TRENINGSBOLIG AFASI, SONJAT.27 54 412,50 10 000,00 0,00
16600 KOMMUNALE BOLIGER -443 011,68 -30 000,00 -237 837,10
16607 52/80 HØGEGGA 68 11 097,90 0,00 0,00
16611 15/10 LEONH.ISAKSENS VEI 12 23 632,46 0,00 0,00
16633 MELLAVN. 9 4870,15 0,00 0,00
16634 HØGEGGA 30 23 464,42 0,00 0,00
16635 EINEVN. 3 14 326,83 0,00 0,00
16710 IDRETTSHALLEN 579 834,44 360 000,00 189 155,43
16720 SAMFUNNSHUSET/SVØMMEHALLEN 1 059 792,40 727 500,00 838 340,99
16800 SOLVOLL UNGDOMSKLUBB 109 809,66 78 000,00 25 974,93
16805 VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET 103 251,10 115 000,00 37 809,13
16810 KILDAL LEIRSTED 808,50 0,00 0,00
16815 KJELDEREN SKOLE 0,00 0,00 7612,82
16820 VENTEROM ROTSUND FERGEKAI 27 576,33 16 400,00 24 880,15
16830 TIDL.MEIERIET 162 079,94 146 000,00 90 435,73

13 207 379,14 11 367 800,00 10 738 264,91
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1,7 Folkevalgte styringsorganer

Ansvar Enhet

17000 POLITISKE UTVALG
17100 STØTTE TIL POLITISKE PARTIER
17110 KOMMUNE- OG STORTI NGSVALG
17300 NORD-TROMS REGIONRÅD

Regnskap 2008 - Nordreisa kommune

Regnskap
2008

1 491 766,88
0,00

15 687,56
167 400,00

1 674 854,44

Side 21 av 63

Revidert
budsjett 2008

1 568 000,00
20 000,00
11 000,00

160 000,00
1 759 000,00

Regnskap
2007

1 802 058,96
20 000,00

241 019,44
163 446,00

2 226 524,40

Konto

17000 POLITISKE UTVALG

Regnskap
2008

Revidert
budsjett 2008

Regnskap
2007

0800 GODTGJ.ORDFØRER/VARAORDFØRER 530 376,62 599 800,00 550 000,09
0810 GODTGJ.KOMMUNESTYRET 38 547,50 32 400,00 0,00
0811 GODTGJ.FORMANNSKAPET 34 237,50 28 080,00 43 500,00
0812 GODTGJIEVEKÅRSUTVALGET 20 155,00 43 200,00 72 000,00
0813 GODTGJ.DRIFTSUTVALGET 40 735,00 32 400,00 120 153,80
0814 GODTGJ.ANDRE UTV.ADM. 21 535,00 27 000,00 71 675,00
0815 GODTGJ.ANDRE UTV.LEVEKÅR 51 905,00 37 800,00 55 775,00
0816 GODTGJ.ANDRE UTV.DRIFT 10 375,00 5400,00 19 425,00
0817 GODTGJ.KONTROLLUTVALGET 45 717,50 9 720,00 81 250,00
0818 GODTGJ.OVERFORMYNDERIET 79 800,00 20 200,00 104 471,00
0830 TAPT ARB.FORTJ.FOLKEVALGTE 43 032,60 155 000,00 65 218,99
0899 PERIODISERING LØNN 5 300,00 0,00 2 400,00
0900 PENSJON KLP 213 797,00 180 000,00 197 551,29
1000 KONTORMATERIELL -1 000,00 0,00 5 000,00
1010 ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 3 734,00 0,00 15 020,00
1150 BEVERTNING MØTER, KURS O.L. 80 676,05 52 000,00 80 119,79
1160 MAT OG DRIKKEVARER (VAREKJØP) 4 830,30 0,00 0,00
1202 VELFERDSTILTAK ANDRE 8875,93 5000,00 11 125,93
1400 ANNONSERING 5 227,50 3 000,00 5 983,50
1430 REPRESENTASJON/GAVER 16 716,00 110 000,00 24 967,29
1500 OPPLÆRING FORKEVALGTE 104 019,00 16 000,00 30 900,02
1510 OPPLÆRING ANSATTE 36 176,67 0,00 22 449,76
1600 REISE/DIETT FOLKEVALGTE 11 995,50 36 000,00 14 805,00
1601 REISE/DIETT ORDFØRER 17 238,50 20 000,00 10 783,00
1610 REISE/DIETT ANSATTE 4 170,00 2 000,00 7 805,00
1620 REISE/DIETT ANDRE 768,00 0,00 0,00
1650 GODTGJØREISE TJENESTETELEFON 1 514,00 5 000,00 6 876,00
1900 HUSLEIE 0,00 0,00 500,00
1970 KONTINGENTER 2 500,00 0,00 0,00
2011 IT-UTSTYR 1 948,80 0,00 3 555,20
2720 KONSULENTTJENESTER 3 837,24 0,00 45 355,00
3300 TIL FYLKESKOMMUNEN 1 697,00 0,00 52 338,24
3510 TILINTERKOMMUNALE FORETAK 63 831,00 148 000,00 62 725,00
4291 MVA 8214,92 0,00 6331,98
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4500
6200
7000
7700

17100

4720

17110

0400
0500
1000
1150
1310
1400
1510
1600
1610
1620
1900
4291
6200
7700

17300

3510

TIL ANDRE KOMMUNER
AVG.FRITT SALG
REF.FRA STATEN
REF.FRA PRIVATE

STØTTE TIL POLITISKE PARTIER

OVERFØRINGER TIL PRIVATE

KOMMUNE- OG STORTINGSVALG

OVERTID
ANNEN LØNN/GODTGJØRING
KONTORMATERIELL
BEVERTNING MØTER, KURS O.L.
PORTO, FRANKERING
ANNONSERING
OPPLÆRING ANSATTE
REISE/DIETT FOLKEVALGTE
REISE/DIETT ANSATTE
REISE/DIETT ANDRE
HUSLEIE
MVA
AVG.FRITT SALG
REF.FRA PRIVATE

NORD-TROMS REGIONRAD

TIL INTERKOMMUNALE FORETAK

Regnskap
2008

0,00
0,00

-5 714,75
-15 002,50

1 491 766,88

0,00

0,00
11 000,00
3 750,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

937,51
0,00
0,00

15 687,56

167 400,00
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Revidert
budsjett 2008

0,00
0,00
0,00
0,00

1 568 000,00 1

20 000,00

0,00
11 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 000,00

160 000,00

Regnskap
2007

26 700,58
-900,00

0,00
-13 802,50
802 058,96

20 000,00

41 245,35
63 700,81
79 326,66

973,32
-2 114,70
8 454,40

15 618,36
1 277,50
2 376,00

10 391,00
4 000,00

22 069,24
-100,00

-6 198,50
241 019,44
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Konto

18000 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Regnskap
2008

Revidert
budsjett 2008

Regnskap
2007

8700 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -67 496 856,20 -71 158 000,00 -68 835 188,50
8701 SELSKAPSSKATT 0,00 0,00 0,00

-67 496 856,20 -71 158 000,00 -68 835 188,50

18100 EIENDOMSSKATT

4725 TAP PÅ FORDRINGER OG GARANTIER 0,00 0,00 1 050,00
8740 EIENDOMSSKATT "VERK OG BRUK" -1 626 704,86 -3 653 000,00 -2 520 212,00
8750 EIENDOMSSKATT "BOLIGER" 0,00 0,00 -813 881,37

-1 626 704,86 -3 653 000,00 -3 333 043,37

18400 STATLIGE RAMMETILSKUDD

5500 AVSETNING BUNDNE FOND 0,00 0,00 350 000,00
7291 MVA-KOMPENSASJON DRIFT -5 925 448,19 -9 224 000,00 -5 499 979,52
8000 INNELTILSKUDD -52 514 326,00 -52 154 000,00 -51 351 719,00
8002 INNTEKTSUTJEVNING -27 551 495,00 -24 829 000,00 -23 503 037,00
8003 SKJØNNSMIDLER FRA FYLKESMANNEN -7 125 947,00 -6 350 000,00 0,00
8005 SKJØNN 0,00 0,00 -6 101 999,00
8006 N-NORGE TILSKUDD -13 134 000,00 -13 134 000,00 -12 799 000,00
8007 SELSKAPSSKATT -1 854 000,00 -1 854 000,00 -1 652 000,00

-108 105 216,19 -107 545 000,00 -100 557 734,52

18401 REFUSJON MERVERDIAVGIFT

7281 MVA-KOMPENSASJON FRA INVEST -7 158 988,13 0,00 -2 243 408,49

18450 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD

8100 STATLIGE OVERFØRINGER -3 626 894,00 -2 550 000,00 -3 129 436,00
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Konto

19000 RENTER

Regnskap
2008

Revidert
budsjett 2008

Regnskap
2007

1955 RENTER TILB.BET KOMM.KRAV 33 352,00 0,00 0,00
5000 FORSINKELSESRENTER 163,54 0,00 15 219,00
5015 RENTER VF.LÅN HUSBANKEN 4 178 769,58 2 537 000,00 3 289 221,14
5020 RENTER KOMMUNALBANKEN 9 969 296,00 7 675 000,00 5 736 396,00
5030 RENTER KLP 968 143,00 0,00 0,00
5040 RENTER SPAREBANKEN 275,00 40 000,00 0,00
5060 RENTER KOMMUNEKREDITT 393 515,83 0,00 255 235,33
5090 RENTER/LÅNEKOST. NYE LÅN 0,00 615 000,00 0,00
5500 AVSETNING BUNDNE FOND 0,00 0,00 148,00
9000 RENTEINNTEKTER POST/BANK -2 811 372,91 -500 000,00 -1 368 293,79
9010 RENTEINNTEKTER FORMIDL.LÅN -2 780 426,43 0,00 -2 039 742,98
9015 RENTEINNTEKTER UTLÅN -226,36 -1 865 000,00 -130,50
9040 RENTEINNTEKTER KOMM.KRAV -19 173,98 0,00 -6 429,25
9050 UTBYTTE -5 731 957,90 -9 717 000,00 -2 235 577,04
9600 BRUK AV LIKVIDITETSRESERVE -1 739 136,07 0,00 0,00

2 461 221,30 -1 215 000,00 3 646 045,91

19100 AVDRAG  LAN

5120 AVDRAG KOMMUNALBANKEN 5 227 930,00 4 300 000,00 3 417 909,00
5160 AVDRAG KOMMUNEKREDITT 322 000,00 0,00 322 000,00

5 549 930,00 4 300 000,00 3 739 909,00
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19250 RETTING REGNSKAP

Regnskap
2008

Revidert
budsjett 2008

Regnskap
2007

1000 KONTORMATERIELL -214 229,34 0,00 0,00

19300 DEKNJDISP. AV TIDLARS NTO.DR

5300 DEKN.TIDLARS NEG.DRIFTSRES. 0,00 4 000,00 0,00
9300 DISP. TIDLÅRS OVERSKUDD 0,00 0,00 -3 442 898,65

0,00 4 000,00 -3 442 898,65

19400 DISPOSISJONSFOND

5400 AVSETNING DISP FOND 1 739 136,07 0,00 0,00
5400 AVSETNING DISP FOND -1 739 136,07 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

19600 AVSKRIVNING

5900 AVSKRIVNINGER 7 271 533,34 7 300 000,00 5 960 363,16
9900 MOTPOST AVSKRIVNINGER -7 271 533,34 -7 300 000,00 -5 960 363,16

0,00 0,00 0,00

19800 OVERFØRING  TIL  INV REGNSKAPET

5700 OVERFØRING KAPITALREGNSKAPET 0,00 0,00 18 221,00

19999 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

9800 UINNDEK.NEG.NETTO DRIFTSRES. -7 357 412,36 0,00 -2 430 769,40
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Balanseregnskap

Regnskap 2008  - Nordreisa kommune

Kontonr Regnskap 2008 Regnskap 2007

Detaljert oversikt over balanseregnskapet vist etter kontonr, og ikke etter  rekkefølge på oppsett
vist i økonomisk oversikt - balanse.

EIENDELER
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2 21 70 009 AKSJER I SKALANDTUNNELLEN 5 STK. 500,00 500,00
221 70 018 AKSJER I HURTIGRUTEN ASA 27 070,00 27 070,00
2  21 AKSJER OG ANDELER 5 746 856,00 4 996 737,00

2 22 75 002 UTLÅN AV HUSBANKMIDLER 55 960 771,03 48 066 872,32
2 22 75 100 UTLÅN PÅ SOSIALT GRUNNLAG 508 977,80 553 307,94
2 23 75 008 LÅN JF VANGEN HENRY 6 920,00 6 920,00
223 75 013 LÅN JF RASMUSSEN JON EVEN 9 199,50 9 199,50
2 23 75 023 LÅN JF ISAKSEN/METTEVOLL 0,00 7 200,00
2 23 75 025 LÅN JF ISAKSEN/METTEVOLL 0,00 14 618,00
2 23 75 026 LÅN JF JOHANNESSEN SOLFRID 6 344,00 15 344,00
2 23 75 029 LÅN JF ISAKSEN INGVAR 7 026,00 21 090,00
2 23 75 042 LÅN JF BRUSTAD ROY 32 812,50 32 812,50
2 23 75 043 LÅN JF BRUSTAD ROY 22 500,00 22 500,00
2 23 75 044 LÅN JF TØRFOSS JAN H 6 664,00 13 332,00
2 23 75 045 LÅN JF BÅTNES TOR E 72 000,00 80 000,00
2 23 75 046 LÅN JF BJERKLI PÅL H 97 500,00 0,00
2 23 75 062 MK.LÅN 03 ØRSTAD LINE OLSEN 0,00 8 085,00
2 23 75 063 MK.LÅN 03 JENSEN I/AGERSBORG 0,00 2 898,00
2 23 75 064 MK LÅN 03 NØRGÅRD JAN 0,00 10 800,00
2 23 75 065 MK LÅN 03 STORSLETT TERJE 0,00 8 300,00
2 23 75 066 MK LÅN 03 ISAKSEN INGVAR 0,00 8 400,00
2 23 75 067 MK LÅN 03 BJERKLI HALVOR 0,00 23 300,00
2 23 75 068 MK LÅN 03 RISTO MORTEN 0,00 15 800,00
2 23 75 069 MK LÅN 03 LUND LISE 0,00 16 900,00
2 23 75 070 LÅN ERIKSEN OLE MORTEN 0,00 10 000,00
2 23 75 071 MK LÅN 03 FREDRIKSEN MORTEN 0,00 13 600,00
2 23 75 072 MK LÅN 03 STRANDHEIM KJELL 0,00 3 700,00
2 23 75 073 MK LÅN 03 NILSEN BERTIL BRÅSTAD 0,00 4 700,00
2 23 75 074 MK LÅN 03 FYHN ASGEIR 0,00 3 900,00
2 23 75 075 MK LÅN 03 TØRFOSS JAN 0,00 6 100,00
2 23 75 076 MK LÅN 04 MARVIK VIDAR 5 400,00 5 400,00
2 23 75 077 MK LÅN 04 KIIL JARLE 5 300,00 5 300,00
2 23 75 078 MK LÅN 04 HANSEN STEINAR 2 300,00 2 300,00
2 23 75 079 MK LÅN 04 BRÅSTAD BERTIL 2 100,00 2 100,00
2 23 75 080 MK LÅN 04 RISTO MORTEN 10 500,00 10 500,00
2 23 75 081 MK LÅN 04 STORSLETT TERJE/KARI ANN 15 500,00 15 500,00
2 23 75 082 MK LÅN 04 ISAKSEN INGVAR 4 900,00 4 900,00
2 23 75 083 MK LÅN 04 HANSEN ODD ERIK 11 000,00 11 000,00
2 23 75 084 LÅN ERIKSEN OLE MORTEN 0,00 11 000,00
2 23 75 085 MK LÅN 04 FYHN ASGEIR 2 300,00 2 300,00
2 23 75 086 MK LÅN 04 STORSLETT KJELL/LISE 27 000,00 27 000,00
2 23 75 087 MK LÅN 04 HENRIKSEN RAYMOND 7 000,00 7 000,00
2 23 75 088 MK LÅN 04 NØRGÅRD JAN FRODE 11 900,00 11 900,00
2 23 75 089 MK LÅN 04 FLATVOLL OLE R 4 900,00 4 900,00
2 23 75 090 MK LÅN 04 VANG JON INGE 13 100,00 13 100,00
2 23 75 091 MK LÅN 04 BJERKLI PÅL HALVOR 19 700,00 19 700,00
2 23 75 092 MK LÅN 04 JOHANNESSEN HARALD E 5 300,00 5 300,00
2 23 75 093 MK LÅN 04 FREDRIKSEN MORTEN 15 000,00 15 000,00
2 23 75 094 MK LÅN 04 HENRIKSEN MAGNE 19 700,00 19 700,00
2 23 75 095 MK LÅN 04, AGERSBORG/JENSEN 8 600,00 8 600,00
2 23 75 096 MK LÅN 05 MARVIK VIDAR 4 900,00 4 900,00
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2 23 75 097 MK LÅN 05 STORSLETPLUND 8 300,00 8 300,00
2 23 75 098 MK LÅN 05 VANGEN HENRY 14 300,00 14 300,00
2 23 75 099 MK LÅN 05 VANGEN HENRY 11 800,00 11 800,00
2 23 75 114 LÅN FF ØYÅD AS V/ØYSTEIN JENSEN 0,00 28 906,00
2 23 75 117 LÅN FF SLOTTET FISKEBÅTREDERI 0,00 7 334,00
223 75 124 LÅN FF SLOTTET FISKEBÅTREDERI 16 000,00 24 000,00
223 75 125 LÅN FF HANSEN EDGAR 32 500,00 65 000,00
223 75 126 LÅN FF HAVIKNES DA 43 750,00 61 250,00
2 23 75 215 LÅN KNF ROSENGREN A.K 65 514,00 65 514,00
2 23 75 733 MK LÅN 2005 VANGEN HENRY (JF) 4 099,00 4 099,00
2 23 75 734 MK LÅN 2005 FYHN ASGEIR (JF) 3714,00 3 714,00
2 23 75 735 MK LÅN 2005 NØRGÅRD JAN F. (JF) 4 027,00 4 027,00
2 23 75 736 MK LÅN 2005 MATHISEN JAN 2 784,00 2 784,00
2 23 75 737 MK LÅN 2005 HENRIKSEN RAYMOND 3 803,00 3 803,00
2 23 75 738 MK LÅN 2005 FYHN JENS OLE 5 140,00 5 140,00
2 23 75 739 MK LÅN 2005 NILSSEN BERTIL 5 490,00 5 490,00
2 23 75 740 MK LÅN 2005 NILSEN EDVARD 3 927,00 3 927,00
2 23 75 741 MK LÅN 2005 STORSLETT TERJE/KARI A 4 652,00 4 652,00
2 23 75 742 MK LÅN 2005 RISTO MORTEN 22 543,00 22 543,00
2 23 75 743 MK LÅN 2005 ISAKSEN INGVAR 5 140,00 5 140,00
2 23 75 744 MK LÅN 2005 HANSEN STEINAR 3714,00 3714,00
2 23 75 745 MK LÅN 2005 BJERKLI PÅL H 4571,00 4571,00
2 23 75 746 MK LÅN 2005 VANG JON I 4313,00 4313,00
2 23 75 747 MK LÅN 2005 FREDRIKSEN MORTEN 4 496,00 4 496,00
2 23 75 748 MK LÅN 2005 LUND LISE LOTTE 5 177,00 5 177,00
2 23 75 749 MK LÅN 2005 MARVIK WIDAR 46 919,00 46 919,00
2 23 75 750 MK LÅN 2006 RISTO MORTEN 9 105,00 9 105,00
2 23 75 751 MK LÅN 2006 STRANDHEIM KJELL 4 459,00 4 459,00
2 23 75 752 MK LÅN 2006 NØRGÅRD JAN FR. 5 075,00 5 075,00
2 23 75 753 MK LÅN 2006 VANGEN HENRY 5 182,00 5 182,00
2 23 75 754 MK LÅN 2006 FREDRIKSEN MORTEN 39 366,00 39 366,00
2 23 75 755 MK LÅN 2006 TØRFOSS JAN H 4 850,00 4 850,00
2 23 75 756 MK LÅN 2006 MARVIK HILDE OG WIDAR 2100,00 2 100,00
2 23 75 757 MK LÅN 2006 NILSSEN BERTIL 10 841,00 10 841,00
2 23 75 758 MK LÅN 2006 VANG JON INGE 17 500,00 17 500,00
2 23 75 759 MK LÅN 2006 LUND LISE/STORSLETT KJELL 76 735,00 76 735,00
2 23 75 760 MK LÅN 2006 HENRIKSEN MAGNE 3 985,00 3 985,00
223 75 761 MK LÅN 2005 HENRIKSEN MAGNE 26 464,00 26 464,00
2 23 75 762 MK LÅN 2006 RYDNINGEN LARS 32 813,00 32 813,00
2 23 75 763 MK LÅN 2006 BJERKLI PÅL H 29 922,00 29 922,00
2 23 75 764 MK LÅN 2006 HENRIKSEN RAYMOND 15 585,00 15 585,00
2 23 75 765 MK LÅN 2006 HANSEN ODD E 4 855,00 4 855,00
2 23 75 766 MK LÅN 2005 HANSEN ODD E 3 899,00 3 899,00
2 23 75 767 MK LÅN 2007 FREDRIKSEN MORTEN 50 222,00 50 222,00
2 23 75 768 MK LÅN 2007 VANG JON INGE 26 250,00 26 250,00
2 23 75 769 MK LÅN 2008 JENSEN/AGERSBORG 8 307,00 0,00
2 23 75 770 MK LÅN 2008 RISTO MORTEN 7451,00 0,00
2 23 75 771 MK LÅN 2008 NØRGÅRD JAN FRODE 74 103,00 0,00
2 23 75 772 MK LÅN 2008 FREDRIKSEN MORTEN/IRENE 13 244,00 0,00
2 23 75 773 MK LÅN 2008 BJERKL1PÅL 8 844,00 0,00
2 23 75 774 MK LÅN 2008 RYDNINGEN LARS 5 150,00 0,00
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2 23 75 775 MK LÅN 2008 NILSSEN BERTIL BRÅSTAD 5 185,00 0,00
2 23 75 776 MK LÅN 2008 VANG JAN INGE 43 750,00 0,00
2  22-23 UTLAN 57 789 029,83 49  977  200,26

2  24  99 005 GPS UTSTYR 0,00 20 115,60
2 24 99 006 IT ANLEGG OLDERDALEN 243 234,16 324 311,22
224 UTSTYR,  MASKINER  OG TRANSP  MIDL 243 234,16 344 426,82

2 27 99 043 NY PRESTEBOLIG 1 098 282,57 1 130 585,00
2 27 99 300 HELSESENTERET SONJATUN 20 866 882,93 21 270 434,93
2 27 99 404 52/80 HØGEGGA 68 840 000,00 870 000,00
2 27 99 427 14/6 MELLAVEGEN 6 1 312 500,00 1 350 000,00
2 27 99 428 15/10 LEON ISAKSENS VEG 12 46 000,00 51 750,00
2 27 99 450 NY PRESTEBOLIG 2007 3 780 594,88 1 853 987,00
2 28 99 000 SØRKJOSEN SKOLE 2 145 362,60 2 208 461,50
2 28 99 002 STORSLETT B/U SKOLE 42 563 955,97 19 904 318,20
2 28 99 003 SNEMYR SKOLE 151 132,28 154 170,46
2 28 99 005 OKSFJORD SKOLE 4 944 817,14 5 012 769,99
2 28 99 007 STORVIK SKOLE 874 827,57 901 337,50
2 28 99 008 SAPPEN SKOLE 156 436,23 161 037,30
2 28 99 009 ROTSUNDELV SKOLE 1 381 665,60 1 422 302,82
2 28 99 011 SONJATUN BARNEHAGE 262 374,84 269 429,53
2 28 99 013 MOAN SKOLE 15 445 169,31 15 899 439,00
228 99 016 STORSLETT BARNEHAGE 19 723,26 20 320,94
228 99 018 NORDREISA KIRKE 50 001,00 50 001,00
2 28 99 031 AND. SONJATUN 0,00 158 017,44
2 28 99 032 HERREDSHUSET 274 787,38 280 892,44
2 28 99 034 IDRETTSHALLEN 13 689 944,94 14 092 590,38
2 28 99 035 SVØMMEHALLEN 1 814 870,39 1 363 333,27
2  28  99 036 SONJATUN OMSORGSSENTER I 21 824 149,64 22 320 153,04
2 28 99 038 NAUST OKSFJORD SKOLE 113 052,54 116 377,62
2 28 99 040 MEIERIET SØRKJOSEN 2 251 030,80 2 296 846,65
2  28  99 041 AOF BYGGET 1 179 200,23 1 213 882,59
2  28  99 044 1NNEKLIMA SKOLER 1 910 982,87 1 965 537,34
2  28  99 045 OMBYGGING FYSIOTERAPIAVD 917 460,06 938 311,42
2  28  99 046 SONJATUN OMS.SENTER II 27 367 331,22 27 962 218,89
2 28 99 048 MEIERIBYGGET SØRKJOSEN 773 817,15 790 958,68
2 28 99 050 LEGEKONTOR 2 074 113,32 1 804 301,87
2 28 99 051 REGIONENS HUS 16 085 379,57 16 459 458,16
2  28  99 052 AMBULANSESTASJON 331 875,00 125 000,00
2 28 99 053 FAMILIESENTERET 6 400 145,28 203 672,68
2  28  99 054 SONJATUN SYKEHJEM 3 ETG 748 189,11 554 207,38
2 28 99 059 TANNKLINIKKEN 2 749 606,63 0,00
2  28  99 060 ÅPEN BARNEHAGE 72 399,91 0,00
2  29  99 036 VANNVERK 1988 0,00 11 926,52
2  29  99 037 VANNVERK 1989 751,21 1 502,42
2  29  99 038 VANNVERK 1990 9 171,48 13 757,22
2  29  99 039 VANNVERK 1991 35 031,84 46 709,12
2  29  99 041 VANNVERK 1993 31 700,25 38 040,30
2  29  99 042 VANNVERK 1994 345 143,22 402 667,09
2 29 99 043 VANNVERK 1995 584 974,46 668 542,24
2 29 99 044 VANNVERK 1996 691 552,56 777 996,63

Side 183



Regnskap 2008  -  Nordreisa kommune

Side 31 av 63

Kontonr Regnskap 2008 Regnskap 2007

2 29 99 045 VANNVERK  1997 165 324,60 183 694,00
2 29 99 046 VANNVERK  1998 1 009 530,20 1 110 483,22
2 29 99 047 VANNVERK  1999 1 136 494,15 1 239 811,80
2 29 99 048 VANNVERK  2000 459 054,96 497 309,54
2 29 99 049 VANNVERK  2001 439 610,21 473 426,38
2 29 99 050 VANNVERK  2002 248 957,68 267 061,80
2 29 99 051 VANNVERK  2003 667 668,00 712 179,20
2 29 99 052 VANNVERK  2004 146 379,20 155 527,90
2 29 99 053 VANNVERK  2005 27 296,05 28 901,70
2 29 99 054 VANNVERK  2006 -9 169,29 90 321,31
2 29 99 055 VANNVERK  2007 883 646,11 915 480,16
2 29 99 056 VANNVERK  2008 13 554 894,71 0,00
2 29 99 119 AVLØPSANLEGG  1988 0,00 52 764,67
2 29 99 120 AVLØPSANLEGG  1989 4787,16 9 574,32
229 99 121 AVLØPSANLEGG  1990 73 316,00 109 974,00
229 99 122 AVLØPSANLEGG  1991 67 316,28 89 755,04
2 29 99 123 AVLØPSANLEGG  1992 64 850,48 81 063,10
2 29 99 124 AVLØPSANLEGG  1993 60 642,20 72 770,64
2 29 99 125 AVLØPSANLEGG  1994 69 634,02 81 239,69
229 99 126 AVLØPSANLEGG  1995 78 348,62 89 541,28
229 99 127 AVLØPSANLEGG  1996 177 589,60 199 788,30
229 99 128 AVLØPSANLEGG  1997 178 419,06 198 243,40
229 99 129 AVLØPSANLEGG  2000 24 247,20 26 267,80
2  29  99 130 AVLØPSANLEGG  2001 2 162,55 2 328,90
2 29 99 131 AVLØPSANLEGG  2003 38 124,75 40 666,40
2 29 99 132 AVLØPSANLEGG  2004 5 467 378,10 5 753 781,40
229 99 133 AVLØPSANLEGG  2005 262 242,66 277 668,70
2 29 99 134 AVLØPSANLEGG  2006 2 079 938,74 2 142 950,11
229 99 135 AVLØPSANLEGG  2007 14 661 652,30 15 106 214,47
229 99 136 AVLØPSANLEGG  2008 16 181 772,47 0,00
2  29  99 302 TOMTEOMR.ALVHEIM BIRKELU 312 188,92 312 188,92
2  29  99 307 TOMTEOMR. ØEN SØRKJOSEN 140 875,00 140 875,00
2 29 99 308 TOMTEOMR. VINDMO 52 850,00 52 850,00
2 29 99 309 TOMTEOMR. V/FLYPLASSEN 696 601,00 696 601,00
229 99 310 SJØGRUNN ROTSUND 6 550,00 6 550,00
2 29 99 311 TOMTEOMR. OKSFJORDHAMN 0,00 2 625,00
229 99 313 TOMTEKJØP 175 000,00 175 000,00
229 99 314 GRUNNKJØP TOMTEKJØP 1  540 353,35 1 580 353,35
229 99 315 HØGEGGA 2 006 021,50 2 006 021,50
229 99 316 SOLBAKKEN BOUGFELT 58 871,20 58 871,20
229 99 317 KIPPERNES 3 137 000,00 3 137 000,00
229 99 318 STORSLETT VEST 3 199 522,77 3 199 522,77
2 29 99 321 SANDBUKT II 536 643,19 536 643,19
2 29 99 322 HØGEGGA II 950 385,25 1 407 425,25
2 29 99 323 NILSESKOGEN 167 502,10 167 502,10
2 29 99 324 TOMTEOMR ROVDDAS 2 558 530,50 0,00
2 29 99 400 HAMN/KAI SØRKJOSEN 9 059 814,33 9 262 214,65
2 29 99 402 LAGERHUS V/KAI SØRKJOSEN 480 263,40 490 935,92
2 29 99 403 KAI I SØRKJOSEN 254 588,80 260 246,33
2 29 99 405 KAI I SØRKJOSEN 0,00 230 000,00
2 29 99 406 FISKEMOTTAK SØRKJOSEN 1  058 721,60 1 082 248,75
229 99 407 BUTIKK/KAI SØRKJOSEN 490 666,85 501 570,56
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Kontonr

GJELD OG EGENKAPITAL

Regnskap 2008 Regnskap 2007

232 10 000 GJELD TILSK.HUSBANKMIDLER -461 574,69 -509 574,69
232 10 003 NORDREISA MENIGHETSRÅD -143 654,00 -106 936,00
232 14 003 OPPGJØRSKTO. MVA 4 193 990,00 1 441 810,25
2 32 14 005 OPPGJ.KONTO MVA.KOMP. 3 599 291,00 2 353 062,64
2 32 75 000 DIVERSE KREDITORER -30 000,00 16 016,33
2 32 75 001 BEV.,IKKE UTBET.TILSK.NÆR.F0. -1 179 332,49 -1 390 345,49
2 32 75 020 BANKTERM.LEGEKONTORET 25,00 -8 768,00
2 32 75 500 DEPOS1TUM KOMMUNALE BOLIGER -21 990,00 -65 984,04
2 32 75 600 DEPOSITUM UTLÅN NØKLER -16 500,00 -12 500,00
2 32 99 700 INNBET./LIKVID. SKATT -531,00 -14 829,58
2 33 75 001 LEVERANDØRGJELD -20 261 173,47 -10 631 209,07
2 33 75 002 MANUELT BET. LEVERANDØRGJELD 296 253,72 40 660,26
2 33 75 003 REMITTERT LEVERANDØRGJELD -2 777 365,62 -11 919,00
2 33 75 004 AVREGN.KTO. LEVERANDØRGJELD 3 137,00 0,00
2 33 75 006 PÅLØPNE/IKKE BET. RENTER -3 574 580,00 -2 792 660,00
2 33 75 008 PERIODISERINGER 8 035 771,27 -1 977 155,10
2  32-37 ANNEN KORTSIKTIG GJELD -12 338 233,28 -13 670 331,49

2 39 14 000 FORSKUDDSTREKK -6 846 361,00 7231,00
239 14 001 PÅLEGGSTREKK -53 629,00 -1 108,00
2 39 14 003 PÅLØPT ARB.AVG. DETTE ÅR 0,00 -0,07
2 39 41 058 PREMIEAWIK SPK 2002 -227 867,00 -253 327,00
2 39 41 059 PREMIEAWIK KLP 2005 -1 588 872,00 -1 721 279,00
2 39 41 060 PREMIEAWIK SPK 2007 -436 662,00 -467 852,00
2 39 41 061 PREMIEAWIK SPK 2008 -608 491,00 0,00
2 39 75 124 TREKK SOS BARNEBYER MURMANSK -975,00 0,00
2 39 75 202 UDISPONERTE VELFERDSMIDLER PAS1ENTER -10 947,25 -10 947,25
2 39 75 303 TR.UTLEGGSFORRETNING -1 500,00 0,00
2 39 75 400 KORRIGERINGER LØNN -47 220,82 -44 029,09
2 39 75 501 RETUR IKKE HEVET LØNN -259,31 -1 106,23
2 39 75 502 SMÅ UTBETAL1NGER (IKKE UTBET.) -132,33 -127,71
2 39 75 705 OPPTJ/IKKE UTB FP -19 712 502,93 -18 090 843,52
239 PREMIEAWIK -29 535 419,64 -20 583 388,87

23 SUM KORTSIKTIG GJELD -41 873 652,92 -34 253 720,36

2 40 41 001 PENSJONSFORPLIKTELSE -400 269 472,00 -362 985 771,00
2  40 PENSJONSFORPLIKTELSE -400 269 472,00 -362 985 771,00

2 46 19 502 HB 167044056 VID.UTLÅN 0,00 -1 047 290,00
2 46 19 505 HB 167067370 VID.UTLÅN 0,00 -1 275 492,00
2 46 19 508 HB 167054675 VID.UTLÅN 0,00 -864 536,00
2 46 19 509 HB 1670918775 VID.UTLÅN 0,00 -2 337 281,00
2 46 19 510 HB 162668107 V1D.UTLÅN 0,00 -700 000,00
246 19 515 HB 167005875 VID.UTLÅN 0,00 -1 950 000,00
2 46 19 516 HB 167005883 VID.UTLÅN 0,00 -1 170 000,00
2 46 19 519 HB 167027192 VID.UTLÅN -780 950,00 -922 017,00
2 46 19 520 HB 167105014 VID.UTL. -867 704,75 -4 195 312,00
2 46 19 521 HB.167079649 VID.UTLÅN -415 364,00 -1 044 571,00
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2 51 99 241 PROSJEKT BARNEHAGEUTVIKLING -90 000,00 -90 000,00
2 51 99 242 PROSJEKT HJEMMEBASERTE TILTAK -59 135,70 -358 797,72
2 51 99 243 VO NORSKUNDERVISNING -816 348,53 -560 930,00
2 51 99 246 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN -240 826,44 -92 979,00
251 99 247 KOMPETANSEHEVING LÆRERE -42 783,16 -10 000,00
251 99 248 SKJØNNSMIDLER BARNEHAGER 0,00 -288 312,00
251 99 249 PROSJEKT GJELDSRÅDGIVER -136 867,42 0,00
251 99 250 SKOLEMELK MOAN SKOLE -5 129,74 0,00
251 99 252 SKOLEMELK SØRKJOSEN SKOLE -1 756,94 0,00
251 99 253 SKOLEMELK ROTSUNDELV SKOLE -1 605,83 0,00
251 99 254 SKOLEMELK OKSFJORD SKOLE -170,42 0,00
251 99 255 KREATIVT VERKSTED -176 735,10 0,00
2 51 99 256 VOGNSKUR SONJATUN BHG -210 000,00 0,00
2 51 99 302 ST.M FUNKSJ.H/MESTRING -23 157,96 -23 157,96
251 99 306 TO-SPRÅKLIGHETSMIDLER PR -66 728,68 -19 293,00
251 99 308 SOSIALAVD FYLKESMANNEN (NAV) -43 000,00 0,00
251 99 316 TYNGDEPUNKT AFASI -1 151 160,50 -1 226 970,65
2 51 99 318 KOMPETANSEHEVING -465 540,02 -569 642,02
251 99 320 GAVER SONJATUN -53 710,56 -49 690,81
251 99 321 BIKUBEN -14 115,00 -14 115,00
251 99 322 DMS -105 017,03 -328 587,72
251 99 323 BOLIGSOSIALT ARBEID 0,00 -58 955,85
251 99 324 PROSJEKT LINDRENDE BEHANDLING -180 693,40 -208 177,96
2 51 99 325 GAPAHUK SYKESTUA -1 937,50 -5 297,50
2 51 99 326 SADO FINT SKJØNNSMIDLER -50 000,00 -50 000,00
2 51 99 327 REHAB AV SLAG, SKJØNNSMIDLER -200 000,00 -200 000,00
251 99 328 DMS SKJØNNSMIDLER -100 000,00 -100 000,00
251 99 329 PROSJEKT HELSE NORD -231 673,00 0,00
251 99 330 BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE -100 000,00 0,00
251 99 403 KOMMUNALT VILTFOND -73 739,08 -57 961,37
2 51 99 406 NASJONALPARKSENTER INVESTERING -2 176 668,37 -2 176 668,37
251 99 410 FOLKESAGN -15 000,00 -15 000,00
251 99 411 KVENSKE NAVN 0,00 -61 090,40
251 99 413 RADIO/EDB-ELDRE 0,00 -3 385,54
251 99 415 FRILUFTSOMRÅDET -23 149,24 -23 149,24
251 99 417 KULTURSKOLE HALTI -35 000,00 -35 000,00
251 99 418 LITTERATURFORMIDLING -9 150,00 -9 150,00
251 99 419 LÅNEFOND KJELLEREN SAMF HUS -256 661,00 -79 923,00
2 51 99 420 BADSTUTRADISJONER -20 000,00 0,00
2 51 99 422 PLANLEGGING SENTRUM 0,00 -10 000,00
2 51 99 424 TILRETTELEGGING STIER REISADALEN -6 696,34 -10 759,34
251 99 425 VEGETASJONSRAPPORT REISAVASSDRAGET -14 000,00 -14 000,00
2 51 99 428 EKSTRA SKOGKULTUR -4 381,73 -4 381,73
2 51 99 430 NORWAT LANDSKAP -118 933,33 -118 933,33
251 99 431 NORWAT FISKEFORVALTNING -63 074,35 -63 074,35
2 51 99 434 INN PÅ TUNET -12 449,00 -12 449,00
2 51 99 435 UNGDOMSRÅDET ARRANGEMENT -16 460,00 -16 460,00
251 99 436 LANDBRUKSKAFE -8 429,08 -8 429,08
251 99 437 UTVIKLINGSPROGRAM REISADALEN -28 200,00 -28 200,00
2 51 99 439 SMÅSKALANÆRINGSUTVIKLING -39 095,77 -44 855,77
2 51 99 443 SAMISK BIBLIOTEKTJ I TROMS -15 000,00 -10 000,00
2 51 99 444 REALFAG I FOLKEBIBL I TROMS -34 000,00 -14 000,00
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2 51 99 445 ARKTISKE NASJ PARK OPPLEVELSER -7 959,53 -151 206,15
2 51 99 446 PROSJEKT GJETING 0,00 -107 986,83
2 51 99 447 MILJØTILTAK GOPPA -8 471,00 -8 471,00
2 51 99 448 FRIVILLIGHETSSENTRAL -22 472,17 -51 731,96
251 99 449 BAASKIFESTIVALEN 0,00 -125 267,25
2 51 99 450 KULTURELLE SKOLESEKK HALTI 0,00 -11 582,75
2 51 99 451 BIOENERGI -30 000,00 0,00
2 51 99 506 BYGDEBOKFOND, ØREM.MIDL -16 984,50 -16 984,50
2 51 99 508 KULTURMINNEÅRET -3 500,00 -3 500,00
2 51 99 602 OVERSKUDD VANNVERK -1 373 326,22 -1 595 712,22
2 51 99 604 OVERSKUDD AVLØP -1 340 008,00 -1 392 789,00
2 51 99 605 OVERSKUDD, FEIING 0,00 -4 677,89
2 51 99 700 HUSBANKMIDLER TILSKUDD -431 222,43 -213 222,43
2  51 BUNDNE DRIFTSFOND -13 817 976,65 -13 785 586,21

2 53 99 001 PROSJEKTERING STORSLETT SKOLE -221 195,86 -376 245,77
2 53 99 002 BRANNSIKRINGSANLEGG KOMMUNEN -48 251,50 -48 251,50
2 53 99 005 KAPITALFOND 0,00 -694 362,09
2 53 99 006 SOLGTE AKSJER TIRB 0,00 -3 208 192,00
2  53 UBUNDNE INVESTERINGSFOND -269 447,36 -4 327 051,36

2 55 99 004 FORSIKRINGSOPPGJ UNGD HUS -30 000,00 -30 000,00
255 99 400 AVSETNING FREMTIDIGE TAP -179 792,31 -179 792,31
2 55 99 401 MOTT.EKSTRAORD.AVDRAG HU -14 305 019,43 -22 922 779,02
2 55 99 407 FOND KREFTAVDELINGEN SONJATUN -25 231,00 -7 452,00
2  55 BUNDNE INVESTERINGSFOND -14 540 042,74 -23 140 023,33

2 58 00 100 ENDRING REGNSK PRINSIPP INVESTERING 2 054 932,64 0,00
258 10 100 ENDRING REGNSK PRINSIPP DRIFT 2 131 304,89 0,00
2  58 ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP 4 186 237,53 0,00

2 59 00 003 UNDERSKUDD 2003 4 465 179,34 4 465 179,34
2 59 00 004 UNDERSKUDD 2004 8 538 732,88 8 538 732,88
2 59 00 005 UNDERSKUDD 2007 2 430 769,40 2 430 769,40
2 59 00 006 UNDERSKUDD 2008 8 141 051,97 0,00
2  59 00 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 23 575 733,59 15  434 681,62

2 59 70 003 OVERSKUDD INVESTERING 2006 0,00 -119 120,65
2 59 70 004 UNDERSKUDD INVESTERING 2008 1 741 639,93 0,00
2  59 70 UDISPONERT/UDEKKET  I  INV REGNSKAPET 1  741 639,93 -119  120,65

2 59 80 001 LIKVIDITETSRESERVE DRIFT 0,00 79 989,66
2 59 80 200 LIKVIDITETSRESERVE KAPITAL FERIEP.94 -650 000,00 6 754 014,87
2 59 80 201 LIKVIDITETSRESERVE KAPITAL 1 608 254,99 1 608 254,99
2 59 80 203 LÅN LIKV.RES.99 KAPITAL 1 433 259,05 1 737 355,98
2 59 80 204 LIKVIDITETSRESERVE 3541,00 3541,00
2  59 80 LIKVIDITETSRESERVE 2 395 055,04 10 183 156,50
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NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

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

Re nska s rinsi er
Nordreisa kommune fører regnskapet i henhold til bestemmelsene i Kommuneloven,
gjeldende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

All tilgang  og  bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler
bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke. For 2008 var det forskriftsfestet et unntak fra
dette vedr endring  av  regnskapsprinsipp for refusjonsordningen for ressurskrevende
tjenester. For Nordreisa kommune utgjorde dette kr. 5 341 000,-. Det er innført nye kontoer i
balansen for dette og deler av likviditetsreserven er gjort opp mot disse i 2008, se også note
3.

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

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

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

Klassifiserin av anle smidler o omlø smidler

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

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

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

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

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

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

Selvkostbere nin er
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av
Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. I Nordreisa
kommune beregnes selvkost innenfor områdene vann, kloakk og feiing. Avfallsservice AS
beregner selvkost  på  avløp. Vi har i 2008 også beregnet selvkost byggesak og havn, men vil
vurdere dette nærmere da f eks havn ikke vil klare  å  være et 100% selvkostområde grunnet
lave inntekter i forhold til utgiftsnivået  på  tidligere investeringer. Se også note 17.

Mva- likt o mva-kom ensas'on
Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven.
For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. All mva-
kompensasjon fra investering er i 2008 regnskapsført i driftsregnskapet. Mottatt
kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i
inntektssystemet.
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NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 2.

Nordreisa kommune har siden 2007 hatt en flat organisasjonsstruktur med rådmannen som
øverste administrative leder. Rådmannen leder 20 resultatenheter med faglig-, personal- og
økonomiansvar. Formålet med en flat struktur er  å  få mer tjenesteproduksjon ut av de totale
ressursene kommunen disponerer over. Sosialavdelingen vil fra våren 2009 bli integrert med
NAV.

Assisterende rådmann leder stabs- og støttefunksjonene som servicetorg, økonomiavdeling,
IKT-avdeling, personalkonsulent samt skole- og barnehagefaglig rådgiver.

Kommunen hadde pr 31.12.08 ingen kommunale foretak. Kommunen inngår i flere
interkommunale samarbeidstiltak, deriblant:

• Felles IKT senter i Olderdalen
• Felles sak/arkivsystem, internett, intranett og epostsystem
• Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og felles barneverntjeneste
• Digitale kart
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NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital

Noten er satt  opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 1.

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

Inntekter driftsdel
(kontoklasse 1)

Inntekter investeringsdel
(kontoklasse 0)

Innbetalinger ved eksterne
finanstransaksbner

Sum

Anskaffelse av midler

Utgifter driftsdel
kontoklasse 1

Utgifter investeringsdel
kontoklasse 0

Utbetalinger ved eksterne
finanstransaks'oner

Sum

•

-

anvendelse av midler

Anskaffelse - anvendelse av
midler

Endrin i ubrukte lånemidler

Endrin i arbeidska ital
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11; ss

-286 147 987,54 -268 802 066,89

-2 227 803,51 -2 006 533,25

-99 634 555,86 -49 006 557,16

-388 010 346,91 -319 815 157,30

286 282 033,55 266 093 752,20

75 311 293,50 31 721 511,05

50 783 162,63 30 074 430,67

412 376 489,68 327 889 693,92

-24 366 142,77 -8 074 536,62

34 522 745,01 -62 221,08

10 156 602,24 -8 136 757,70
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2 Endring i arbeidskapital i balansen

Regnskap  2008 — Nordreisa kommune

Side 43 av 63

Som tabellene viser har arbeidskapitalen økt i 2008. Økning i anskaffelse av midler
hovedsakelig gjennom økt bruk av lånemidler samt økt utbytte (innbetalinger ved eksterne
finanstransaksjoner). Dette har medført at betalingsmidlene (kasse. post og bank) har økt i
løpet av året. Økte kortsiktige fordringer hovedsakelig grunnet økte fordringer mot staten.
Gjelder bl a inntektsutjevningen i desember samt en del øvrige større krav sendt i slutten av
året.

Økt anvendelse av midler gjennom ekstraordinær nedbetaling av lån mot Husbanken samt
økt utlån (utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner). Endringene i annen kortsiktig gjeld
påvirkes av størrelsen på momsrefusjonskrav og periodiseringer mellom de to årene.

Det er en differanse på 5,341 mill i endring arbeidskapital mellom de to beregningsmåtene.
Dette fordi det i 2008 ble foretatt en endring i regnskapsprinsipp for ressurskrevende
tjenester, jf note 1.
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NOTE nr.  4 Pensjon

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 2 om noter og §13 om
regnskapsføring av pensjon.

Nordreisa kommune har kollektiv pensjonsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt
AFP/tidligpensjon.

Det er innført nye regler for pensjon med virkning fra 2002. Regnskapet er derfor belastet
med netto pensjonskostnad, mens det tidligere ble belastet med faktisk innbetalt beløp til
pensjonskassen. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad er ført som
en inntekt eller utgift i driftsregnskapet. Netto pensjonskostnad er definert som nåverdi av
årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket
forventet avkastning på pensjonsmidlene.
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--  •  se:

Balanseført netto forpliktelse IB 1/1 25 744 223 11 251 882 36 996 105

Netto pensjonskostnad 18 270 156 4 913 760 23 183 916

Administrasjonskostnad 1 134 506 99 845 1 234 351
Amortisert premieavvik  i  år 807 584 91 567 899 151

Innbetalt premie -26 955 546 -4 405 114 -31 360 660

Netto balanseført estmatavvik  i  år 2 025 244 642 373 2 667 617

Balanseført netto for liktelse UB 31/12 21 026 167 12 594 313 33 620 480

I regnskapet er det bokført følgende premieawik:

1  :

Premie -26 955 546 -4 405 114 -31 360 660

Netto ens'onskostnad inkl adm kostn 19 404 662 5 013 605 24 418 267

Netto remieavvik bokført å 114250-170-0900 -7 550 884 608 491 -6  942 393

•  •  -

2 39 41 Premieavvik (kortsiktig gjeld) 132 407 56 650 189 057
2 19 41 Premieavvik omlø smidler -939 989 -148 217 -1 088 206

Sum amort remieavvik bokf å 11420-171-0900 -807 582 -91 567 -899 149

I regnskapet er det bokført følgende pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

" - • •  •  - - • •  1-  •  •  -  s;

Pensjonsforpliktelser bokf på 2 40 41 001 316787 604 83 481 868 400 269 472
Pens'onsmidler bokf å 2 20 41 001 295 761 437 70 887 555 366 648 992
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Bere nin er fra KLP

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune
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m_ 9 111 .11 es: sll

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 16 658 893 16 209 813
Rentekostnad av ålø t ens'onsfor liktelse 20 566 129 15 192 549

Brutto pensjonskostnad 37 225 022 31 402 362

Forventet avkastnin å ens.onsmidlene -18 954 866 -14 350 791

Netto pensjonskostnad ekskl adm kostn 18 270 156 17 051 571

Sum amortisert premieavvik 807 584 602 701

Administras.onskostnad 1 134 506 1 070 385

Samlet pens'onskostnad inkl adm 20 212 246 18 724 657

. _ es: 11

Innbetalt premie 26 955 546 21 195 191

Administrasjonskostnad -1 134 506 -1 070 385

Årets netto ens.onskostnad -18 270 156 -17 051 571

Årets remieavvik 7 550 884 3 073 235

I I  III e: .

Brutto pensjonsforpliktelse 316 787 604 286 334 327

Pens'onsmidler 295 761 437 260 590 104

Netto for liktelse før arb iver av ift 21 026 167 25 744 223

I-  •  _ • I  11- I SI  - - se:

Brutto pensjonsforpliktelse IB 1/1  -  estimat  i  fjor 286 334 327
Årets opptjening 16 658 893

Rentekostnad 20 566 129

Utbetalinger -9 748 398
Amortiserin estimatavvik  -  for liktelse 2 976 653

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31/12  -  estimat 316 787 604

G'enstående amortiserin  -  for liktelser 41 673 140

Brutto ens'onsfor I UB 31/12 estimat  -  fullt amortisert 358 460 744
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I  • .  I •  •  "' • • - - s:

Brutto pensjonsmidler IB 1/1  -  estimat  i  fjor 260 590 104

Innbetalt premie inkl administrasjon 26 955 546

Administrasjonskostnad -1 134 506

Utbetalinger -9 748 398

Forventet avkastning 18 954 866

Amortiserin estimatavvik  -  midler 143 825

Brutto pensjonsmidler UB 31/12  -  estimat 295 761 437

G-enstående amortiserin  -  midler 2 013 545

Brutto pens'onsmidler UB 31/12 estimat  -  fullt amortisert 297 774 982

- - 118: ss•

Beregnet premieavvik året før 3 073 235 7 550 884

1/15 av fjorårets premieavvik amortiseres 204 883 503 393

Amortiserin av remieavvik fra tidli ere  år 602 701 807 584

Sum amortisert remieavvik til førin 807 584 1 310 977

.•  I

Faktisk forpliktelse 330 984 120

Estimert forpliktelse -314 445 967

Estimatavvik forpliktelse IB 1/1 16 538 153

Akkumulert avvik tidl år IB 1/1 28 111 640

Amortisert avvik  i  år 2 976 653

Gst samlet avvik for liktelse UB 31/12 41 673 140

Estimerte pensjonsmidler 258 995 459

Faktiske pensjonsmidler -262 747 474

Estimatavvik midler IB 1/1 -3 752 015

Akkumulert avvik tidl år IB 1/1 1 594 645

Amortisert avvik  i  år -143 825

G. st samlet avvik midler UB 31/12 -2 013 545

Cl  • s:

Brutto estimatavvik 2 832 828

Amortisert remieavvik  i  år -807 584

Netto estimatavvik 2 025 244

-  •  - II II ss: O II 16

Antall aktive 493 482

Antall oppsatte 143 139

Antall pensjonister 307 279

Gj snittlig pensjonsgrunnlag, aktive 251 704 239 785

Gj snittlig alder, aktive 45,50 45,99

G' snittli tenestetid, aktive 11,62 11,78
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Bere nin er fra SPK
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•  ,* es: 11

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3 877 203 3 442 775

Rentekostnad av ålø t ens'onsfor liktelse 4 246 043 3 217 323

Brutto pensjonskostnad 8 123 246 6 660 098

Forventet avkastnin å ens'onsmidlene -3 209 486 -2 447 041

Netto pensjonskostnad ekskl adm kostn 4 913 760 4 213 057

Sum amortisert premieavvik 91 567 122 757

Administras'onskostnad 99 845 86 873

Samlet pens'onskostnad (inkl adm) 5 105 172 4 422 687

- se: 11

Innbetalt premie 4 405 114 3 832 078

Administrasjonskostnad -99 845 -86 873

Årets netto ens.onskostnad -4 913 760 -4 213 057

Årets remieavvik -608 491 -467 852

-  I  • I  - - .

Brutto pensjonsforpliktelse 83 481 868 76 651 444

Pens'onsmidler 70 887 555 65 399 562

Netto for liktelse før arb iver av ift 12 594 313 11 251 882

I-  .  I  .  I  •  1-  • •  •  -  - .ffif se:

Brutto pensjonsforpliktelse IB 1/1  -  estimat  i  fjor 76 651 444

Årets opptjening 3 877 203

Rentekostnad 4 246 043
Utbetalinger -931 605
Amortiserin estimatavvik  -  for liktelse -361 217

Brutto pensjonsforpliktelse UB 31/12 estimat 83 481 868
Genstående amortiserin  -  for liktelser -5 057 036

Brutto ens.onsfor I UB 31/12 estimat  -  fullt amortisert 78 424 832
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Regnskap 2008 — Nordreisa kommune

NOTE nr. 5 Garantiansvar

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 3.

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier av 2. februar 2001. Kommunen gir garantier som simpel kausjon.

Kommunen har i løpet av regnskapsåret betalt på lånet vedr Kjelleren Samfunnshus AL og
Oksfjord Grendehus AL.

Nye garantier i 2008 er gitt på lån til Stiftelsen Nybo med opprinnelig garantibeløp på kr
7 924 801.
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Regnskap 2008 — Nordreisa kommune

NOTE nr. 6 Aksjer og andeler

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 5.

Kommunens aksjer og andeler ved årsskiftet besto av følgende:

5 746 856

NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 6.

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av avsetninger i drifts- og investerings-
regnskapet inkl likviditetsreserven

Under bruk av avsetninger ligger også tidligere års udisponert overskudd i
investeringsregnskapet på kr 119 120,65 som pga strykning i henhold til Forskrift om
årsregnskap og årsberetning §9 ikke ble overført til ubundet investeringsfond. Også bruk av
likviditetsreserve ligger i denne tabellen med kr 1 739 136,07 som beskrevet under del 2
disposisjonsfond. Disse to transaksjonene ligger ikke i noen av de videre fondstabellene. Til
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4 996 737

Balanseverdi Balanseverdi
Selskap 2008 2007 Eierandel
Egenkapitalinnskudd KLP 4 567 095 3 816 976 Under 1%
Nybo 50 000 50 000
Avfallsservice 50 000 50 000 16,67  %
Bibl sentralen 1 200 1 200 1 andel av 440
Nordtro 280 000 280 000 50,91%
ASVO 100 000 100 000 100%  -  10 aksjer
Sendemasta Nord Troms AS 70 000 70 000 14 aksjer av 28
Troms Reiseliv AS 200 000 200 000 58 737 aksjer
Nord Troms Kraftlag 60 000 60 000 16,67%  -  10 aksjer
Polarporten AS 1 035 1 035 1 aksje
Bredbåndsfylket Troms AS 16 000 16 000 1,17%  -  16 000 aksjer
Egenkap innsk KomRevNord IKS 93 735 93 735 2,6%
Halti 156 000 156 000
Egenkapitalinnskudd K-sekretariatet 18 221 18 221 2,4%
Nord Norsk hestesenter 1 500 1 500 3 aksjer
Tromsprodukt 9 000 9 000 18 aksjer
Sappen leirskole 45 500 45 500 41 aksjer
Skalandtunnellen 500 500 5 aksjer
Hurti ruten ASA 27 070 27 070 2707 aks'er
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avsetning senere år viser sum regnskapsmessig merforbruk/ udekket fra drifts- og
investeringsregnskapet.

Del 2 Disposisjonsfond

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Dersom det er oppbygd disposisjonsfond, så
er fondet til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Del 3 Bundet driftsfond

Regnskap 2008  — Nordreisa  kommune

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte
formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Vesentlige avsetninger (kun fond over 1,0 mill kr) til bundet driftsfond var:
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:  I  -  I  • • 111; 1,1

IB 0101 13 785 586,21 12 693 404,69

Avsetnin er 3 318 856,97 4 032 447,27

Bruk av avsetnin er -3 286 466,53 -2 940 265,75

UB 31.12 13 817 976,65 13 785 586,21

T n de unkt Afasi 1 151 160,50

Nasbnal arksenter investerin 2 176 668,37

VAR Vannverk 1 373 326,22

VAR Avlø 1 340 008,00

111 s• I I 81: 811

IB 0101 0,00 0,00

Avsetnin er driftsre nska et 0,00 0,00

Bruk av avsetnin er driftsre nska et 0,00 0,00

Bruk av avsetnin er investerin sre nska et 0,00 0,00

UB 31.12 0,00 0,00
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Del 4 Ubundet investeringsfond

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie
disposisjon til investeringsformål. Grunnet underskudd i investeringsregnskapet for 2008 er
fondet strøket opp til budsjettert nivå i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning
§9. Pr 31.12 gjenstår kr 269 447,36 igjen som er planlagt disponert slik:

Se også kommentar til del 1 i denne noten.

Del 5 Bundet investeringsfond

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til
bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.

Fondet er bundet slik:

Regnskap 2008 — Nordreisa kommune
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:  .-  . • . --• .... es: --. .. III

IB 0101 23 140 023,33 21 144 348,50

Avsetnin er 4 115 527,66 5 613 964,86

Bruk av avsetnin er -12 715 508,25 -3 618 290,03

UB 31.12 14 540 042,74 23 140 023,33

I •-  • •  I se: 11

IB 0101 4 327 051,36 10 493 938,28

Avsetnin er 0,00 428 878,27

Bruk av avsetnin er -4 057 604,00 -6 595 765,19

UB 31.12 269 447,36 4 327 051,36

I e- 0.

Forsikrin sopp 'ør un dommens hus 30 000,00

Avsetnin fremtidi e ta  -  tilskudd 179 792,31

Avsatte ekstraord avdra Husbanken 14 305 019,43

Fond kreftavdelin en Son'atun 25 231,00

Sum 14 540 042,74
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NOTE nr.  8 Anleggsmidler

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 5.

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hht.
regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende
avskrivningsplan:

Anleggsmiddel-
Avskrivn plan Eiendelergruppe

Gruppe 1 5 år

Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og
transportmidler og lignende.

Gruppe 3 Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg
20 år (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg

og lignende.

Gruppe 4 40 år

Gruppe 5 50 år

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Boliger, leiligheter, skoler, barnehager, idrettshaller, kaier,
veier og ledningsnett og lignende.

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg,
sykehjern og andre institusjoner, kulturbygg,
brannstasjoner og lignende

Nedskrivninger gjelder feilaktig aktivering av kai Sørkjosen havn i 1990.

Avskrivninger påbegynt i 2003 etter endring i regelverk. Imidlertid avskrives ikke verdier på
tomteområder og kirke på samme måte som øvrige aktiva, og disse verdiene ligger under
ikke avskrevet. Endringer herunder gjelder opparbeidelse av tomter, tomtesalg samt oppskriving

Side 53 av 63

Side 207



(reverserte nedskrivinger) av tomter som selges til høyere pris enn rest aktivert for opparbeidelse av
tomteområdet.

Sum aktiva viser bokførte aktiva i balansen med kr 315 600 959,- pr 31.12.2008.

NOTE nr. 9 Pågående investeringer i nybygg og nyanlegg

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning avsnitt
3.2.2 pkt 6.

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

Gjelder følgende pågående prosjekter (dvs ikke avsluttet
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i  2008  men videreføres i 2009):

Avsluttede prosjekter i 2008 er ikke med i oversikten. VAR finansierte prosjekter regnes som
avsluttet når låneopptaket er brukt opp. Imidlertid er det investert vesentlig de siste årene på
vann og avløpssiden (selvkostprosjekter).
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NOTE nr. 10 Finansielle leieavtaler

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 11 samt GKRS nr 8 Leieavtaler.

Fra og med regnskapsavslutningen for 2007 skal leieavtaler klassifiseres som finansielle
eller operasjonelle. Finansielle leieavtaler skal aktiveres som anleggsmidler i balansen og
vurderes til nåverdien av leiebetalingene. Dette vil medføre årlige belastninger til
driftsregnskapet. Operasjonelle leieavtaler belastes direkte i driftsregnskapet ved fakturering
av leiebeløp.

Nordreisa kommune har gjennomgått alle leieavtaler i 2008, men har ikke klassifisert noen
leieavtaler som finansielle.

NOTE nr. 11 Regnskap for interkommunale samarbeid

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §12 pkt 3.

Regnskap for interkommunale samarbeid er oppført i kommunens driftsregnskap.

NOTE nr. 12 Gjeldsforpliktelser —fordeling mellom långivere

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 9.

På lånet mot KLP har vi en rentebytteavtale med Sparebanken Nord Norge og innebærer at
dette er en fastrenteavtale. Denne avtalen medførte tilbakebetaling av renter til oss i 2008
med kr 154 245,76.

Gjeld til kommunale foretak etter Kommunelovens kapittel 11 og gjeld til interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven §27 er lik kr 0,-.

Ved årsskiftet har vi 39% av lånemassen på fastrente med bindingstid over 3 måneder. Dette
er innenfor vårt finansreglementet som tilsier minimum 20 % fastrente.
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si•

Kommunens samlede låne 'eld 311 735 754 215 554 348 190 080 654
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NOTE nr. 13 Avdrag på gjeld

NOTE nr. 14 Likviditetsreserve

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 9.

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

Kommunen ligger over minste tillatte avdrag på gjeld ihht Kommunelovens §50. Betaling av
avdrag til Husbanken er holdt utenfor beregningene, da disse lånene går til videre utlån.

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 10.

UB 31.12 viser negativ saldo for samlet likviditetsreserve. Likviditetsreserve drift kan
disponeres til drifts- og investeringsformål. Formålet med likviditetsreserven er å sikre
tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende betalingsforpliktelser.

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforskriften for
kommuner som medfører at likviditetsreserven opphører som egenkapitalkonto i kommunens
balanseregnskap fra og med 1.1.2010. Nordreisa kommune har ut fra dette gjennomgått
likviditetsreserven i 2008, derav differansen mellom fordeling drift og investering mellom
årene 2007 og 2008. Pr 31.12.2008 er det kun likviditetsreserve investering som ligger igjen i
som saldo likviditetsreserve. Likviditetsreserve investering er behandlet i KST sak 0078/08
og 0079/08 og vil bli finansiert av låneopptak i 2009.

Likviditetsreserve drift er ført over til driftsregnskapet, og har således bidratt til å styrke
driftsregnskapet i 2008 grunnet strykningsbestemmelsene, jf note 7 vedr disposisjonsfond.
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- se

IB 01.01 -10 183 156,50 -10 183 156,50

Herav likviditetsreserve drift -384 086,59 -83 531,00

Herav likviditetsreserve investerin -9 799 069,91 -10 099 626,00

Overført konto for rinsi endrin 9 527 237,53

Avviklin av likviditetsreserve drift -1 739 136,07

Avviklin av likviditetsreserve investering 0,00

UB 31.12 -2 395 055,04 -10 183 156,50

Herav likviditetsreserve drift 0,00 -83 531,00

Herav likviditetsreserve investerin -2 395 055,04 -10 099 626,00
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I løpet av året er tidligere års prinsippendringer overført fra likviditetsreserve til egne
balansekonti for prinsippendringer. Dette gjelder da følgende prinsippendringer:

I KST sak 0079/08 vedtok kommunestyret opptak av lån for restfinansiering av fordring fra
2003 i balansen vedr Regionens hus med 3 174 000,-. Korreksjonen i regnskapet skal gjøres
i 2009 i henhold til kommunestyrevedtaket, og ligger således fortsatt i 2008 regnskapet som
kortsiktig fordring med kr 3 823 728,23 og reduseres med restbeløp på kr 650 000,- som
fortsatt ligger i likviditetsreserven.

NOTE nr. 15 Spesifikasjon regnskapsmessig merforbruk drift

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 10.
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Kommunen er ført opp på KRDs ROBEK liste for betinget kontroll og godkjenning.
Kommunen følger ikke planen for inndekking av merforbruk, og det samlede underskuddet
består av:

I KST sak 0078/08 ble kr 1 739 136,07 besluttet brukt til nedbetaling av akkumulert
underskudd på tidligere års drift etter opprydding i likviditetsreserve drift. Dette ble ført fra
likviditetsreserven i balanseregnskapet over til driftsregnskapet ansvar 19400. Derfra ble det
ført over til dekning av tidligere underskudd i driftsregnskapet som ligger akkumulert i
balansen. Imidlertid var det underskudd i driftsregnskapet i 2008, og føringen fra
driftsregnskapet tilbake til balansen ble strøket i henhold til Forskrift om årsregnskap og
årsberetning §9. Driftsregnskapet ble dermed styrket med kr 1 739 136,07 fra korrigeringen
av likviditetsreserve som følge av strykningen.
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NOTE nr. 16 Spesifikasjon regnskapsmessig udekket investering

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 10.

- • •-. "-. -* 11

Tidli ere o arbeidet udekket 0 0

Årets avsetnin til inndekkin 0 0

N tt udekket i re nskapsåret 1 741 640 0

Underskuddet i investeringsregnskapet i 2008 var i utgangspunktet kr 3 271 190,- som er
dekket opp av tomtesalg og strykninger mot kapitalfond.

Etter strykningene stod følgende investeringsprosjekter uten finansiering og ny finansiering
må vedtas i 2009:
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NOTE nr. 17 Selvkosttjenester

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 12. Kalkulasjonsrente i 2008 er 5,53%.
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Totalt fond på konto 2 51 99 604 avsatt til selvkostområde avløp til og med 2008 utgjør kr

Fond på konto 2 51 99 605 avsatt til selvkostområdet feiing til og med 2008 utgjør kr 0,-.
Underskudd på feiing er derfor fremført som merforbruk på konto 2 59 00 006 i balansen
med fratrekk for bruk av fond med kr 4 677,89. Underskuddet vil måtte dekkes over senere
års feieavgifter.
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Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

For selvkostområdet renovasjon og slam er beregningene gjort av Avfallsservice AS og viser
Nordreisa kommunes andel etter en fordelingsnøkkel som eierkommunene er enige om. I
2007 ble selvkost laget samlet for slam og renovasjon, mens det er skilt i 2008. 2007 tallene
for slam og renovasjon er derfor medtatt på begge selvkostområdene.

For selvkostområdet havn er det for første gang i 2008 etablert et selvkostregnskap, og det
er således ikke noe sammenligningsgrunnlag fra året før. Kapitalkostnadene gjelder
avskrivinger og renter på lån fra tidligere investeringer i havneområdet. Havn er avhengtig av
inntekter fra det som lastes over havna, og dette vil variere mellom årene. Imidlertid ser vi at
havnen i kommende år ikke kan beregnes som selvkostområde i sin helhet da inntekter som
Nordreisa kommune får over havn ikke er tilstrekkelig for å dekke utgiftene i
selvkostberegningene. Det vil således være vanskelig å bygge opp et fond eller å nedbetale
tidligere års underskudd. Underskuddet på havn må dekkes av driftsregnskapet så fremt ikke
mulighetene for å øke inntektssiden endres.
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NOTE nr. 18 Årsverk

Antall årsverk

Antall ansatte

Regnskap 2008  — Nordreisa kommune

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 13.

s:
420,0

675,0

Det er ikke gjennomført særskilte likestillingstfltak i 2008.

NOTE nr. 19 Ytelser til ledende personer

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 13.

NOTE nr. 20 Revisjonshonorarer

Honorar for re nska srevis'on
Honorar for rådgivning

NOTE nr. 21 Skjønnsmidler barnehage
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I
416,0

671,0

s:

615 000,- 590 000,-

0,- 0,-

Det er ikke overført lønn fra Nordreisa kommune som gjelder verv etc i arbeidets medfør, så
disse godtgjørelsene ligger da ikke med. Arbeidsgivers andel av pensjon er inkludert i
beregningene med 19% for rådmannen og 62% for ordfører. Tallene viser således ikke det
som er faktisk utbetalt, men viser totale ytelser.

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 13.

Revisjonshonoraret er ført i regnskapet på ansvar 11430 Troms kommunerevisjon 5. distrikt
på konto 3510.

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 4.
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Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd pålegger
kommunen å dekke kostnader til normal drift av barnehager som ikke dekkes av andre
offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Forskriften trådte i kraft 1. mai 2004.

Regnskap 2008 — Nordreisa kommune

NOTE nr. 22 Hendelser etter balansedagen

Side 62 av 63

I tråd med barnehageløftet er kommunens netto utgifter minst det korrigerte 2003-nivået.
Nordreisa kommune endret praksis for bruk av funksjoner i regnskapet i 2004 til å stemme
overens med krav gitt i Kostra, og kommunen har derfor brukt 2004 nivået som et korrigert
2003-nivå for sammenligning med 2008 regnskapet da det vil være det korrekte
sammenligningsgrunnlaget.

I 2008 ble det ikke avsatt skjønnsmidler til barnehager, men avsetningen gjort i 2007 ble
brukt i sin helhet. Det er derfor ingen avsetninger pr 31.12.2008 av skjønnsmidler til
barnehager.

Noten er satt opp ihht god kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 6 om noter og årsberetning
avsnitt 3.2.2 pkt 14.

Nordreisa kommune vurderer risiko ved bokføring av vesentlige fordringer og periodiserer
usikre fordringer ned slik at anslått beløp er forsiktig vurdert. Dette gjøres ihht forskrift om
årsregnskap og årsberetning §7 og 5. ledd. Utover dette er vi ikke kjent med forhold ved
årsavslutningen som kan påvirke regnskapet.

Side 216



NOTE nr. 23 Kapitalkonto

01.01. Balanse
underskudd i ka ital
h-e- -

Salg av fast eiendom, anlegg,
utstyr, maskiner og
trans ortmidler

Avskrivning: Eiendom,anlegg,
utstyr, maskiner og
transportmidler

Nedskrivning: Eiendom,anlegg,
utstyr, maskiner og
transportmidler
Sal aks.er/andeler
Nedskrivnin aks'er/andeler
Avdra å utlån - sosiale utlån
Avdra å utlån - andre utlån
Avskrivning på utlån - sosiale
utlån
Avskrivning på utlån - andre
utlån
Bruk av lånemidler
Redusert egenkapitalinnskudd
KLP
Endring pensjonsforpliktelser
øknin

Endrin ens'onsmidler

Urealisert kurstap utenlandslån

31.12. Balanse
Kapitalkonto

Nordreisa 13.03.2009

Lill Torunn Hansen
økonomisjef

Regnskap 2008 —Nordreisa kommune

Noten er satt opp ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §5 pkt 7.

01.01. Balanse
ka ital

Aktivering fast eiendom, anlegg,
utstyr, maskiner og

562 960,00 trans ortmidler

Oppskrivning fast
7 271 533,34 eiendom/anle

225 000,00
0,00  Kø  av aks'er/andeler
0,00 0 skrivnin av aks'er/andeler

50 500,00 Utlån - sosiale utlån
6 196 558,29 Utlån - andre utlån

73 455,14 Avdra å eksterne lån

126 483,00
81 916 254,99

37 283 701,00
0,00

0,00

75 092 784,88
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•01 I. .

Aktivert e enka italinnskudd KLP
Endring pensjonsforpliktelser
reduks.on

Endrin ens'onsmidler
Urealisert kursgevinst
utenlandslån

31.12. Balanse
(underskudd i kapital)

Kjetil Hallen
rådmann

57 266 392,89

75 543 677,50

63 295,00

0,00
0,00

79 625,00
14 179 201,00

20 257 594,25

750 119,00

0,00
40 659 326,00

0,00
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Vedlegg
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Vedlegg: Investeringsregnskap - finansiering pr prosjekt

Enkelte prosjekter er utelatt da de er uvesentlig eller ikke har betydning for enkeltprosjekter I investeringsregnskapet i år, bl a betaling av avdrag på lån mot husbanken, betaling av

ekstraordinære avdrag mot Husbanken, gaver til kreftavdelingen Sonjatun. De har heller ingen betydning for underskuddet i investeringsregnskapet eller strykninger mot fond.

Strykninger fondsføringer innebær at opptjente renter overført til ubundet investeringsfond samt disponering av overskudd i tidligere års investeringsregnskap liggende i balansen ble strøket og

bir liggende igjen i investeringsregnskapet. Dermed er underskuddet i investeringsregnskapet redusert med kr 125 030,65.

Strykninger mot budsjettert bruk av fond medfører at prosjektene har brukt av andre prosjekters ubrukte fondsfinansiering med kr 844 974,75. Dette har medført at de ubundne investeringsfondene

etter salget av Nybo og Tirb nå er oppbrukt.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6048 -1

Arkiv: 212

Saksbehandler:  Lill Torunn Hansen

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
18/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
30/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune omdisponerer kr 350 000,- fra lån til ambulansestasjon for investeringer 
gjort på hudklinikken i 2007. Feilaktig lånefinansiering i 2007 føres tilbake til det prosjektet 
det er tatt fra.

2. Resterende lånemidler til ambulansestasjonen på kr 8 915 000,- brukes til nedbetaling av lån.

Tilbakeføring og omdisponering av lånemidler til ambulansestasjonen

Rådmannens innstilling

3. Nordreisa kommune omdisponerer kr 350 000,- fra lån til ambulansestasjon for investeringer 
gjort på hudklinikken i 2007. Feilaktig lånefinansiering i 2007 føres tilbake til det prosjektet 
det er tatt fra.

4. Resterende lånemidler til ambulansestasjonen på kr 8 915 000,- brukes til nedbetaling av lån.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har noen finansieringssaker som ikke har en avklaring og som må ordnes 
opp i.
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Opptak av lån med 9,6 mill kr for bygging av ambulansestasjon ble vedtatt i KST sak 21/07. 
Imidlertid har vi kun brukt midler til planleggingsarbeide, og vi har fortsatt kr 9 265 000,- til 
rådighet. Da løpetiden er 50 år vil det ikke være heldig å bruke lånet til nedbetaling av 
underskudd i investeringsregnskapet eller strykninger, da prosjektene der varierer i levetid på 
mellom 5 og 50 år. Et viktig prinsipp ved låneopptak er at gjeld nedbetales i takt med 
verdireduksjon/avskrivning på de aktuelle byggene, og det vil ikke kunne skje i dette tilfellet.

Ombygging hudavdelingen ble gjort i samforståelse med UNN i 2007, og UNN skal betale 
husleie av bygget. Imidlertid er det ikke gjort vedtak om finansiering ved opptak av lån. 
Investeringen var på kr 350 000,- og ble feilaktig behandlet og finansiert av lån til et annet 
prosjekt ved oppgjør av investeringsregnskapet i 2007. Investeringen må lånefinansieres med kr 
350 000,-. Løpetiden skal være på 50 år. 

Vurdering

Siden løpetiden er 50 år og den samme som lånet vi har tatt opp på ambulansestasjonen, er det 
en fordel om vi omdisponerer deler av lånet på ambulansestasjonen til prosjektet ombygging 
hudavdeling fra 2007. For øvrig bør resterende lån brukes til nedbetaling av lån. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6049 -1

Arkiv: 212

Saksbehandler:  Lill Torunn Hansen

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
19/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
31/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 1 750 000,- for å finansiere underskuddet i 
investeringsregnskapet i 2008.

Finansiering av underskudd i investeringsregnskapet 2008

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 1 750 000,- for å finansiere underskuddet i 
investeringsregnskapet i 2008.

Saksopplysninger

Underskuddet på investeringsregnskapet er på kr 1 741 639,93 i 2008. Hovedårsaken er 
merforbruk på flere prosjekter, og også manglende finansiering på enkeltprosjekter. Midler etter 
salg av Nybo eiendommene og Tirb aksjene tidligere år er medgått til prosjekter og strykninger. 
I 2008 ble kr 844 974,75 mill kr strøket fra bundet investeringsfond opp til budsjettert nivå. 
Videre ble overføring av renter til ubundne kapitalfond strøket med kr 5 910,- samt disponering 
av tidligere års overskudd i investeringsregnskapet ihht vedtak 0036/08 i formannsskapet med kr 
119 120,65.
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Etter medgåtte strykninger (behandles i egen sak) mangler vi finansiering på følgende 
prosjekter:

Familiesenteret, merforbruk kr  383 942,03
Ny prestebolig, manglende finansiering kr  1 357 697,90
Sum underskudd kr  1 741 639,93

Merforbruket på familiesenteret har oppstått fordi det ved restaurering ble oppdaget et større 
endringsbehov enn antatt, bl a tilleggisolasjon. Det gamle bygget var i dårlig forfatning og ikke i 
henhold til dagens standarder.

Det forelå en finansiering på ny prestebolig tidligere gjennom bl a salg av gammel prestebolig. 
Dette er imidlertid ikke gjennomført fordi lokalene nå brukes til møteplassen. 
Restfinansieringen må derfor gjøres gjennom opptak av lån.

Vurdering

Underskuddet i investeringsregnskapet bør finansieres ved opptak av lån. Merutgifter til renter 
og avdrag vil dekkes av reduserte utgifter til renter og avdrag ved nedbetaling av lån til 
ambulansestasjonen i egen sak.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6050 -1

Arkiv: 212

Saksbehandler:  Lill Torunn Hansen

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
32/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 850 000,- for å finansiere strykninger fra 
ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2008. 

2. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 2 500 000,- for å finansiere strykninger fra 
ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2007.

Finansiering av strykninger i investeringsregnskapet 2008

Vedlegg
• Finansiering pr prosjekt i investeringsregnskapet

Rådmannens innstilling

3. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 850 000,- for å finansiere strykninger fra 
ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2008. 

4. Nordreisa kommune opptar nytt lån med kr 2 500 000,- for å finansiere strykninger fra 
ubundne investeringsfond grunnet underskudd i investeringsregnskapet 2007.
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Saksopplysninger

Underskuddet på investeringsregnskapet er på 1,7 mill kr i 2008, men var på 2,7 mill før 
strykninger ble foretatt.

Manglende finansiering kr  1 741 639,93 
Strykninger budsjettert bruk av fond kr  844 974,75 
Strykning fondsføringer kr  125 030,65 
Sum totalt underskudd kr  2 711 645,33 

Strykninger er gjort i henhold til forskrift om årsregnskap § 9, og skal gjøres opp til budsjettert 
nivå dersom utgifter, innbetalinger og avsetninger i investeringsregnskapet ikke fullt ut kan 
finansieres.  

Strykninger mot budsjettert bruk av fond medfører at prosjektene har brukt av andre prosjekters 
ubrukte fondsfinansiering med kr 844 974,75. Dette har medført at de ubundne 
investeringsfondene etter salget av Nybo og Tirb nå er oppbrukt. Strykningene mot ubundne 
fond i 2007 var på kr 2,5 mill kr, se KST sak 0027/08. 

Strykning fondsføringer innebær at opptjente renter overført til ubundet investeringsfond samt 
disponering av overskudd i tidligere års investeringsregnskap liggende i balansen ble strøket og
blir liggende igjen for å redusere underskuddet i investeringsregnskapet. Dermed er 
underskuddet i investeringsregnskapet redusert med kr 125 030,65. Denne strykningen kan ikke 
lånefinansieres.

Vurdering

Kommunen bør ta opp lån for å føre tilbake de strøkne midlene fra ubundet investeringsfond 
etter tidligere salg av Tirb og Nybo aksjer. Med dette kan kommunestyret selv kan bestemme 
bruken av midlene, som til stor del i tidligere vedtak har vært disponert til andre prosjekter. 
Merutgifter til renter og avdrag vil dekkes av reduserte utgifter til renter og avdrag ved 
nedbetaling av lån til ambulansestasjonen i egen sak.
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Investeringsregnskap - finansiering pr prosjekt

Enkelte prosjekter er utelatt da de er uvesentlig eller ikke har betydning for enkeltprosjekter i investeringsregnskapet i år, bl a betaling av avdrag på lån mot husbanken, betaling av
ekstraordinære avdrag mot Husbanken, gaver til kreftavdelingen Sonjatun. De har heller ingen betydning for underskuddet i investeringsregnskapet eller strykninger mot fond.

Strykninger fondsføringer innebær at opptjente renter overført til ubundet investeringsfond samt disponering av overskudd i tidligere års investeringsregnskap liggende i balansen ble strøket og
bir liggende igjen i investeringsregnskapet. Dermed er underskuddet i investeringsregnskapet redusert med kr 125 030,65.

Strykninger mot budsjettert bruk av fond medfører at prosjektene har brukt av andre prosjekters ubrukte fondsfinansiering med kr 844 974,75. Dette har medført at de ubundne investeringsfondene
etter salget av Nybo og Tirb nå er oppbrukt.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4375 -3

Arkiv: 212

Saksbehandler:  Lill Torunn Hansen

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
22/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
33/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Nordreisa driftsutvalg

Budsjettkontroll 1. tertial 2009

Vedlegg
1 Driftsregnskapet - art pr kategori
2 Investeringsregnskap - prosjektoversikt

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1. tertial 2009. Det er gjennomført møter med enhets-
og avdelingslederne med utgangspunkt i status på regnskapet den 4. mai 2009. På møtene er det 
gjennomført opplæring i bruk av excelmaler for rapportering og opplæring i analyse av eget 
regnskap. Disse møtene vil alle ledere få tilbud om ved hver større rapportering inntil alle føler 
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seg komfortabel med regnskapsrapportering. Dette som et tiltak for å øke regnskapsforståelsen 
og kvaliteten på rapporteringen. Det kan nevnes at administrasjonen har gått gjennom alle 
enheters regnskap hver måned frem til tertialrapporteringen.

Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Budsjett
Tall i tkr hittil i år hittil i år hittil i år Pr 31/12
Driftsinntekter ekskl lønnsrefusjoner -26 226 -32 891 -6 666 -98 674
Overføringsinntekter og finansposter -78 818 -75 133 3 685 -225 398
Lønn inkl lønnsrefusjoner 63 946 61 894 -2 051 185 683
Sosiale utgifter 8 723 7 800 -922 23 401
Varer/tjenester som inngår i komm tj prod 15 642 16 859 1 216 50 576
Varer/tjenester som erstatter komm tj prod 2 849 3 438 589 10 315
Overføringer (inkl mva) 9 581 6 369 -3 212 19 107
Fordelte utgifter og øvrig 6 000 7 329 1 328 21 986
Sum drift 1 696 -4 335 -6 031 -13 004

Et kommuneregnskap er vanskelig å rapportere eksakt på grunnet de regnskapsprinsippene som 
dette regnskapet hviler på. Vi klarer heller ikke å fange opp det totale periodiseringsbehovet, 
slik at tabellene må ses på som retningsgivende og ikke som den absolutte sannhet. Vi ser at vi 
fortsatt har store periodiseringsdifferanser, dvs utgifter eller inntekter som vi ikke har klart å ta 
hensyn til i rapporteringen. Det må derfor fokuseres på de avvikene som innrapporteres av 
enhets- og avdelingslederne.

Resultatet indikerer at vi allerede har problemer innenfor enkelte områder med å holde det 
budsjetterte nivået for 2009. Det er forholdsvis store behov på helse- og omsorgssiden, som også 
sliter med at flere forhandlinger og avtaler ikke er sluttført ennå. Av viktige signaler som også 
nevnes i kommentarene pr sektor er følgende:

• Prisøkning på skade- og gruppelivsforsikringer for ansatte og barn i barnehager samt 
øvrige underbudsjetteringer på valg, renhold og utvikling med ca 0,8 mill kr.

• Feilaktig budsjettering av inntekter på skolesiden med 0,7 mill kr, noe de selv delvis kan 
dekke inn gjennom tiltak som iverksettes. Tiltakene gjelder deling av klasser med 
reduksjon av lærerstillinger samt reduksjon i finsk og samiskundervisningen. I tillegg er 
det budsjettert for lite kommunalt tilskudd til private barnehager med anslagsvis ca 0,4 
mill kr.

• Underbudsjettering pensjon helse og omsorg med ca 0,8 mill kr. Behov for økte 
ressurser til private omsorgstjenester og tjenester i omsorgsboliger. Feilbudsjettering 
psykiatrimidler med 2,8 mill kr.

• Behov for styrket sosialbudsjett med ca 0,85 mill kr.
• Problemer med rekruttering av vikarer til helse og omsorg.
• Usikkerhet om nivået på eiendomsskatt i 2009 holder.

Rapporteringen er preget av de kvalitetsproblemene vi har i budsjettprosessen og de problemene 
dette medfører på økonomistyringen i enhetene. Budsjettprosessen må ennå forbedres, og det 
bør i større grad budsjetteres med en buffer for å fange opp behov som dukker opp i løpet av 
året. Tiltak er satt i verk for å forbedre budsjettprosessen til høsten slik at vi får en økt 
involvering fra avdelings- og enhetslederne. Vi har i løpet av våren kjøpt inn Arena budsjett som 
budsjettverktøy i tillegg til at vi gjennomfører kompetanseheving på økonomisiden.

Lederne i organisasjonen synliggjør i rapporteringen at det ikke er rom for helt nødvendige og 
lovpålagte tiltak. De kan selv gjennomføre mindre endringer og forbedringer som er nødvendige 
for drift på enheten, men de kan ikke endre på rammebetingelsene de må forholde seg til. Den 
økonomiske situasjonen har ført til slitasje i organisasjonen både på ledere og ansatte. Det er et 
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stort behov for å tilføre mer midler ut i virksomheten ved å gjennomføre større og viktige tiltak
som reduserer tjenestenivået eller øker inntektsnivået på en bærekraftig måte.

Lønnsutgiftene vil normalt være litt høyere enn budsjett før vi kommer til juni. Dette vil 
korrigeres gjennom negativ lønn ved utbetaling av feriepenger i juni. 

Kommunen har hatt fokus på kompetansekartlegging, og arbeidet ble startet opp i desember 
2008. I perioden januar til og med mars er det gjennomført medarbeider- og 
kompetansekartleggingssamtaler med over 400 medarbeidere. Hensikten med denne 
kartleggigen har vært å identifisere kompetansebehov og rekrutteringsbehov fremover. Arbeidet 
med sammenstilling av behovene i kompetanseplaner er ikke ferdigstilt for alle enheter ennå, og 
er et arbeid som skal gjøres i år.

Sykefraværet for første kvartal (januar - mars) er på 10 % og er dermed på samme nivå som 
samme tid i fjor. Nedenstående tabell viser oversikt over legemeldt sykefravær i perioden 2006-
2008 og kommunens egen oversikt i 2009. 

År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2006 12,0 % 12,8 % 11,5 % 11,7 %
2007 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,6 %
2008 10,0 % 10,3 % 8,0 % 8,9 %
2009 10,2 %

Det er relativt stort sykefravær på et par skoler og SFO i tillegg til flere enheter på helse og 
omsorgssiden, da spesielt omsorgsboliger. Imidlertid ser vi en liten nedgang i sykefraværet fra 
2006.

1.1 Sektor for administrasjon 
Følgende prioriterte behov er meldt inn fra enhetene under rapporteringen:

Behov Årsbeløp Ansvar

Prisøkning i skade- og gruppelivsforsikringer  240 000 11000

Behov for økt bevilgning til valget høsten 2009  50 000 17110

Avglemt budsjettert renholder Sonjatun - 50%  160 000 11750

Økte utgifter til søppelsortering (Avfallsservice)  45 000 11750

 495 000 

Det er en del forstyrrelser i drifta av IKT systemer grunnet lite personalressurser for å betjene ca 
400 PC, 600 brukere og et stort antall fagprogrammer, noen av dem kritiske. Imidlertid vil 
situasjonen lette gjennom økning av IKT ressurs med 50% fra juni, men dette er ikke nok ift 
mengden av oppgaver. 

Når det gjelder IKT systemer, så jobbes det med å få på plass postbehandling og arkivssystemer 
etter innføringen av ePhorte. I tillegg arbeides det med innføring av IP telefoni og nytt 
epostsystem. Arbeidet med kravspesifikasjon før innkjøp av nytt økonomisystem i 2011 er 
påbegynt sammen med de øvrige Nord Troms kommunene, og skal ferdigstilles i løpet av 
senhøsten.

Enhet for renhold har 16% sykefravær det første kvartalet og flere langtidssykemeldinger enn 
normalt. Enheten har reparert 4 gamle poleringsmaskiner da de ikke har ressurser til å leie eller 
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kjøpe inn nye. Det er stort behov for muligheter til å polere gulvene med jevne mellomrom for å 
ha en akseptabel renholdssituasjon i byggene og minske slitasjen på personellet. De fleste bygg 
er gamle og med tunge gulvbelegg og gammelt inventar som skal renholdes.

1.2 Sektor for levekår
Følgende prioriterte behov er meldt inn:

Behov Årsbeløp Ansvar

Nedjustering av feilaktig budsjetterte inntekter  520 000 12100

Underbudsjettering av kommunale tilskudd private bhg  400 000 12400

Feilaktig budsjetterte inntekter - voksenopplæringen 200 000 12630

1 120 000 

Grunnet merforbruk i fjor er det planlagt noen reduksjoner i sektoren for å komme ned til 
budsjettert nivå:

Planlagte tiltak Årsbeløp Ansvar

Reduksjon av to lærerstillinger fra august -400 000 12100

Justere tilbudet finsk/samisk -80 000 12100

-480 000

Sektoren hadde store underskudd i 2008, og foreløpig der det ut til at denne sektoren er på rett 
veg i 2009. 

1.3 Sektor for helse, omsorg og sosial
Følgende prioriterte behov er meldt inn:

Behov Årsbeløp Ansvar

Manglende innbetalinger fra UNN 13005

Ferdigstille forhandlinger med leger og fysioterapeuter 13005

Feilbudsjettering pensjon - helse og omsorg  800 000 13---

Feilbudsjettering afasi  48 000 13701

Private omsorgstilbud  215 000 13140

Økte lønnsutgifter, overtid og ekstrahjelp - hjemmetjenesten  350 000 13200

Styrket budsjett kjøp av tjenester fra ASVO  100 000 13240

Behov for økte midler til sosialhjelp  850 000 13600

Feilbudsjettering psykiatrimidler 2 805 000 13210

 5 168 000

Planlagte tiltak Årsbeløp Ansvar

En stilling holdt vakant -400 000 13000

Flere vakanser i helse og omsorgssektoren, da spesielt på omsorgsboliger der det er vanskelig å 
rekruttere medarbeidere. Høyt sykefravær på over 24% på denne enheten (omsorgsboliger) som 
bl a begrunnes med dårlige fysiske personalforhold og vansker med rekruttering som medfører 
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mye overtid på fast ansatte. Enheten har signalisert behov for utbygging av personaldel på 
Høgegga 52.

Behov for å ferdigstille forhandlinger med UNN, leger og fysioterapeuter. Stor usikkerhet i 
helse- og omsorgsbudsjettet pga manglende avtaler.

Kraftig underbudsjettering av pensjon på hele helse- og omsorgssektoren, dette grunnet utstrakt 
bruk av tillegg, vikarer etc som det ikke er budsjettert inn pensjonsutgifter for.

Hjemmetjenesten melder om merforbruk på enkelte poster, enheten har merforbruk av overtid 
grunnet problemer med rekruttering av vikarer. Enheten har et vel fungerende system for
melding av avvik og har hittil i år meldt 228 avvik innen hjemmesykepleien og hjemmehjelp.
Med avvik menes brudd på tilbud i hht vedtak. 83 av avvikene begrunnes med at det ikke er 
mulig å få tak i vikarer, 84 avvik ved helligdager, 23 avvik med stort arbeidspress, 28 avvik der 
bruker ikke hjemme og 10 avvik annet. Avvikene viser at det er behov for flere 
personalressurser ved enheten. 

Sosiale tjenester fikk redusert budsjettet med 0,5 mill kr for 2009, men har allerede brukt halve 
sosialhjelpsbudsjettet pr april i år. Årsaker til merforbruket er en svak økning i sosialhjelp i hele 
området og finanskrise i tillegg til at det er problematisk å få inn refusjoner/krav fra NAV.  

1.4 Uviklingsavdelingen
Avdelingen melder følgende behov:

Behov Årsbeløp Ansvar

Feilbudsjettering  250 000 14---

Videreføring av gitarlærer i kulturskolen vil koste ca kr 150 000,- ut året. Enhetsleder 
fremlegger egen sak for politisk behandling.

1.5 Anleggsdrift og 1.6 Bygg og eiendom
Enheten har ikke meldt avvik.

1.8 skatter og rammetilskudd samt 1.9 renter, avdrag og avsetninger
Det foreligger følgende behov:

Behov Årsbeløp Ansvar

Taksering av sjøbaserte anlegg  20 000 18---

Taksering av teleoperatører i Nordreisa kommune  100 000 18---

 120 000 

Mindre skatt på inntekt og formue med 1,7 mill kr hittil i år til tross for økt antall innbyggere 
siste året, noe som kan tyde på at innbyggerne f eks tjener mindre. Dette utjevnes av 
rammetilskuddet som er noe høyere enn budsjettert.

Taksering av sjøbaserte anlegg er bestilt hos AR-ing AS på Skjervøy og takst foreligger i 
begynnelsen av juni. Taksten skal da via takstutvalget før vi legger ut ny eiendomsskatteliste og 
fakturerer de nye bedriftene. Frist for utlegging av ny skatteliste er 30.juni. De 6 sjøbaserte
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anleggene som er lokalisert i Nordreisa kommune må gi en eiendomsskattefakturering på 1,2 
mill kr for at vi skal holde budsjettert nivå i år. 

Vi leter også etter bedrifter som kan gjennomgå teleanlegg i Nordreisa kommune i år slik at vi 
får verifisert at vi fakturerer på alle anlegg. Dette ut fra rapport fra KS Eiendomsskatteforum 
vedr teleanlegg i Norge og usikkerhet hvorvidt alle er fakturert korrekt eiendomsskatt. Som 
kommune har vi en plikt til likebehandling, og derfor må denne gjennomgangen gjøres for å 
sikre at alle teleoperatører behandles likt ift beskatning av eiendomsskatt. Gjennomgangen kan 
også føre til merinntekter på eiendomsskattesiden til neste år. Kontakt er tatt med et betydelig 
antall kommuner for å innhente data om mulige leverandører av denne tjenesten.

Manglende utbetaling av utbytte hittil i år med 5,55 mill kr (Overføringsinntekter på ansvar 
19000). Disse inntektene antas å komme når Nord Troms Kraftlag betaler utbytte for 2008.
Virkningene av dette er eliminert i talltabellen i begynnelsen av dokumentet.

Mer renteinntekter på bankinnskudd enn budsjettert hittil i år med ca kr 150 000,-. Høyere 
renteinntekter på videreformidlingslån med ca kr 50 000,-. Totalt ca kr 200 000,- høyere 
renteinntekter ift budsjett hittil i år.

Når det gjelder renteutgifter så belastes de mellom 1-4 ganger pr år på ulike mnd og ulike lån så 
vi kan ikke si hva som eksakt er påløpt pr 30/4. Regnskapet viser mindre rentebelastning med 
1,58 mill kr men det er ikke korrekt ut fra dette. En status gjort opp den 16/4 viser at vi i 
realiteten har hatt større rentebelastninger frem til da med en budsjettert vektet rente i 2009-
budsjettet på 4,33% pr 31/12-2008. Pr 16/4-2009 er reell vektet rente på 4,32% vektet ut fra de 
enkelte låns restbeløp og rente pr 16/4-2009. I ettertid er renta gått ned på både 
kommunalbanken og Kommunekreditt og vi ligger nå innenfor vedtatte budsjettrammer ut fra 
rentenivået, såfremt dette holder seg under 4,33% i noen måneder fremover. Vi har derfor ingen 
signaler pr i dag at budsjetterte renteutgifter er for lave. Imidlertid har vi ikke nedbetalt 
ekstraordinære avdrag til Husbanken på videreformidlingslån, så dette gir en høyere 
rentekostnad enn vi burde hatt selv om noe veies opp av renteinntektene. Status lån pr 16/4 var 
på 14,3 mill kr satt på bundne fond istedet for nedbetalt på lån. 

Investeringsregnskapet
Det er belastet 24,1 mill kr i investeringsregnskapet pr april hvilket motsvarer 21% av det 
budsjetterte nivået på 115,6 mill kr. Flere prosjekter vil ikke bli påbegynt i år, og lånemidlene 
blir overført til neste år.

Prosjekter med manglende finansiering:

Behov Beløp Ansvar Prosjektleder

Etterslep innføring av ny programvare Notus  109 000 1414 Bodil Mikkelsen

Rest ombygging åpen barnehage  45 000 6456 Roy Johnsen

Tannklinikken, merforbruk  1 000 000 6506 Roy Johnsen

Egenkapitalinnskudd KLP

Prosjekter med manglende finansiering behandles senere for avklaring av finansiering. 
Imidlertid har vi et forbedringspotensiale på økonomistyring av prosjekter.

Etterslep på utgifter vedr 01414 Turnusprogram/Notus prosjektet er påløpt fra i fjor med kr 
109 000,-. Dette foreligger det ingen finansiering på.
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Noen VAR prosjekter synes å ha for lav finansiering, men gjelder manglende 
budsjettreguleringer. Det samme gjelder prosjektet for investeringer i maskiner og utstyr. På 
prosjektet fiskerikai Sørkjosen fra 2008 mangler vi refusjoner motsvarende belastningen i år, og 
når de kommer vil prosjektet gå i null.

Det er få tomter igjen til salgs på Høgegga boligfelt. Arbeidet med Rovddas boligfelt pågår og 
oppføring av nye boliger kan tidligst påbegynnes sommeren/høsten 2010.

Se vedlagte prosjektoversikt for mer informasjon om status i investeringsregnskapet.

Vurdering

Nordreisa kommune har ikke en bærekraftig økonomisk situasjon, og tertialrapporteringen fra 
enhetene gir indikasjon på et underskudd i 2009 dersom ikke konkrete tiltak gjennomføres. Det 
er spesielt i sektor for helse, omsorg og sosial det kommer signaler om vesentlig større behov 
enn det som er budsjettert. 

Det er behov for gjennomføring av større langsiktige tiltak i drifta for å sikre et bærekraftig nivå
på kommunens økonomi fremover. Dette kan gjøres ved å redusere utgiftsnivået gjennom en 
reduksjon av tjenestenivået, eller ved å øke inntektssiden.
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Driftsregnskapet - art pr kategori

Ved k(=1 3 cuL
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Driftsregnskapet - art pr kategori

Side 2 av 4

Side 235



Driftsregnskapet - art pr kategori
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Investeringsregnskapet - prosjektoversikt Scx-L

egnskap
Ansvar Ansvar tekst ittil  i  ar Buds'ett  år Avvik Andel brukt

1010 KJØP AV KJØRETØY 151 800 150 000 -1 800 101  %
1412 IT UTSTYR 235 000 235 000  %
1413 IT: SAKSBEHANDLINGSSYSTEM 300 000 300 000 0  %
1414 IT:TURNUSPROGRAM/INFRASTRUKTUR 108 724 -108 724
1417 IT: OFFICE PROGRAMVARE 300 000 300 000 0  %
1418 IT:  INNKJØP  AV IP TELEFONI 2 475 643 000 640 525 0  %
3100 SONJATUN SYKEHJEM 1 294 160 000 158 706 1  %
3105 AMBULANSESTASJON 9 265 000 9 265 000 0  %
3250 PROSJEKT MOBIL PROFIL 200 000 200 000 0  %
4607 BREDBÅND 948 096 4 100 000 3 151 904 23  %
4608 INVESTERINGER STEDSUTVIKLING 1 688 751 1 688 751 0  %
5100 FELLES TILTAK VANNVERK 6 477 329 7 099 625 622 296 91  %
5101 VAR: PLAN OG SØKNADER VANNVERK 450 000 450 000  %
5102 VAR: VANNBEH ANL ROTSUNDELV 250 000 250 000 0  %
5103 VAR: VANNBEH ANL OKSFJORD 250 000 250 000 0  %
5104 VAR: HOVEDVANNVERK MOSKODAL 820 210 7 000 000 6 179 790 12  %
5145 UTBYGG. LÅNIVANNET 21 000 000 21 000 000 0  %
5201 KLOAKKTILTAK STORSLETT 3 314 133 378 643 -2 935 490 875  %
5209 NY SPYLEVOGN 1 000 000 1 000 000 0  %
5601 BRANNUTSTYR 23 002 23 002 0  %
5602 GEOVEKSTSAMARBEID 400 000 400 000 0  %
5801 UTBYGGING OKSFJORD HAVN 53 846 6 250 000 6 196 154 1  %
5802 UTBYGGING FISKERIKAI SØRKJOSEN 729 000 -729 000
5829 MASKINER OG UTSTYR 1 250 000 -1 250 000
5830 KOMMUNALE VEIER 300 000 300 000 0  %
5841 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 300 000 300 000 0  %
5860 VEILYS 1 850 424 1 806 188 -44 236 102  %
5900 UTBYGGINGSOMRÅDER -117 922 117 922
5911 UTBYGGING ROVDDAS 195 260 16 441 470 16 246 210 1  %
6010 HELIKOPTERLANDEPLASS 250 000 250 000 0  %
6201 KOMMUNEHUSET OMBYGGING 4 325 484 5 000 000 674 516 %

6330 SØRKJOSEN SKOLE 400 000 400 000 0  %
6331 STORSLETT SKOLE 2. BYGGETRINN 5 011 822 5 724 104 712 282 88  %
6332 INVENTAR STORSLETT SKOLE TR 2 82 007 500 000 417 993 16  %
6333 PROSJ: STORSLETT SKOLE TRINN 3 1 500 000 1 500 000 0  %
6334 UTB: STORSLETT SKOLE TRINN 3 6 000 000 6 000 000 0  %
6335 ROTSUNDELV BARNE OG UNGD.SKOLE 550 000 550 000  %
6456 OMBYGGING ÅPEN BARNEHAGE 44 198 -44 198
6506 TANNKLINIKK 2 490 084 951 393 -1 538 691 262  %
6508 TAKHEIS 3 STK 180 000 180 000 0  %
6509 BRANNSEKSJONERING SONJATUN 300 000 300 000 0  %
6515 TAK SONJATUN 500 000 500 000 0  %
6516 OMBYGGING/REHAB SYKESTUE 200 000 200 000 0  %
6637 OPPRUSTING PRESTEBOLIG 135 740 320 821 185 081 42  %
6827 UNGDOMMENS HUS 50 000 50 000 0  %
9110 RETTING REGNSKAP 3 174 000 3 174 000 0  %

9200 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN -3 763 513 10 000 000 13 763 513 -38  %
Totalt 24 110 491 115 590 997 91 480 506 21  %
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2789 -5

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
23/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
34/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Nordreisa Levekårsutvalg
Nordreisa driftsutvalg 23.06.2009

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kr 3 605 000.- overføres til sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial for å dekke øremerket tilskudd psykisk 
helse overført til ramme samt økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester og økte ressurser til 
tjenester i omsorgsbolig. Kr 1 780 000.- tas fra 1.1 Administrasjon, kr 125 000 tas fra 1.5 Anleggsdrift, 
kr 1 100 000 fra 1.8 Skatt og rammetilskudd og kr 600 000 fra 1.9 renter og avdrag

Revidering av budsjett 2009

Rådmannens innstilling

Kr 3 605 000.- overføres til sektor 1.3 Helse, omsorg og sosial for å dekke øremerket tilskudd psykisk 
helse overført til ramme samt økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester og økte ressurser til 
tjenester i omsorgsbolig. Kr 1 780 000.- tas fra 1.1 Administrasjon, kr 125 000 tas fra 1.5 Anleggsdrift, 
kr 1 100 000 fra 1.8 Skatt og rammetilskudd og kr 600 000 fra 1.9 renter og avdrag
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Saksopplysninger

Årsregnskapet for 2008 viser at Nordreisa kommune har store økonomiske utfordringer i årene som 
kommer. Det bør også nevnes at 2008 var et vanskelig år for de fleste kommunene da kommunene 
samlet sett fikk det laveste netto driftsresultatet siden KOSTRA ble tatt i bruk. 

Driftsbudsjettet for 2009 er mer realistisk i forhold til de faktiske utgiftene. I budsjettet for 2009 er det 
små muligheter for å kunne dekke inn uforutsette hendelser, langt under det bør være for å få et positivt 
netto driftsresultat på 3% av driftsinntektene. Budsjettet for 2009 inneholder full dekning av underskudd 
opparbeidet i 2003 og 2004 iht forpliktende plan for underskuddsdekning. 

Tertialrapporteringene fra enhetene inneholder flere viktige momenter
• Kvaliteten i budsjettarbeidet må fortsatt forbedres, da det innenfor flere områder er tatt med inntekter 

som har blitt endret eller gått ut.   
• Økonomisystemet er ikke godt egnet til å få en god status i løpet av regnskapsåret, dette skyldes 

blant annet systemtekniske årsaker, periodiseringsproblematikk, brukervennlighet og 
økonomiforståelse.  

• Tertialrapporten er derfor ikke bedre enn det økonomisystemet kan gi av rapporter og den forståelse 
administrasjonen har av rapportene.

Regjeringen gav i februar en tiltakspakke til kommunene, både som øremerkede midler til vedlikehold 
samt frie inntekter. I de frie midlene gjenstår ennå kr 1 072 000, da 20 000 av disse er vedtatt brukt til 
støtte av SMISO. I revidert nasjonalbudsjett fikk Nordreisa kommune i tillegg kr 1 100 000. 

Rentenedgangen vil påvirke budsjettet, både på inntektssiden og utgiftssiden. Hittil har renteinntektene 
vært høyere enn budsjettert, men med lavere rente i framtiden er vår vurdering av dette vil jevne seg ut 
resten av året. Når det gjelder renteutgiftene er det vår vurdering at vi kan komme til å få lavere utgifter 
enn budsjettert. Utlånsrenta har ikke fulgt styringsrenta like raskt som ønskelig, men vi antar at vi 
gjennom de signaler Norges Bank har gitt, vil kommunen få mindre utgifter enn budsjettert. Vi har 
anslått rentenedgangen til å utgjøre kr 600 000 i mindre utgifter.

Pensjonskostnadene vil øke som følge av finanskrisa, hvor mye er ennå usikkert. Dette er avhengig av 
hvordan aksjemarkedet utvikler seg i løpet av året, som igjen påvirker utbytte fra KLP, som igjen vil 
påvirke kommunens totale pensjonskostnad. Vi har anslått økningen i pensjonskostnaden til kr 600 000.-

Nordreisa kommune har foretatt en god del økonomiske opprettinger fra tidligere år. I budsjettet for 2009 
er det blant annet lagt inn oppretting av likviditetsreserven, manglende finansiering av 
investeringsprosjekter samt restfinansiering av Halti. En oppretting i sammenheng med årsregnskapet for 
2008 har ført til en positiv inntekt på kr 740 000.   

Lønnsoppgjøret for 2009 er ennå ikke klart, hvordan det vil slå ut i forhold til budsjettet er derfor umulig 
å si. I tertialrapportene er det stort sett ikke kommet med konkrete forslag til inntjening. Det har heller 
ikke kommet forslag til inntjening gjennom de politiske vedtakene som har økonomisk konsekvens. 

Oversikt over de viktigste endringene og behov i driftsbudsjettet for 2009:

Endrede rammebetingelser Inntekter Utgifter
Revidert nasjonalbudsjett frie inntekter  1 100 000.-
Økte pensjonskostnader som følge av finanskrisen 600 000.-
Økte kostnader skade og gruppelivsforsikring 200 000.-
Lavere renteutgifter - 600 000.-
Retting tidligere års regnskap 740 000.-

Gjennomførte vedtak med økonomiske konsekvenser
Interkommunal landbrukskontor 120 000.-
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Tiltakspakken, gjenstående frie inntekter 1 072 000.-

Gjennomførte vedtak uten budsjettmessig dekning 
Økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester 500 000.-
Økte ressurser til tjenester i omsorgsbolig, halvårsvirkning 700 000.-
Utvidelse av gitarlærer kulturskole 150 000.-

Viktigste behov meldt inn gjennom tertialrapporteringene  
Øremerket tilskudd psykisk helse lagt inn i rammetilskudd i 2009 2 805 000.-
Manglende budsjettering fast lønn renhold 160 000.-
Manglende budsjettering ferievikarer helseinstitusjoner 70 000.-
Økte renovasjonskostnader som ikke er budsjettert 45 000.-
Feil budsjettering utviklingsavdelingen 250 000.-
Budsjetteringsfeil ikke reelle inntekter skoler 170 000.-
Budsjetteringsfeil ikke reelle inntekter fellestiltak grunnskole 520 000.-
Økte behov sosiale tjenester 850 000.-
Gjennomføring av stortingsvalg 2009 50 000.-
Sluttføring forhandlinger helse og omsorg ?

Varslede nye behov / ønsker 
Forhåndsvarsel spes ped tiltak Storslett skole 200 000.-
Utvidet tilbud enkeltperson skole, SFO, pleie og omsorg ?
Grunnskole voksne alle fag 700 000.-

Sum endringer og behov 2009 3 032 000.- 6 708 000.-
Differanse 3 676 000.-

Vurdering
Det er en stor differanse mellom de økonomiske behovene og mulighetene som er gitt i endrede 
rammebetingelser og vedtak. Vi ser også i inneværende budsjett at driftsutgiftene er for høye i forhold til 
inntektene når oppdukkende behov ikke kan løses innenfor vedtatte rammer. Det fordrer derfor en hard 
prioritering om hvilke tiltak som kan og må gjennomføres og hvilke tiltak som må utgå, usettes eller 
løses på andre måter.  

For å finansiere de mest presserende behovene bør en del av dagens driftsbudsjett vurderes på nytt, det 
gjelder spesielt områder der midlene ikke er bundet opp i fast lønn, eller andre tiltak som ikke er iverksatt 
av ulike årsaker. 

Innenfor 1.1 Sektor for administrasjon er det både økte utgifter som vi ikke kan påvirke, samt utgifter 
som skyldes manglende budsjettering. Samtidig er det gjennom tiltakspakken og retting av tidligere års 
regnskap inntekter som ikke er disponert. Rådmannen ser seg dessverre nødt til å bruke andre ikke 
disponerte midler i innenfor sektor 1.1 i budsjettet for å saldere budsjettet på andre områder.

Innenfor 1.2 Sektor for levekår skyldes økte utgifter manglende budsjettering. For å kunne holde 
budsjettene var det helt nødvendig å gjennomføre harmonisering mellom skolene vedrørende antall timer 
klassene skal deles i samt organisere samisk og finsk som medfører lavere kostnader. Ut i fra 
tilbakemeldingene er det nødvendig med flere tiltak for at budsjettet for 2009 blir i balanse.

Innenfor 1.3 Sektor for helse, omsorg og sosial er den største økonomiske utfordringen for kommunen. 
For 2009 ble store deler av de øremerkede tilskuddene til psykisk helse ble overført gjennom 
rammetildelingen uten at det ble tatt høyde for det under budsjettbehandlingen. Denne feilen vil slå ut for 
regnskapet 2009, og bør finansieres gjennom revidert budsjett da inntektene vil utebli. I tillegg har 
levekårsutvalget vedtatt 2 saker med økonomisk konsekvens uten budsjettmessig dekning. Vi vil få 
størstedelen av disse kostnadene refundert i 2010, da dekning av ressurskrevende tjenester refunderes 
etterskuddsvis året etter belastningsåret. Innenfor denne sektoren har vi fortsatt utfordringer med å få inn 
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beløp vi har fakturert til UNN, samt å få sluttført andre forhandlinger. Sektoren bør derfor få tilført 
midler gjennom revidert budsjett for 2009. 
Det er også fremmet et behov for økt sosialhjelp, hva som blir resultatet etter 2009 er uvisst, noe som kan 
ha positiv effekt er etableringen av NAV-kontoret, da andre tiltak skal prøves ut først før sosialhjelp 
utbetales.

Innenfor 1.4 Utviklingsavdelingen er det også budsjettert med en del inntekter som ikke er reell for 2009. 
Det er også vedtatt i driftsutvalget om å omgjøre en midlertidig stilling til fast stilling innenfor 
kulturskolen. Denne saken skal kommunestyret ta stilling til i junimøtet. Stillingen er ikke tatt med 
revidert budsjett. Stillingen interkommunalt landbrukskontor er lagt ned, midlende foreslås beholdt i 
avdelingen for å dekke en del av feilbudsjetteringen.

Innenfor 1.5 Anleggsdrift ble det i budsjettbehandlingen for 2009 vedtatt å styrke brannvernet, noe som 
også er helt nødvendig. Denne styrkningen har ennå ikke funnet sted, halvårsvirkning av disse midlene 
foreslås brukt for å saldere revidert budsjett for 2009. Dette kan gå ut over gjennomføringen av 
tilretteleggingstiltakene på Kvennes.

Innenfor 1.6 Bygg og anlegg er det ikke kommet behov for store endringer. Økte behov på 
kommunehuset i forhold til NAV tas gjennom leieinntektene. 

Innenfor 1.7 Folkevalgte styringsorganer er det et økt behov for å få gjennomført stortingsvalget. 
Rådmannen ser ikke rom for å øke rammen, økningen bør dekkes opp på andre måter.

Innenfor 1.8 Skatter og rammetilskudd her vi økte inntekter som følge av revidert nasjonalbudsjett. Disse 
midlene foreslås brukt til å saldere revidert budsjett for 2009.

Innenfor 1.9 Renter, avdrag og avsetninger vet vi at styringsrenten har gått ned, faktisk under det som ble 
forespeilet under budsjettbehandlingen for 2009. Utlånsrenten går også ned, selv om denne ikke følger 
styringsrenten like raskt som ønskelig. Likevel antar rådmannen at styringsrenten fortsatt holdes lav og at 
utlånsrenten nærmer seg styringsrenten. Det vil medføre at det er et potensial for mindre renteutgifter. 
Beløpet bør brukes til å saldere revidert budsjett for 2009.     

Det har ikke kommet forslag til tiltak for å redusere utgiftene fra enhetene gjennom 
tertialrapporteringene.

Økonomisk oversikt over vurderingene 

1.1 Sektor for administrasjon Inntekter Utgifter
Tiltakspakken, gjenstående frie inntekter 1 072 000.-
Økte pensjonskostnader som følge av finanskrisen 600 000.-
Økte kostnader skade og gruppelivsforsikring 200 000.-
Økte renovasjonskostnader som ikke er budsjettert 42 000.-
Manglende budsjettering fast lønn renhold 160 000.-
Manglende budsjettering ferievikarer helseinstitusjoner 70 000.-

Retting av tidligere års regnskap 740 000.-
Tiltak – bruk av ikke disponerte midler i budsjettet 515 000.-
Tiltak – bruk av ikke disponerte midler HMS 230 000.-
Tiltak – bruk av ikke disponerte midler lønn HTV 245 000.-
Tiltak – bruk av midler utsatt ansettelse IKT – leder 50 000.-
Sum 2 857 000.- 1 077 000.-
Differanse 1 780 000.-

1.2 Sektor for levekår
Budsjetteringsfeil ikke reelle inntekter fellestiltak grunnskole 480 000.-
Tiltak - harmonisering av timer til deling av klasser 400 000.-
Tiltak – omorganisering samisk/finsk 80 000.-
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Sum 480 000.- 480 000.-
Differanse 0.-

1.3 Helse og sosial 
Øremerket tilskudd psykisk helse lagt inn i rammetilskudd i 2009 2 405 000.-
Økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester 500 000.-
Økte ressurser til tjenester i omsorgsbolig, halvårsvirkning 700 000.-
Sum 0.- 3 605 000.-
Differanse 3 605 000.-

1.4 Utviklingsavdelingen
Feil budsjettering utviklingsavdelingen 120 000.-
Interkommunal landbrukskontor 120 000.-
Sum 120 000.- 120 000.-
Differanse 0.-

1.5 Anleggsdrift
Tiltak – bruk av midler utsatt ansettelse branningeniør 250 000.- 125 000.-
Sum 250 000.- 125 000.-
Differanse 125 000.-

1.8 Skatter og rammetilskudd
Revidert nasjonalbudsjett frie inntekter  1 100 000.-
Sum 1 100 000.- 0.-
Differanse 1 100 000.-

1.9 Renter, avdrag og avsetninger
Økonomisk konsekvens av rentenedgang - 600 000.-
Sum 0.- - 600 000.-
Differanse - 600 000.-

Behov som ikke er med i revidert budsjett 2009
Utvidelse av gitarlærer kulturskole 150 000.-
Budsjetteringsfeil ikke reelle inntekter skoler 170 000.-
Økte behov sosiale tjenester 850 000.-
Gjennomføring av stortingsvalg 2009 50 000.-
Grunnskole voksne alle fag 700 000.-
Forhåndsvarsel spes ped tiltak Storslett skole 200 000.-
Utvidet tilbud enkeltperson skole, SFO, pleie og omsorg ?
Sluttføring forhandlinger helse og omsorg ?
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5774 -2

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
24/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
35/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Nordreisa driftsutvalg 23.06.2009
Nordreisa Levekårsutvalg

Foreløpige budsjettrammer for 2010

Vedlegg
1 Økonomiinfo nr 1 – 2009, Fylkesmannen i Troms

Kommuneproposisjon 2010 og revidert nasjonalbudsjett 2009 (rnb)

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

John Karlsen, Frp, fremmet følgende tillegg til siste setning: …eiendomsskatten, og arbeidet 
starter ikke før september 2009.  

Det ble stemt over innstilling med tilleggsforslaget. Innstillingen med tilleggsforslaget 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Dersom Nordreisa kommune ikke får Nord-Norge tilskuddet gjennom behandlingen av 
kommuneproposisjonen innføres eiendomsskatt i hele kommunen. Taksering må foretas i løpet av høsten 
for å rekke utskrivning av eiendomsskatten, og arbeidet starter ikke før september 2009.
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Rådmannens innstilling

Dersom Nordreisa kommune ikke får Nord-Norge tilskuddet gjennom behandlingen av 
kommuneproposisjonen innføres eiendomsskatt i hele kommunen. Taksering må foretas i løpet av høsten 
for å rekke utskrivning av eiendomsskatten.

Saksopplysninger

Budsjettarbeidet vil starte opp rett etter sommerferien med foreløpige rammer til enhetene i 
2010. Det vil bli lagt vekt på enda bedre kvalitet i prosessen enn i fjor. Metoden mot enhetene 
vil være den samme med budsjettdialog for sektorer og enheter. 

Administrasjonen vil deretter legge fram et saldert budsjett til behandling i drifts- og 
levekårsutvalget før forslaget behandles i formannskapet og kommunestyret.

Regjeringen la 15. mai i år frem St.prp. nr 68 kommuneproposisjonen for 2010. Kommuneproposisjonen 
gir føringer for forslaget til statsbudsjettet for 2010 som legges fram i begynnelsen av oktober. 

Hovedtrekk fra kommuneproposisjonen til kommunenes inntekter

• Vekst i frie inntekter på 4 milliarder kroner, dette kommer i tillegg til frie inntekter gjennom 
tiltakspakken og revidert nasjonalbudsjett. Veksten i frie inntekter i forhold til statsbudsjettet for 
2009 er på 6,5 mill kroner. Tall fra kommuneproposisjonen gir Nordreisa kommune en økning på 
2,7 mill kr . Regjeringen mener dette vil gi rom for styrking av skoletilbud, kommunalt barnevern og 
verdig pleie og omsorg for flere.

• Fylkesmannen viser derimot i økonomiinfo nr 1 at kommunene i Troms i perioden 2005-2008  
faktisk har hatt en reell nedgang i frie inntekter. Veksten i frie inntekter i perioden har vært lavere 
enn utgiftsveksten. Den reelle nedgangen for kommunene i Troms var på 103 kr pr innbygger, mens 
resten av landet hadde en økning på 802 kr pr innbygger i samme periode. 

• Det nye inntektssystemet som ble innført for 2009 videreføres, det innebærer for 2010 
• Økt andel rammetilskudd i forhold til skatteandel 
• Inntektsutjevning økes fra 57% til 59 % i 2010

• Kommuneproposisjonen vil bli behandlet 19. juni 09, herunder Nord-Norge tilskuddet. Nord-Norge 
tilskuddet er for 2009 kr 2921 pr innbygger for Finnmarkskommunene og kr 7135 pr innbygger for 
Tromskommunene. Forskjellen er kr 4214 pr innbygger som utgjør 19,8 mill kr for Nordreisa med 
4700 innbyggere. 

• Skjønnsrammen (basisskjønnet) for kommunene opprettholdes som i dag. Fylkeskommunen får 
derimot lavere skjønnsramme.

• 20 % av momskompensasjon på investeringer skal inntektsføres i kapitalbudsjettet
• Omlegging av finansiering av fysioterapitjenesten, med større driftstilskudd fra kommunene og 

mindre trygderefusjon. Ordningen skal finansieres gjennom rammetilskuddet.
• Lovfesting av krisesentertilbud, fra overslagsbevilgning til rammetilskudd

Økonomiske hovedtrekk fra årsmelding og regnskap for 2008

• Flere budsjetterte inntekter ble ikke realisert
• Større lønnsutgifter enn budsjettert
• Den kommunale deflatoren blir satt for lav i forhold til utgiftene
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• Renteutgiftene ble budsjettert for lavt 
• Mindre utbytte enn budsjettert 
• Manglende indeksregulering på varer, tjenester, avtaler, gebyrer og avgifter

Hovedtrekk fra budsjettkontroll 1. tertial

• Budsjettkontrollen viser at kommunen har relativt god kontroll på inntekter og utgifter
• Kommunen har fortsatt økonomiske utfordringer inneværende år  

Hovedtrekk  driftsbudsjett 2010 Inntekter Utgifter

Forslag i kommuneproposisjonen 2 700 000.-
Lønns- og pensjonsøkning som deflator ikke tar hensyn til 4 000 000.-
Ny regel momskompensasjon 2 000 000.-
Renteøkning 2 000 000.-
Budsjetteringsmangler og nye behov 2009 4 000 000.-
Aksjeutbytte Nord-Troms kraftlag til normalt nivå - 14 000 000.-
Rentekompensasjon NYBO - 700 000.-
Anslag nedbetaling tidligere års underskudd -10 000 000.-

Vurdering

Forslaget i kommuneproposisjonen tilsier vekst i frie inntekter på 2,7 mill kr. Etter å ha sett 
Fylkesmannens oversikt er det faktisk litt tvilsomt om veksten vil være reell eller ikke. 

I statsbudsjettet skal den kommunale deflatoren ligge til grunn og dekke lønns- og prisvekst, erfaringer 
viser at den alltid har vært for lav. Kommunen må selv legge inn nok midler til lønns- og 
pensjonsøkning. Ny regel for mva-kompensasjon er innført, dette utgjør ca 2 mill mindre til 
driftsbudsjettet. Aksjeutbytte fra Nord-Troms kraftlag vil komme på normalt nivå igjen som er ca 2-3 
mill kr. Stiftelsen NYBO kjøpte en del kommunale bygg, mens rentekompensasjonen for de samme 
byggene har kommunen beholdt. Rentekompensasjonen bør overføres til NYBO, dette utgjør ca 700 000 
kr. 

Det er mulig å redusere beløpet ytterligere til nedbetalig av tidligere års underskudd. Dette fordrer at 
nedbetalingsplanen blir gjennomført etter planen i 2009. Dette har ikke latt seg gjøre i 2007 og 2008, 
derfor er reduksjonen ikke tatt med fullt ut. I beste fall kan den bli 3 mill lavere, i verste fall kan den 10 
mill høyere men det er mindre sannsynlig. Den grove oversikten med de forutsetningene oversikten 
bygger på viser et behov for å øke inntektene eller redusere utgiftene med ca 14 mill kr.

Det er svært vanskelig å redusere utgiftene innenfor de ulike sektorene. Det vil være muligheter på små 
administrative innsparinger, noe som forutsetter samarbeid med andre kommuner og instanser. Dette er 
prosesser som tar lang tid, og som går saktere i økonomisk trangere tider som nå.
På barnehagesiden er det ikke ønskelig å redusere da flere søker om barnehageplass, det blitt lovfestet 
rett til plass og det vil gi oss dårligere rekruttering og omdømme, noe som er nødvendig for å skaffe oss 
kvalifisert og tilstrekkelig arbeidskraft. På skolesiden er det vedtatt å beholde dagens struktur, 
konsekvensen av det er at det blir vanskelig å investere i innholdet når ressursene er bundet opp i 
strukturen. Utover våren og høsten vil vi se nærmere på helsesektoren, der det i utgangspunktet ser 
vanskelig ut med stadig økende behov. Innenfor utviklingsavdelingen, anleggsdrift, bygg og anlegg er vi 
allerede på et minimumsnivå.

I en tid med stor utviklingshastighet og mange planprosesser er behovet til stede for å vurdere dagens 
organisasjonsmodell da saksbehandlerkapasiteten på politiske saker (spesielt levekår) og prosesser er 
ressursmessig vanskelig å få gjennomført raskt nok. 
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Det er likevel en del prosesser som bør framskyndes, da spesielt bygging av Guleng 3 og/eller 
ombygging av eksisterende rekkeleiligheter der sterkt trengende brukere har 1:1 bemanning døgnet 
rundt. Det vil sannsynligvis gi et bedre arbeidsmiljø for våre ansatte og dermed lavere sykefravær, 
samtidig som antall ansatte kan reduseres i stor grad. 

Dersom Nord-Troms kommunene ikke blir sidestilt med Finnmarkskommunene i Nord-Norge tilskuddet 
må enten tjenestetilbudet reduseres drastisk eller øke inntektene tilsvarende. På grunn av tiden det tar å 
taksere boligene må denne beslutningen komme senest i løpet av sommeren/høsten 2009.  Dersom 
vedtaket først kommer i oktober-desember vil vi ikke være i stand til å foreta utskrivning av 
eiendomsskatt i rett tid, og dermed gå glipp av inntekten.
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. ....Arkivkode
18.05.2009 2009/26 '4 j NORDREISAKOMMUNE

Bård Magne Pedersen 77 64 20 20 Deres dato Deres re SERVICEKONTOREr

Til kommunene i Troms

Økonomiinfo nr. 1- 2009: Kommuneproposisjon 2010 og revidert
nasjonalbudsjett 2009(RNB).

Regjeringen la den 15. mai i år fram St.prp. nr. 68 (2009-2009) — Kommuneproposisjonen
2010, samt revidert nasjonalbudsjett for 2009. Fylkesmannen gir her en oversikt over de
viktigste momentene vedr. kommunenes økonomi som framkommer i disse dokumentene, for
at kommunene skal kunne bruke disse i arbeidet med rullering av økonomiplan og neste års
budsjett. For mer detaljerte opplysninger henvises til St.prp. nr 68 (2008-2009).

1. Økonomisk utvikling til nå.
Innledningsvis gis en kort oversikt over økonomisk utvikling og status i Troms-kommunene
samlet og sammenlignet med landsgjennomsnitt, målt med sentrale KOSTRA nøkkeltall.
(Gjennomsnitt for Troms teller 21 av 25 kommuner)

Netto driftsresultat i rosent av driftsinntektene

6,0

4,0 ,9".

2,0

0,0

-2,0

2005

Netto  driftsresultat  i prosent av  driftsinntektene

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

1

aom

r•

Troms - - - Landet u/Oslo

2006 2007 2008

Utviklingen viser en klar forverring av driftsresultat etter 2006 og i 2008 er både gjennomsnitt
for Troms og landet negativt. Det svake driftsresultatet i 2008 kan forklares slik:

2008 var et spesielt år. Kostnadsveksten gjennom året ble høyere enn forventet, og mange
kommuner har hatt store fall i verdien på finansplasseringene, noe som slår direkte inn i
kommuneregnskapene.

,
I

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

4`\
1

LSAKSNR kavno.divn,

LØPENR.ct,Lo tio2

DOK.NR. ARK.K0

postmottak@fmtr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Kommunene bygde ut velferdstjenestene i høyt tempo, noe som betyr flere og bedre tjenester
til innbyggerne. Sysselsettingen (utførte timeverk) økte eksempelvis med rundt 31/2 prosent,
noe som er meget høyt.

Høsten 2007 ble kostnadsveksten for 2008 anslått til å bli 4,2 prosent, mens resultatet ble 6,4
prosent.

Spesielle omstendigheter i finansmarkedet gjør at mange kommuner hadde store fall i verdien
på fmansplasseringene, noe som slår direkte inn i kommuneregnskapene. KS har tidligere
anslått at tap på aksjeplasseringene i 2008 utgjorde i størrelsesorden 2-2,5 mrd. kr.

Realutviklin i frie inntekter skatt o rammetilskudd r innb er

2005

Utviklingen fra 2005 til 2006 var svært positiv både for Troms og for landet som helhet, men
fra 2006-2008 har utviklingen vært negativ. Det er først og fremst i de øremerkede
overføringene til barnehage m.v. at veksten har vært tilstede og dette har medført at det
samlet sett har vært realvekst i de statlige overføringene. Troms-kommunene fikk i 2008 reelt
sett 103 kroner mindre i frie midler pr innbygger enn i 2005, mens det på landsbasis utenom
Oslo var en realvekst på 802 kroner pr innbygger.

Netto låne 'eld i kroner r innb er

60 000

40 000

20 000

Realutvikling i frie inntekter pr innbygger i
perioden 2005-2008

42 182

Troms - - - Landet u/Oslo

Netto lånegjeld i kroner  pr innbygger

2006 2007 2008

2 826

2005 2006 2007 2008

o Troms D Landet u/Oslo

37 636
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2008 tallene for Troms bygger på den foreløpige KOSTRA rapporteringen pr 15. mars og er
åpenbart feil, basert på foreløpig innrapportering. Den mest sannsynlige utviklingen er at
lånegjelda er øket ytterlig fra 2007 til 2008. Tendensen er at lånegjelda er økende.

Samlet viser denne korte oversikten en forverring av økonomien for Troms-kommunene, sett
under ett.

2. Revidert nasjonalbudsjett 2009

I RNB er anslaget for kommunesektorens inntekter for 2009 vurdert på nytt. Regjeringen
fremmer forslag om økt rammetilskudd til kommunene på 1 mrd. k roner for å motvirke
innstramminger som kan ramme sysselsettingen og svekke tjenestetilbudet. Økningen glæres
slik:

• Innbyggertilskuddet økes med 960 mill kr. Dette bidrar til at kommunene slipper å
foreta budsjettilpasninger i 2009, gir styrking av sektorens finansielle stilling og en
konsolidering av kommuneøkonomien. Økningen fordeles etter kostnadsnøkkelen i
inntektssystemet.

• Skjønnstilskuddet økes med 40 mill. kr. Enkeltkommuner kan ha spesielle utfordringer
knyttet til finanskrisen, naturkatastrofer m.m.

Skatteinntektene oppjusteres med ca 300 mill kroner. (Det foreligger ikke fordeling mellom
kommuner og fylkeskommuner).

Øremerkede overføringer reduseres med 0,5 mrd. kroner. Red. i øremerkede overføringer er
knyttet til lavere rentenivå, og dermed lavere bevilgninger under de ulike
rentekompensasjonsordningene. Motstykket til dette er lavere renteutgifter for sektoren.

(Veksten i sektorens samlede inntekter i 2009 anslås nå til 9,5 mrd. kr., 1 mrd. kr. mer enn
lagt til grunn i tiltakspakken. (Dette tilsvarer en realvekst på 3,3 pst. mot et anslag på 3,0 pst. i
tiltakspakken). De frie inntektene anslås å øke med om lag 4,9 mrd. kr. (1.3 mrd. kr. mer enn
lagt til grunn i tiltakspakken). )

Tiltakspakken

Den finanspolitiske tiltakspakken som Stortinget vedtok 13. februar 2009 innebar en betydelig
satsing på kommunene, særlig kommunal infrastruktur (både vedlikehold, oppgradering og
utbygging). Kommunesektorens frie inntekter ble økt med 1,2 milliarder kroner.
Dersom vedlikeholdstilskuddet og de økte investeringsrammene (1,4 mrd. på
rentekompensasjonsordningene og 1500 nye sykehjemsplasser/omsorgsboliger) benyttes fullt
ut, vil det kunne gi kommunesektoren økte frie inntekter fra momskompensasjon på til
sammen 0,8 milliarder kroner. (Den samlede inntektsveksten i 2009 ble anslått til 8,5
milliarder kroner, hvorav en reell vekst i de frie inntektene på 3,6 milliarder kroner. I disse
vekstanslagene ble det tatt hensyn til at regnskapstall viser at skatteinntektene for
kommunesektoren i 2008 samlet sett ble om lag 1 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i
Nasjonalbudsjettet 2009). Regjeringen varslet i forbindelse med utarbeidelsen av tiltakspakka
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at sektoren vil bli kompensert for lavere skatteinntekter i 2009 enn det som er lagt til grunn i
statsbudsjettet.

3. Kommuneopplegget 2010

Figuren under illustrerer veksten fra 2009 til 2010 i de frie inntektene for kommunesektoren
samlet, når tiltakspakken fra februar i år medregnes.

Vekst i frie  inntekter 2009 til 2010

Nivå RNB.2.00

Nivå tiltakspakken_..

N.ivå saldert2009

2009

4 m rd. kr

Kommunal- og regionaldepartementet

Regnet fra nivået på de frie inntektene i saldert statsbudsjett 2009 har kommunesektorens
inntekter i 2009 økt med 2,5 milliarder kroner. Dette inkluderer:
• 1,2 milliarder kroner i økte frie inntekter i forbindelse med tiltakspakken
• 1,3 milliarder kroner som er:

• anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2009 er oppjustert med 0,3
milliarder kroner RNB 2009.

• 1 milliard kroner i vekst i kommunenes frie inntekter i RNB 2009

Veksten i frie inntekter med 4 mrd. kroner i 2010 kommer i tillegg til en samlet styrking av
de frie inntektene i 2009 på 2,5 milliarder kroner sammenliknet med nivået i saldert budsjett
for 2009. Siden denne styrkingen videreføres til 2010 innebærer regjeringens forslag en vekst
i de frie inntektene på 6,5 milliarder kroner i 2010, sammenliknet med nivået i saldert
statsbudsjett for 2009.

Fordelin av veksten å 6 5 mrd. kroner

Fra nivået på de frie inntektene i opprinnelig vedtatt budsjett for 2009 — høsten 2008 — har de
frie inntektene økt med 6,5 milliarder kroner. Dette er fordelt på kommuner og fylkes-
kommuner med følgende fordeling:

Kommunene — samlet knapt 4,5 milliarder kroner av veksten på 6,5 mrd. kr fra opprinnelig
vedtatt budsjett i 2009.
Av dette utgjør
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Fylkeskommuner — samlet 1,7 milliarder kroner av veksten på 6,5 mrd. kr fra opprinnelig
vedtatt budsjett i 2009.
- Tiltakspakka 0,240 mill. kr
- kommuneopplegget 2010 1,5 mrd. kr

I tillegg kommer oppjusterte skatteinntekter på 300 mill, kr i 2009 som her ikke er fordelt på
kommuner og fylkeskommuner.

Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2010 viser at det fortsatt satses på kommune-
sektoren. I Kommuneproposisjonen for 2010 varsles det en vekst i kommunesektorens
samlede inntekter på 5-6 mrd. kr og veksten i de frie inntektene er anslått til 4 mrd. kroner

Veksten i de frie inntektene i 2010 gir rom for en økning i midlene til øvrige riksveier som
blir fylkesveier fra 1. januar 2010 på 1 milliard kroner (fylkeskommunene) skoletilbudet og
det kommunale barnevernet, og en oppfølging av Omsorgsplan 2015.

Veksten i frie inntekter i 2010 kommer i tillegg til en samlet styrking av de frie inntektene i
2009 på 2,5 milliarder kroner sammenliknet med nivået i saldert budsjett for 2009. Samlet
vekst i de frie inntektene for 2010 i forhold til saldert budsjett for 2009 er altså 6,5 milliarder
kroner.

Hva er det rom for i 2010?

tiltakspakken 960 mrd. kr
revidert budsjett 1 mrd. kr
kommuneopplegget 2010 2,5 mrd. kr

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har beregnet økte kostnader knyttet til
• demografiske endringer i 2010 til 1,5 mrd kr (fylkeskommunene om lag 120 mrd.

kroner).
• Økte midler til øvrige riksveier som blir fylkesveier fra 1. januar 2010

(fylkeskommunene)
• Styrking av skoletilbudet og kommunalt barnevern
• Oppfølging av Omsorgsplan 2015 (behov for 12 000 nye årsverk innen 2015)
• Pensjonskostnadene vil øke med anslagsvis 600 millioner kroner i 2010.

Inntektsveksten er beskrevet med reelle tall, og veksten viser hva kommunesektoren reelt sett
får i økte rammer fra 2009 til 2010. Veksten angir altså hva det er rom for  etter  at det er tatt
hensyn til den forventede kostnadsveksten fra 2009 til 2010. Anslag å deflatoren for 2010

resenteres i statsbuds'ettet til høsten. Det korrigeres både for lønnsvekst (her ligger også
pensjonskostnader inne, men det er forutsatt at pensjonskostnadene vokser i takt med lønnen)
og prisvekst på varer og tjenester, inld. investeringer.
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4. Andre moment

Skole  — forsterket o lærin

Utfordring: Internasjonale undersøkelser har vist at elevenes læringsutbytte ikke er godt nok.
Det er behov for å heve kvaliteten. Forsterket opplæring/tidlig innsats inngår derfor som en
del av en rekke endringer i opplæringsloven som ble foreslått i Ot.prp. nr. 55 for å bøte på
dette. Ot.prp. nr. 55 ble lagt frem den 3.april 2009. Det tas sikte på at lovendringene skal tre i
kraft 1.august 2009.

I 2009 finansieres tiltaket gjennom videreføring av midler lagt inn i inntektssystemet til
utskifting av lærebøker i forbindelse med Kunnskapsløftet. Utskiftingen skal være
gjennomført i 2008.

Konsekvensjusteringen for 2010 på 602 mill, kroner kommer i tillegg til øvrig vekst i frie
inntekter.

Ny  bostøtte
Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som vil  være  avgjørende, ikke om man har
trygd eller ikke. Inntektsgrensen blir hevet for alle. Kravene til boligen blir endret og kravet
om husbankfinansiering blir fj ernet.
På sikt vil omleggingen av bostøtten ha en årlig kostnad på 1 mrd. kr ut over nivået i 2008.
Det etableres en overgangsordning for at ingen skal tape på omleggingen. Unntatt er
mottakere som har hatt vesentlig økning i inntekten.
Overgangsordningen innebærer at det første virkeår gis full kompensasjon. Deretter trappes
ordningen jevnt ned over 5 år, dvs. med 20 pst. hvert år.
Overgangsordningen vil omfatte rundt 54 000 av de vel 100 000 nåværende mottakerne av
bostøtte.
Gjennomsnittlig merytelse pr. husstand vil være 2 900 kr første året, sammenliknet med
dagens regler.
Bevilgningen til bostonen økes med 66 mill, kr i RNB 2009.
Husbanken har høy beredskap i forhold til informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring om
den nye bostøtten.

Øremerkede tilskudd.

Reversering av innlemming av storbytilskudd til psykiatri:
Opptrappingsplanene for psykisk helse ble avsluttet ved utgangen av 2008. Det øremerkende
tilskuddet til psykisk helsearbeid (om lag 3,5 mrd. kroner.) ble innlemmet i 2009 og fordelt
etter inntekstsystemets kriterier.
Det øremerkede tilskuddet til særskilte storbytiltak var en egen satsing på storbyene gjennom
opptrappingsplanen Innlemmingen av disse midlene førte til en omfordeling fra de fire
største byene til de øvrige kommunene.
Det foreslås at innlemmingen av storbymidlene til psykisk helse (56,1 mill, kr.) reverseres fra
2010.

Sk'ønnsrammen i 2010
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Skjønnsrammen for 2010 er satt til 2 091 millioner kroner, en nedgang på 435 millioner
kroner i forhold til 2009. Skjønnsrammen fordeler seg på 1 686 millioner kroner til
kommunene og 405 millioner kroner til fylkeskommunene.

Innenfor skjømisrammen ligger kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift: 356
millioner kroner til kommunene og 64 millioner kroner til fylkeskommunene.
Den store nedgangen i skjønnsrammen skyldes at man kutter basisrammen for

lkeskommunene med 468 millioner kroner (112 kr. per innbygger) og legger over på
innbyggertilskuddet. Dette får ingen omfordelingsvirkninger. (Uttrekk av moms-
kompensasjon gjør at den reelle nedgangen for fylkeskommunene blir på 485 millioner
kroner).
Sk'ønnsrammen for kommunene øker med 50 millioner kroner, og dette skyldes bl.a. at
kompensasjon for DAA er oppjustert med forventet lønnsvekst, og en økning på
prosjektskjønnet. Forøvrig er basisrammen for kommunene uendret.
Som i 2009, er 100 millioner kroner satt av til inntektssvake kommuner i Sør-Norge. KRD vil
sette fylkesrammene, mens fylkesmennene fordeler rammene på enkeltkommuner. Tilskuddet
skal gå til kommuner med lavt nivå på de frie inntektene som ikke mottar distriktspolitiske
tilskudd.

Det foreligger ikke signaler om hvorvidt fylkesmennene fortsatt skal kunne avsette deler av
skjønnspotten til fornyingsprosjekt i kommunen. Her må man avvente retningslinjene for
skjønnsmidler i 2010, som sendes ut i august i år.

Kvalitetskommune ro rammet.

138 kommuner deltar i Kvalitetskommuneprogrammet med ulike prosjekt for kvalitetsøkning
og reduksjon av sykefravær, innenfor pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren.

NIBRs evaluering av programmet viser at lokalt samarbeid mellom partene (administrativ-,
politiske ledelse, ansattes representanter) en forutsetning økt kvalitet og programmet har
bidratt til å styrke den lokale samarbeidskulturen.

Sykefraværet har økt fra 9,5 % til 9,8 % i kommunesektoren som helhet (PAI). I
kvalitetskommunene er det stabilt, med nedgang i noen av kommunene .

Kvalitetskommuneprogrammet er inne i sitt siste år i 2009. Departementet vil støtte fortsatt
satsning på kvalitet i kommunesektoren. En ordning med demonstrasjonskommuner fra 2010
vurderes, etter modell av demonstrasjonskoler.
Kommunen som samfunnsutvikler

En kartlegging (NORUT) av kommunens rolle som samfunnsutvikler blant rådmenn og
ordførere i et utvalg av landets kommuner viser at

• kommunene prioriterer lokal samfunnsutvikling og inngår i samarbeid og nettverk
med andre kommuner, fylkeskommuner og lokale og regionale aktører innenfor
næring og frivillig sektor.
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• at innsatsen er størst innenfor tradisjonelle områder som kommuneplan og
næringsrettet utviklingsarbeid, samt omdømmebygging, stedsutvilding og tiltak for å
skape tilhørighet.

• tiltak for å stimulere til demokratisk deltakelse, inkludering av nye innbyggere, mv
prioritereres i mindre grad.

Departementet vil i 2010 ta initiativ til en flerårig satsning for å øke kapasitet og kompetanse i
kommunene for å styrke lokalt utviklingsarbeid. Satsingen er omtalt i St. meld. nr. 25 Lokal
vekstkraft ogftamtidstru.

Tillitska ende forvaltnin
Kommunal- og forvaltningskomiteen har gitt sin tilslutning til forslagene. Bl.a. skal etikk
løftes inn i formålsbestemmelsen i kommuneloven, kommunene må heretter rapportere i
årsberetningen om planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre høy etisk standard og
avgjørelser om habilitet og lukking av møter skal kunne lovlighetskontrolleres av FM.
KRD ønsker å skjerpe habilitetsreglene for ledere og medlemmer av styre og bedrifts-
forsamling i offentlig heleide selskaper. Det skal gjelde de samme habilitetsregler for
folkevalgtes og tjenestemenns engasjement i offentlig heleide selskaper som i privateide
selskaper.
KRD har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak og veiledningsmateriell som kan
styrke arbeidet i kontrollutvalgene, revisjonene og administrasjonssjefenes internkontroll.
Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen utgangen av 2009.
KRD vil fortsette sitt arbeid med å sette fokus på nødvendigheten av at den kommunale
virksomheten holder en høy etisk standard KRD må ta ansvar for regelverket, men det
viktigste arbeidet for å skape tillit til kommunene må finne sted i den enkelte kommune. Jeg
vil derfor invitere folkevalgte til årlige etikksamlinger for å diskutere aktuelle etikkspørsmål.
KRD tar sikte på å etablere en nettportal for kompetanseoppbygging og erfaringsdeling
samarbeid med KS. Målet er å gjøre det enklere å få en rask og presis oversikt over
tilgjengelig informasjon, slik at folkevalgte, ansatte og innbyggere ser om kommunen fyller
sine ulike funksjoner.

Endrin er i inntektss stemet

Som tidligere varslet skal nivået på den symmetriske inntektsutjevningen for kommunene
økes til 60 prosent over tre år. I 2010 øker inntektsutjevningen fra 57 til 59 prosent.
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Oversikt over beregnede konsekvenser i mill, kroner av RNB 2009 og
Kommuneproposisjon 2010, for kommunene i Troms

ed ?Gennli hi>err

Svein Ludvigsen
fylkesmann

* Inkluderer 40 mill i ekstra sk'ønnstilskudd

ård Magne Pedersen
fylkesmann
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6051 -1

Arkiv: 212

Saksbehandler:  Lill Torunn Hansen

Dato:                 29.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
21/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
36/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Nordreisa kommune omprioriterer kr 140 000,- fra budsjettet til Rovddas boligfelt for 
investeringer kjøkken Sonjatun. 

2. Overføring av resterende beløp for finansiering gjøres ved overføring fra kjøkkenets 
driftsbudsjett på kontostreng 13300-253-2000 med opp til kr 40 000,-.

Investering i varmluftsovn på kjøkkenet Sonjatun

Rådmannens innstilling

3. Nordreisa kommune omprioriterer kr 140 000,- fra budsjettet til Rovddas boligfelt for 
investeringer kjøkken Sonjatun. 

4. Overføring av resterende beløp for finansiering gjøres ved overføring fra kjøkkenets 
driftsbudsjett på kontostreng 13300-253-2000 med opp til kr 40 000,-.
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Saksopplysninger

Den eksisterende varmluftsovnen på kjøkkenet på Sonjatun er i dårlig stand og fungerer svært 
dårlig. Den er ved flere anledninger reparert, men nå må det investeres i en ny ovn. 
Varmluftsovnen er viktig for bl a middagslaging på Sonjatun.

Kjøkkenet på Sonjatun har behov for en ny varmluftsovn. Totalt investeringsbehov er på kr 
180 000,- inkl mva. Siden refusjon av mva går direkte til driftsregnskapet, må finansiering i 
investeringsregnskapet beregnes inkl mva.

Vurdering

Omprioritering av lånemidler til Rovddas boligfelt gjøres med kr 140 000,- for investering i 
varmluftsovn på Sonjatun. Resterende opp til kr 40 000,- overføres fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5914 -2

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
37/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Søknad om skjenkebevilling - Havnnes kulturfestival 2009

Rådmannens innstilling

1. Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord, Fugløyveien 8, 9020 Tromsdalen,  
gis skjenkebevilling for øl, sterkøl og vin fra 30. juli til 2. august 2009 fra kl 20.00 til 
02.00.

2. Skjenking skal foregå på avgrenset område.
3. Aldersgrense på skjenkeområde skal være 18 år.
4. Mona Hassfjord er ansvarlig for skjenkingen.
5. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 
påklages. Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune. Klagefrist er 3 uker etter at 
melding om dette vedtaket er mottatt.

Saksopplysninger

Stiftelsen Havnnes Kulturfestival v/Mona Hassfjord søker om skjenkebevilling for øl, sterkøl og 
vin i tidsrommet 30. juli til 2. august 2009.  Skjenketid oppgis fra kl 11.00 – 02.00. 
Det søkes om skjenkebevilling på Havnnes grendehus, skjenkeareal innendørs oppgis til 400 m2 
med ca 200 sitteplasser.
Det søkes også om skjenkebevilling utendørs hvor arealet oppgis å være ca 1000 m2 med 1000 
plasser.

De opplyser i søknaden at det blir en festival for store og små.  Innholdet i festivalen vil blant 
annet være kulturvandring og div. seminarer, musikkopplevelser fra inn og utland og et eget 
program for barn.
Bevillingssøker er Mona Hassfjord.  Søker har avlagt kunnskapsprøven for 
alkohollovgivningen.
I søknaden opplyses det ikke noe om aldersgrense for arrangementet så det antas at det er åpent 
for alle.
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I 2008 uttalte lensmannen følgende:
”Da flere av de besøkende er familier med barn og ungdom, synes jeg det er svært uheldig at 
skjenking av alkohol skal skje fra kl 11.00 på formiddagen.  Skjenketidens start bør derfor settes 
til et senere tidspunkt på ettermiddagen/kveld”

Vurdering

I forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune, heter det i § 5:
Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten 
aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom.
Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område.  Skjenking på 
arrangement for øvrig skal ikke skje før kl 20.00.

Vurderinga som er lagt til grunn for å imøtekomme søknader om skjenkebevilling for 
enkeltanledninger, nevnes i formannskapssak 17/02.  Det heter her at bevilling kan gis for 
skjenking av øl og vin:

- når arrangementet er av en viss størrelse og karakter
- når arrangementet har et regionalt og/eller nasjonalt tilsnitt
- når arrangementet har markedsføringsverdi

Det søkes her om bevilling for øl og vin.
På bakgrunn av vedtak i lignende saker, taler dette for at skjenkebevilling gis.

I søknaden opplyses det at det er et eget program for barn.  Vi antar at den delen av 
arrangementet avvikles på dagen, slik at programmet om kvelden er rettet mot et voksent 
publikum.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/75 -8

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
38/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Oksfjord og 
Straumfjord il

Rådmannens innstilling

1. Oksfjord og Straumfjord il v/Lis Monica Thomassen gis skjenkebevilling for øl og vin 
lørdag 4. juli 09 fra kl 20.00 til 01.00.

2. Skjenkeansvarlig er Frank Karlsen.
3. Det kreves et skjenkegebyr på kr 250,-.

Saksopplysninger

Oksfjord og Straumfjord idrettslag v/Lis Monica Thomassen søker om skjenkebevilling for øl 
og vin lørdag 4. juli -09. Skjenkested er Oksfjord grendehus.   Ønsket skjenketid er fra kl 20.00 
til 01.00.
Skjenkeansvarlig er Frank Karlsen.
Dette er et arrangement for medlemmer i idrettslaget og i grendelaget. De forventer at 50 
personer vil delta og det vil bli servert mat og krevd inn betaling fra deltakerne.
Idrettslaget opplyser i sin søknad at arrangementet har 18 års aldersgrense og at det vil være 6 
vakter tilstede under arrangementet.  De har også utarbeidet internkontroll for arrangementet.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4369 -7

Arkiv:

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 09.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
39/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Forvaltningsrevisjonsrapport oppfølging av kommunens inntektsskapende 
virksomhet

Vedlegg

1 Forvaltningsrevisjonsrapport oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet

2 Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - møtedato 26.05.2009

3 KomRev NOrd - forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets innstilling

1) Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefaler i rapporten Oppfølging av 
kommunens inntektsskapende virksomhet. 

2) Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalingene 
som er gitt i rapportens kapittel 9:
a) kommunestyret har i sak 0021/01 vedtatt å utbetale full lønn under sykefravær i hht 

Hovedtariffavtalens bestemmelser. Vedtaket imfatter at lønna skal medregnes i 
feriepengegrunnlaget. Dette kan i en del tilfeller innebære utbetalinger av feriepenger 
som ikke refunderes av Folketrygden. Dersom Nordreisa kommune skulle ønske å 
utnytte refusjonsmulighetene full ut, er dette en praksis som kan vurderes om igjen. 

b) Prioritere oppgaven med vederlagsberegning og – innfordring slik at dette ikke 
kommer for mye på etterskudd. 

3) Kommunestyret ber administrasjonen å gi tilbakemeldinger til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette for å etterkomme påpekningene i rapporten. Frist for 
tilbakemelding fastsettes til 31.08.2009. 
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Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i sak 0059/05 – plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2005 –
2007, etter innstilling fra kontrollutvalget. Prosjektet ”Oppfølging av kommunens 
inntektsskapende virksomhet” ble bestilt gjennom kontrollutvalget 26/08. Formålet med 
prosjektet har vært å få en avklaring om hvorvidt Nordreisa kommune har gode rutiner for 
innfordring av oppholdsbetaling i barnehager og skolefritidsordningen, refusjon av 
sykelønnsutgifter og betaling av vederlag for opphold i kommunens sykehjem og om rutinene 
etterleves og dermed gir de forutsatte inntektene til kommunen.  

Vurdering

Saken bes fremmet for kommunestyret som egen sak. 
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Deres ref:

K Sekretariatet

Rådmannen i Nordreisa kommune
9151 Storslett

SAkSNIR

LOPENR

DOK.NR

NORDREISA KOMMUNE
SERVICEKONTORET

kr-; ,614/1"-C441"--,—/

Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
19/09 Odd Kr.Solberg 77 71 61 14 27.05.2009
428.5.5/0S E-postadresse:  ,  Mobil:

odd.solber k-sekretariatet.no 48 02 64 62

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  OPPFOLGING AV KOMMUNENS
INNTEKTSSKAPENDE VIRKSOMHET

Kontrollutvalget har i møte 26. mai 2009 i sak 12/08 behandlet ovennevnte sak og fattet
følgende vedtak:

1. Kommunestyret viser til konklusjon og anbefalinger i rapporten Oppfølging av
kommunens inntektsskapende virksomhet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalingene
som er gitt i rapportens kapittel 9:

Svarfrist 04.06.2009.

a. Kommunestyret har i sak 0021/01 vedtatt å utbetale full lønn under sykefravær i hht
Hovedtarilfavtalens bestemmelser. Vedtaket imfatter at lønna skal medregnes i
feriepengegrunnlaget. Dette kan i en del tilfeller innebære utbetaling av feriepenger som ikke
refunderes av Folketrygden. Dersom Nordreisa kommune skulle ønske å utnytte
refusjonsmulighetene fullt ut, er dette en praksis som kan vurderes om igjen.

b) Prioritere oppgaven medvederlagsberegning og—innfordring slik at dette ikke kommer for
mye på etterskudd.

1. Kommunestyret ber administrasjonen å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak kommunen vil iverksette for å etterkomme påpekningene i rapporten.
Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.08.2009.

Før saken sendes kommunestyret bes om evt. kommentarer til kontrollutvalgets vedtak.
Saken forsøkes lagt fram for førstkommende kommunestyremøte.

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Postboks 88 do Lenvik kommune 988 064 920
Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9148 OLDERDALEN 9306 FINNSNES
9296 TROMSØ Tff. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 77 71 61 14 Tlf. 77 87 10 65
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Med vennlig • se

Odd Kr olberg
rådg. er

Vedlegg: Saksutredning sak 12/09

Gjenpart: KomRev NORD
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 12/2009 26.05.2009 Odd Kr. Solberg

kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  OPPFØLGING AV KOMMUNENS
INNTEKTSSKAPENDE VIRKSOMHET

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte  slikt vedta k:

1. Kommunestyret viser til konklusjon og anbefalinger i rapporten  Oppfølging av
kommunens inntektsskapende virksomhet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalingene
som er gitt i rapportens kapittel 9 som følger:

3. Kommunestyret ber administrasjonen å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak kommunen vil iverksette for å etterkomme påpekningene i rapporten.
Frist for tilbakemelding fastsettes til 31.08.2009.

Saken gjelder:

<-Sekretariatet

a) Kommunestyret har i sak 0021/01 vedtatt å utbetale full lønn under sykefravær i hht
Hovedtariffavtalens bestemmelser. Vedtaket imfatter at lønna skal medregnes i
feriepengegrunnlaget. Dette kan i en del tilfeller innebære utbetaling av feriepenger som ikke
refunderes av Folketrygden. Dersom Nordreisa kommune skulle ønske å utnytte
refusjonsmulighetene fullt ut, er dette en praksis som kan vurderes om iglen.

b) Prioritere oppgaven med vederlagsberegning og —innfordring slik at dette ikke kommer for
mye på etterskudd.

En undersøkelse av om Nordreisa kommune på utvalgte områder får inn de inntektene som er
mulige å oppnå.

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport  Oppfølging av kommunens

inntektsskapende virksomhet
B: Utrykte vedlegg:
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Saksutredning:

Kommunestyret vedtok i sak 0059/05 — Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2005—
2007,  etter innstilling fra kontrollutvalget.

Prosjektet  Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet  var uprioritert og er bestilt
gjennomført av kontrollutvalget i sak 26/08 i møtet 15.09.08. Overordnet prosjektskisse ble
behandlet i sak 35/08 i møte 03.11.08. Rapporten foreligger nå fra revisor, jf. vedlegg.

Formålet med prosjektet har vært å få en aklaring om hvorvidt Nordreisa kommune har gode
rutiner for innfordring av oppholdsbetaling i barnehager og skolefritidsordningen, refusjon av
sykelønnsutgifter og betaling av vederlag for opphold i kommunens sykehjem og om rutinene
etterleves og dermed gir de forutsatte inntektene til kommunen.

I rapportens pkt. 8 Konklusjon framgår, sitat:

Undersøkelsen er gjennomført med bakgrunn i tre problemstillinger, og vi konkluderer
på hver enkelt av dem i samsvar med vurderingene i kapitlene 4 — 6.

2

Problemstilling 1:
Undersøkelsen svarer på følgende spørsmål: " Har kommunen tilfredsstillende rutiner for fakturering
og innfordring av oppholdsbetaling i barnehager og SFO?
Ved å holde de innsamlede og bekrefiede fakta mot revisjonskriteriene har vi vurdert
revisjonskriteriene for dette kapitlet til å være oppftlte. Konklusjonen blir derfor at det synes som om
Nordreisa kommune har tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av oppholdsbetaling i
barnehager og SFO.

Problemstilling 2:
"I hvilken grad benytter kommunen mulighetene til reduksjon av nettoutgiften til sykepenger?"
Vurderinger av fakta mot revisjonskriterier for dette spørsmålet viser at fire av fem revisjonskriterier
synes å være oppftlte. Vi kan derfor konkluderre med at Nordreisa kommune i stor grad benytter
muligheten til å redusere nettoutgiften til sykepenger.

Problemstilling 3:
Til sist har vi undersøkt spørsmålet: "Er innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem
tilfredsstillende"? Etter å ha vurdert fakta mot revisjonskriterier fant vi at tre av fire revisjonskriterier
er oppftlte. Vår konklusjon blir dermed at innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem synes

å være tilfredssstillende.

Revisjonen har foreslått følgende anbefalinger:

1. Kommunestyret har i sak 0021/01 vedtatt å utbetale full lønn under sykefravær i hht
Hovedtariffavtalens bestemmelser. Vedtaket omfatter at lønna skal medregnes i feriepengegrunnlaget.
Dette kan i en del tilfeller innebære utbetaling av feriepenger som ikke refunderes av Folketrygden.
Dersom Nordreisa kommune skulle ønske å utnytte refusjonsmulighetene fullt ut, er dette en praksis
som kan vurderes om igjen.

2. Det er ikke foretatt nødvendige etteroppgjør som resultat av etterberegninger av vederlag for opphold i
sykehjem. Dette har i 2005 ført til avskriving av foreldede krav og dermed tapte inntekter for
kommunen. Vi anbefaler at muligheten for å øke saksbehandlingskapasiteten ved sykehjemmenes
administrasjon blir vurdert, slik at vederlagsberegning og —innfordring ikke kommer for mye på
etterskudd.
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I innstilling til vedtak er det tatt utgangspunkt i rapportens konklusjon og anbefalinger, jf. pkt.
8 og 9.

I henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 12 skal utvalget påse at kommunestyrets vedtak i
tilknytning til behandling av rapporten følges opp. Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette
til kommunestyret. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får tilbakemelding fra
administrasjonen hvilke tiltak denne har iverksatt og med en fastsatt tidsfrist.

Olderdalen, 19.05.2009

Odd Kr. Solberg
rådgiver
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FORVALTNINGSREVISJON

OPPFØLGING AV KOMMUNENS
INNTEKTSSKAPENDE VIRKSOMHET

Nordreisa kommune

• Rapport 2009
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Forord

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har gjennom bestilling fra K-sekretariatet datert 24.10.08 vedtatt
å få utført forvaltningsrevisjon av den inntektsskapende virksomheten i Nordreisa kommune. Etter
behandling av revisjonens forslag til prosjektskisse, har kontrollutvalget avgrenset dette til
oppholdsbetaling i barnehager og SFO, refusjon av sykelønnsutgifter og betaling av vederlag for
opphold i kommunens sykehjem.

Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens § 77 nr 4 og § 78 nr 2,
samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 7. Forvaltningsrevisjon er ifIg. nevnte
regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet i forhold
til Nordreisa kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6, og vi kjenner ikke til
forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.

Oppstartmøte i prosjektet ble holdt 17.12.08 og faktainnsamlingen startet samme dag. I forbindelse
med datainnsamlingen har revisor kommunisert med kommunens kontaktperson for prosjektet. Dette
samarbeidet har fungert godt og kontaktpersonen har reagert velvillig på revisors henvendelser. Vi
benytter derfor anledningen til å takke kontaktpersonen og andre involverte fra kommunens side for et
godt samarbeid.

Som det framgår av konklusjonen i rapporten, har Nordreisa kommune rutiner som med et par unntak
sikrer kommunens inntekter på de undersøkte områdene. Muligheten for refusjon av utbetalt sykelønn
blir imidlertid ikke utnyttet fullt ut, fordi kommunestyret har vedtatt å utbetale feriepenger ut over det
folketrygden refunderer. I tillegg har kapasitetsproblemer ved etteroppgjør av vederlag for opphold i
sykehjem ført til manglende inntekter på dette området.

Tromsø, 19.05.09

Lars-Andre Hanssen Åse Skavdal
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor
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KomRev NORD IKS Oppfølging av kommunens inntektsskapende
virksomhet

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjektet er kontrollutvalgets Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i
kommunen, vedtatt av kommunestyret i Nordreisa kommune ved sak 59/05. I denne planen inngår
undersøkelse av kommunens inntektsskapende virksomhet som ett av flere prosjekter.

Kontrollutvalgets formål med prosjektet er å få "en avklaring hvorvidt kommunen har gode rutiner for
innfordring av ulike vedtatte gebyrer, trygderefusjoner, brukerbetalinger, avgifter for tjenester og
eventuell og om rutinene etterleves og dermed gir de forutsatte inntektene til kommunen."

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER

2.1 Problemstillinger
Vi har utledet følgende problemstillinger for undersøkelsen:

Problemstilling 1:
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av oppholdsbetaling i barnehager
og SFO?

Problemstilling 2:
I hvilken grad benytter kommunen mulighetene til reduksjon av nettoutgiften til sykepenger?

Problemstilling 3:
Er innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem tilfredsstillende?

2.2 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området
som undersøkes. Revisjonskriterier er basis for de analyser og vurderinger som foretas, konklusjoner
som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.

På bakgrunn av problemstillingene er følgende kilder til revisjonskriterier valgt:

2.2.1 Problemstilling 1: Har kommunen tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av
oppholdsbetaling i barnehager og SFO?

Nordreisa kommune har ikke nedskrevne rutiner for prosessen rundt opptak av barn i barnehage eller
SFO, samt for fakturering av oppholdsbetalingen for benyttede plasser. I mangel av nedskrevne
rutiner har vi kommet fram til en "Beste praksis"på området som vi anvender som revisjonskriterier.

Vi forutsetter at det må foreligge et vedtak om tildeling av plass i barnehage eller SFO for at det skal
kunne oppstå et krav om oppholdsbetaling. Tildelte plasser som blir aksepterte, skal registreres.
Registreringen skal oppbevares tilgjengelig for den som er faktureringsansvarlig. Når foresatte til et
barn sier opp en plass i barnehage eller SFO, skal det registreres så raskt som mulig i kommunens
faktureringssystem. Det samme gjelder dersom et barn blir tildelt plass i løpet av barnehage- eller
skoleåret, eller mister sin tildelte plass på grunn av manglende oppholdsbetaling. Forfalte, ikke betalte
krav om oppholdsbetaling skal innfordres på linje med andre kommunale krav.

Med bakgrunn i beste praksis anvender vi følgende revisjonskriterier:
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1. Alle brukere av tildelte plasser i barnehage eller SFO skal registreres i kommunens
faktureringssystem

2. Oppholdsbetaling skal faktureres og innfordres hver måned
3.  Restanser på oppholdsbetaling skal purres og innfordres fortløpende

2.2.2 Problemstilling 2:  I hvilken grad benytter kommunen mulighetene for reduksjon av
nettoutgiften til sykepenger?

Folketrygdlovens generelle bestemmelser i paragraf 8 — 2 om opptjeningstid sier at retten til
sykepenger avhenger av at den arbeidsuføre har vært i arbeid minst fire uker før han eller hun ble
arbeidsufør. Denne opptjeningstiden omfatter også en eventuell periode med mottak av ytelser til
livsopphold etter lovens kapitler om dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, stønad ved sykdom
hos barn eller andre nære pårørende samt ved ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon.
Sykepengene regnes ut på grunnlag av lønnsinntekt og andre godtgjørelser for arbeidstakers
arbeidsinnsats, begrenset oppad til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

Kommunen skal kreve refusjon for sykepenger ut over arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. Når
det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med
i samme arbeidsgiverperiode. Kommunen skal initiere søknad om at trygden refunderer sykepenger i
arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører særlig stort
sykefravær. Folketrygden refunderer feriepenger som er utbetalt for de første 48 sykepengedagene i
opptjeningsåret.

Kommunen skal sende refusjonskrav til NAV  innen den fastsatte tidsfristen slik at retten til refusjon
ikke tapes — jf Lov om folkettygd § 22-13, 4. ledd.  Videre skal kommunen kontrollere utsendt
refusjonskrav mot innbetalinger fra NAV.

Med bakgrunn i det ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier:

1. Sykepenger skal fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt og annen godtgjørelse for
arbeidstakers arbeidsinnsats, begrenset oppad til 6 G

2. Kommunen skal kreve refusjon fra trygdeetaten for sykepenger utover
arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager
siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme
arbeidsgiverperiode.

3. Kommunen skal initiere søknad om at trygden refunderer sykepenger i
arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som
medfører særlig stort sykefravær

4. Kommunen skal ikke yte feriepenger av sykepenger utover det som refunderes av
folketrygden, det vi si de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

5. Kommunen skal sørge for at refusjonskravet blir sendt i rett tid og at
refusjonsutbetalingen fra folketrygden kontrolleres mot det innsendte kravet
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2.2.3 Problemstilling 3: Er innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem tilfredsstillende?

Helsetjenesteloven § 2-3 er hjemmel for brukerbetaling for sykehjemsopphold. Med bakgrunn i denne
loven er det utarbeidet en forskrift og et rundskriv som blant annet slår fast at vederlaget fra brukerne
ikke må overstige de reelle oppholdsutgiftene. Den aktuelle forskriften er "Forskrift om vederlag for
opphold i institusjon m.v." av 26.04.1995 — heretter kalt vederlagsforskriften. Rundskrivet er kalt I-
47/98 "Om vederlag for opphold i institusjon m.v."

Beregnede reelle oppholdsutgifter består av institusjonens samlede driftsbudsjett fordelt på antall
senger eller plasser. Forskriften sier at vederlaget ikke må overstige de reelle oppholdsutgiftene, men
må holdes innenfor de rammene som ligger i forskriftens § 3. Dette innebærer at institusjonsbeboeren
skal beholde minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp til eget bruk. Det skal trekkes et fribeløp på kr
6000,- fra inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp før vederlaget blir beregnet. Kommunen kan i
tillegg ta med inntil 85 % av eventuelle inntekter utover folketrygdens grunnbeløp når vederlaget blir
beregnet. Den første innleggelsesmåneden skal være vederlagsfri. Det skal foretas en etterberegning
hvert år etter at skatteoppgjøret til beboere som er innvilget langtidsplass, er blitt kontrollert. Dette
gjøres for å fange opp eventuelle endringer i beboernes økonomiske stilling. Dersom det har funnet
sted vesentlig endringer, skal det skje et etteroppgjør. Etteroppgjøret blir enten i form av
tilbakebetaling fra kommunen ved for mye innbetalt vederlag, eller krav til beboeren ved for lite
innbetalt vederlag.

Korttidsopphold kan ifølge forskriften og rundskrivet betales med kr 118,- pr døgn og kr 59,- pr. dag-
eller nattopphold.1 Vederlagsbetaling for korttidsopphold reguleres av § 4 i forskriften. Dersom en
beboer har flere korttidsopphold i løpet av et kalenderår, kan kommunen kreve vederlag etter § 3 når
vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn i løpet av året. Dette betyr at beboerens
økonomiske situasjon kan tas i betraktning også når vederlaget for korttidsopphold skal fastsettes.

Satsene i vederlagsforskriften må oppfattes som maksimumssatser fordi de inneholder bestemmelser
om de øvre inntektsgrensene kommunene må ta hensyn til når de beregner vederlag fra beboere på
institusjonene. Dette innebærer en mulighet for å vedta egne satser som er lavere enn forskriftens.
Dersom en kommune ikke ønsker å følge bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende forskrift om
vederlag for opphold i institusjon, må kommunestyret vedta hvilke satser som skal gjelde. Etter det
revisjonen har fått opplyst, har det ikke vært mulig å finne noe vedtak fra Nordreisa kommunestyre på
dette området og forskriftens bestemmelser blir fulgt. Vi legger derfor til grunn at maksimumssatsene
skal brukes, såfremt den samlede vederlagsbetalingen ikke overstiger kommunens reelle utgifter til
tjenestene.

Det beregnede vederlaget må vurderes på nytt dersom det skjer endringer i beboernes økonomiske
situasjon, eller at tidligere beregnet vederlag bygger på uriktige opplysninger. Ved det årlige
skatteoppgjøret kan det framkomme opplysninger om inntektsendringer som påvirker beboernes
vederlag for opphold i kommunens institusjoner. Det må derfor foretas årlige etterberegninger på
grunnlag av skatteoppgjøret. I de tilfellene hvor nye beregninger viser en endring i vederlagets
størrelse, må kommunen sende melding til NAV om den nye størrelsen på vederlagene slik at det blir
foretatt korrekte trekk i trygdeytelsene. Kommunen må deretter foreta et etteroppgjør hvor skyldig
vederlag blir innkrevd og for mye innbetalt vederlag blir tilbakebetalt de aktuelle beboerne.

På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier:

1. Beregnet vederlag for en beboer skal ikke overstige kommunens fastsatte oppholdsutgifter

2. Ved langtidsopphold i institusjon skal kommunen kreve vederlag etter en
måned med 75 % av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover dette.

3. Ved korttidsopphold i institusjon skal kommunen kreve vederlag med kr 118,- pr døgn og kr
59,- pr dag- eller nattopphold. Har en beboer flere korttidsopphold som til sammen utgjør

1 Satsene ble endret til hhv kr 121,- og kr 61,- ved vedtektsendring gjeldende fra 01.01.2009
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minst 60 døgn pr kalenderår, skal kommunen beregne vederlag i samsvar med
bestemmelsene i vederlagsforskriftens § 3.

4. Dersom skatteoppgjøret for et år inneholder nye opplysninger om beboernes inntekter, skal
det foretas nye beregninger av vederlagets størrelse for hver enkelt beboer. Viser
beregningsresultatet endringer i vederlagets størrelse, skal kommunen foreta et etteroppgjør
på bakgrunn av de nye beregningene.

3 METODE OG DATAMATERIALE

3.1 Metode og datamateriale

Undersøkelsen baserer seg på analyse av kommunens regnskap for 2007 og på samtaler med
økonomisjefen, med ansatte som har arbeidsoppgaver innenfor lønns- og regnskapsarbeid og med en
saksbehandler i staben ved helse- og omsorgsadministrasjonen.

Vi har foretatt en analyse av skriftlig dokumentasjon for å få bekreftet om rutinene fungerer slik som
de er beskrevet muntlig overfor revisjonen. Dokumentasjonen gjelder de sykehjemmene,
skolefritidsordningene og barnehagene som i følge kommuneregnskapet for 2007 hadde de største
innbetalingene av egenandeler/oppholdsutgifter. Vi har også innhentet dokumentasjon vedrørende
fastsettelse av sykepenger, søknad om refusjon for utbetalte sykepenger og regnskapsføring av krav
og mottatte beløp. Datainnsamlingen foregikk i perioden desember 2008 — mars 2009.

3.2 Avgrensing av prosjektet

Vi avgrenser undersøkelsen til regnskapsåret 2007 fordi dette er det sist avsluttede regnskapet når
undersøkelsen starter. Oppholdsbetaling for plass i barnehage og SFO, sykelønnsrefusjon og
vederlag for opphold på sykehjem er områder hvor tilsvarende undersøkelser i andre kommuner har
vist at kommunene kan ha et forbedringspotensiale. Vi tror derfor det kan være nyttig også for
Nordreisa kommune å få disse områdene nærmere undersøkt.
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4 HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER FOR
FAKTURERING OG INNFORDRING AV OPPHOLDSBETALING I
BARNEHAGER OG SFO?

Revisjonskriterier

4.1 Revisors funn

Alle brukere av tildelte plasser i barnehage eller SFO skal registreres i kommunens
faktureringssystem

Oppholdsbetaling skal faktureres og innfordres hver måned

Restanser på oppholdsbetaling skal purres og innfordres  fortløpende

4.1.1 Registrering i kommunens faktureringssystem
Fra ansatte på økonomiavdelinga har revisjonen fått opplyst at opptak av barn til barnehageplasser
foregår administrativt etter innstilling fra og i samarbeid med de enkelte barnehagestyrerne. Søkere
som bekrefter at de ønsker å benytte en tildelt barnehageplass, blir listeført. Denne lista danner
grunnlaget for innlegg i faktureringssystemet Komfakt for fakturering av oppholdsbetaling, og blir
ajourført gjennom barnehageåret med hensyn til av- og tilgang av barn i de forskjellige barnehagene.
Etter at barnehageåret er startet, krever økonomiavdelinga lister fra de forskjellige barnehagene over
hvilke barn som faktisk benytter de tildelte plassene. Dette blir gjort for å avdekke eventuelle avvik
mellom tildelte og benyttede plasser. Deretter kontrollerer økonomiavdelinga om alle som er med på
listen over benyttede barnehageplasser, også er lagt inn i faktureringssystemet.

Skolene foretar opptak av elever i SFO og sender lister til økonomiavdelinga over hvilke elever som er
tildelt plass. I løpet av skoleåret sender også skolene meldinger om av- og tilgang av elever med
plass i SFO. Listene og meldingene danner grunnlaget for økonomiavdelingas registrering av krav om
oppholdsbetaling i faktureringssystemet, samt for kontroll og oppfølging gjennom skoleåret av inn- og
utmelding fra faktureringssystemet.

4.1.2 Fakturering og innfordring av  oppholdsbetaling
Oppholdsbetalingen for tildelte og benyttede plasser i barnehage eller SFO blir fakturert månedlig
etter de opplysningene som er lagt inn i Komfakt. Når faktureringssystemet har kjørt ut en faktura som
ikke blir betalt innen fristen, produserer systemet et betalingsvarsel med to ukers betalingsfrist. Før
varslene blir sendt ut til skyldnerne, kontrollerer økonomiavdelinga om kravene er betalte i tiden fra
betalingsfristen gikk ut og til varslet ble produsert. Varsler som fortsatt har statusen ubetalt, blir sendt
skyldnerne. Dersom slike krav ikke blir betalt innen fristen, går de umiddelbart til innfordring hos
KrediNor2. Økonomiavdelinga mottar med jevne mellomrom lister fra KrediNor over hvilke krav som til
enhver tid er til innfordring. Betalingsstatusen til hvert enkelt krav blir kontrollert og innfordringen
stoppes for krav som er gjort opp. Krav som fortsatt står som ubetalte, blir gjenstand for videre
innfordring. Innfordringsprosessen fortsetter til kravene enten er betalte, eller til innfordringen blir "lagt
på is" av KrediNor.

2 KrediNor er et landsdekkende firma som tilbyr tjenester innenfor inkassovirksomhet, fakturaservice og
juridisk bistand m m. Firmaet har avdelingskontor bl a i Tromsø
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Noen krav om oppholdsbetaling blir ikke betalte, verken etter 1. gangs varsel fra kommunen eller etter
innfordringstiltak fra KrediNor. Ved mottak av betalingsoppfordringen fra KrediNor blir skyldneren
orientert om at plassen i barnehage eller SFO vil opphøre uten ytterligere varsel dersom kravet ikke
blir betalt innen fristen. Saken blir så oversendt forliksrådet for videre saksbehandling.

En gjennomgang av restanselista for barnehager pr 27.12.07 viser at hovedtyngden av restansene for
2007 er oppstått i årets to siste måneder.

4.2 Revisors vurderinger
Vår gjennomgang av mottatt dokumentasjon for tildeling, registrering og fakturering av tildelte plasser
ved utvalgte barnehager og skolefritidsordninger i kommunen viser at dette synes å bli gjort i samsvar
med de beskrevne rutinene. Økonomiavdelinga synes å ha god kontroll med at tildelte og benyttede
plasser i barnehager og skolefritidsordninger blir registrert i kommunens faktureringssystem slik at
bruken av plassene blir fakturert månedlig.

Også innfordringen av betalingen for de tildelte og benyttede plassene synes å fungere
tilfredsstillende. Vår stikkprøvekontroll viser at de beskrevne rutinene også her synes å bli fulgt. Når
hovedtyngden av restansene ved utgangen av 2007 er oppstått i årets siste måneder, vurderer vi det
som en bekreftelse på at innfordringen gjennom året fungerer effektivt. Kommunens samarbeid med
KrediNor i innfordringsarbeidet er også medvirkende til at restansene ikke blir for store.

Med bakgrunn i det ovenstående, sier vi at revisjonskriterium 1,2 og 3 for kapittel 4 er oppfylte.

5 I HVILKEN GRAD BENYTTER KOMMUNEN MULIGHETENE FOR
REDUKSJON AV NETTOUTGIFTENE TIL SYKEPENGER?

Revisjonskriterier

2. Kommunen skal kreve refusjon fra trygdeetaten for sykepenger utover
arbeidsgiverperioden på 16 dager. Når det er gått mindre enn 16 kalenderdager
siden forrige sykefravær, skal et nytt sykefravær regnes med i samme
arbeidsgiverperiode.

3. Kommunen skal initiere søknad om at trygden refunderer sykepenger i
arbeidsgiverperioden for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som
medfører særlig stort sykefravær.

Sykepenger skal fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt og annen godtgjørelse
for arbeidstakers arbeidsinnsats, begrenset oppad til 6 G.

Kommunen skal ikke yte feriepenger av sykepenger utover det som refunderes
av folketrygden, det vil si de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

Kommunen skal sørge for at refusjonskravet blir sendt i rett tid og
refusjonsutbetalingen fra folketrygden kontrolleres mot det innsendte kravet.
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5.1 Revisors funn

5.1.1 Fastsetting av sykepenger
Vi har fått beskrevet gjeldende praksis på området fra ansatte på lønnsavdelinga. Når
lønnsmedarbeiderne mottar egen- eller sykemeldinger fra de forskjellige avdelingene, blir meldingene
registrert snarest mulig i lønnssystemet. Folketrygdens øvre grense på 6G for sykepengegrunnlaget
blir ivaretatt av lønnssystemet NLP, som Nordreisa kommune benytter. Dermed vil ingen ansatte i
kommunen få høyere sykepengegrunnlag enn det som Folketrygden legger til grunn for utbetaling av
refusjon.

Lønnssystemet legger sammen sykefraværene for hver enkelt arbeidstaker og fanger på den måten
opp når en person har sykefravær ut over 16 dager slik at kommunen kan søke refusjon for
lønnsutgiftene. Systemet er også programmert til å fange opp og legge sammen nye fravær som
oppstår før det er gått 16 dager siden forrige fravær, slik at alle fraværene går inn i samme
arbeidsgiverperiode.

Når det gjelder arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for mye
sykefravær, tar Nordreisa kommune en gjennomgang i slutten av hvert kalenderår og søker refusjon
dersom en ansatt har hatt høyt sykefravær. Lønnsavdelingen sender et brev og orienterer
vedkommende om at kommunen har søkt fritak til NAV. Nå kan også arbeidsgiveren søke på vegne
av arbeidstakeren, tidligere måtte arbeidstakerne søke selv. Det forekommer også at enheten hvor en
person med høyt sykefravær er ansatt, søker på den ansattes vegne. Kommunen er oppmerksom på
muligheten til å søke refusjon for lønnsutgifter ved langvarige sykemeldinger som følge av graviditet.

Nordreisa kommune yter feriepenger ut over de 48 sykepengedagene som refunderes av
Folketrygden. Kommunestyret vedtok den 26.04.01 ved sak 0021/01 at det skal utbetales full lønn
under sykefravær og at lønna skal medregnes i feriepengegrunnlaget. Ordningen gjelder fra
01.01.2001.

For å sikre at refusjonskravene blir sendt innenfor gjeldende frister, ber økonomiavdelinga om å få
tilsendt egen- og sykemeldinger fra avdelingene så snart som mulig etter at fraværene har funnet
sted. Dersom slike meldinger kommer for seint inn, praktiserer økonomiavdelinga trekk i lønn der det
er aktuelt. Lønnsmedarbeiderne tar også slike tilfeller opp med lederen for avdelingen som har sendt
inn meldinger for seint. Egen- og sykemeldingene blir lagt inn i lønnssystemet fortløpende, og
saksbehandlerne sender refusjonskrav til NAV en til to ganger pr måned. Økonomiavdelinga følger
opp kravene og ser om kommunen får de inntektene det er krevd refusjon for. Dette gjøres ved å
gjennomgå refusjonslistene som mottas fra NAV og avstemme disse mot opplysningene i
lønnssystemet som viser hvilke beløp som er krevd refundert for de aktuelle lønnsmottakerne.
Eventuelle differanser kontrolleres ved å gå gjennom en rapport som viser avstemming pr person.
Dersom det oppstår differanser mellom utsendte krav og mottatte beløp, blir årsakene avklart ved at
økonomiavdelinga tar særskilt kontakt med NAV om de aktuelle differansene.

Kontoen for sykelønnsrefusjoner i kommuneregnskapets hovedbok for 2007 viser at de fleste av
kravene synes å være sendt NAV og samtidig regnskapsført innen tre måneder etter et de er oppstått.

5.2 Revisors vurderinger
Fordi kommunen bruker et lønnssystem som tar hensyn til regelverket i Lov om folketrygd, øker
muligheten for at både kommunens og arbeidstakernes interesser blir ivaretatt med hensyn til korrekt
beregning av sykelønn. Opplysninger om arbeidstakernes ansiennitet og lønn registreres når en
person blir ansatt. Når Folketrygdens øvre grense på 6G i tillegg er lagt inn i lønnssystemet, er
kommunen sikret at det ikke vil bli fastsatt høyere sykepengegrunnlag enn hva trygden refunderer.
Vi kan derfor si at  revisjonskriterium 1 for kapittel 5 er  oppfylt.

Side: 8

Side 278



KomRev NORD IKS Oppfølging av kommunens inntektsskapende
virksomhet

Lønnssystemets summering av registrerte fraværsdager gir kommunen mulighet til å holde oversikt
over den enkeltes totale fravær. Når systemet i tillegg summerer nye fravær som oppstår innen 16
dager etter forrige sykefravær inn i samme arbeidsgiverperiode, kan vi si at revisjonskriterium 2 for
kapittel 5 er  oppfylt.

Refusjonskravene for arbeidstakere med langvarig eller kronisk sykdom som kan medføre mye
sykefravær, synes å bli tilfredsstillende ivaretatt. Økonomiavdelinga har utarbeidet rutiner på området
som bør være godt egnet til å sørge for at kommunen får dekket utgiftene til sykepenger i
arbeidsgiverperioden. Dette gjelder også for arbeidstakere med sykdom som medfører risiko for
gjentatte sykefravær over en avgrenset periode. Vi vurderer derfor revisjonskriterium 3 for kapittel 5
som  oppfylt.

Når kommunen utbetaler full lønn under sykefravær og regner hele lønna med i feriepengegrunnlaget,
påføres kommunen utgifter som ikke refunderes av folketrygden. Revisjonskriterium 4, kapittel 5, er
dermed  ikke oppfylt.

Rettidig innsending av refusjonskrav bør være sikret dersom de beskrevne rutinene følges.
Oppfordringer til alle enheter om å sende egen- og sykemeldinger til økonomiavdelinga snarest etter
at fraværet er oppstått, samt fortløpende innlegg av meldinger i lønnssystemet, sikrer at oppståtte
krav blir registrert. Når det i tillegg sendes refusjonskrav til NAV minimum en gang pr måned, øker
dette mulighetene for å få refundert kommunens utlegg til sykelønn. Også rutinene for kontroll av
innsendte krav mot mottatte refusjoner synes å fungere. Dette støttes av funnene i vår gjennomgang
av kommuneregnskapets konto for sykelønnsrefusjon. Ut fra det foranstående vurderer vi det slik at
kommunen gjør det som er nødvendig for å få dekket sine utlegg til sykelønn. Revisjonskriterium 5 for
kapittel 5 kan dermed sies  å være oppfylt.

6 ER INNKREVINGEN AV BRUKERBETALING VEDRØRENDE
SYKEHJEM TILFREDSSTILLENDE?

Revisjonskriterier:

1 Beregnet vederlag for en beboer skal ikke overstige kommunens fastsatte oppholdsutgifter.

2 Ved langtidsopphold i institusjon skal kommunen kreve vederlag etter en måned med 75 %
av folketrygdens grunnbeløp og 85 % av inntekter utover dette.

3 Dersom skatteoppgjøret for et år innholder nye opplysninger om beboernes inntekter, skal
det foretas nye beregninger av vederlagets størrelse for hver enkelt beboer. Viser
beregningsresultatet endringer i vederlagets størrelse, skal kommunen foreta
etteroppgjør på bakgrunn av de nye beregningene.

Ved korttidsopphold i institusjon skal kommunen kreve vederlag med kr 118,- pr døgn og kr
59,- pr dag- eller nattopphold. Har en beboer flere korttidsopphold som til sammen utgjør
minst 60 døgn pr kalenderår, skal kommunen beregne vederlag i samsvar med
bestemmelsene i vederlagsforskriftens § 3.
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6.1 Revisors funn

6.1.1 Vederlag for langtidsopphold
Nordreisa kommune gjorde ikke nye beregninger av de reelle oppholdsutgiftene pr måned eller døgn
på kommunens sykehjem for 2007, men videreførte beregningene som var gjort for 2006.
Oppholdsutgiftene for 2006 ble beregnet til kr 40 814 pr mnd ved at brutto driftsutgifter og —inntekter
for alle sykehjemmene ble slått sammen i en felles beregning. Denne beregnede oppholdsutgiften ble
deretter fastsatt som kostnaden ved å benytte en sykehjemsplass i Nordreisa kommune.

Personer som har søkt om langtidsopphold på kommunens sykehjem blir informert om at kommunen
vil kreve vederlag for oppholdet i samsvar med bestemmelsene i vederlagsforskriften. Mer detaljerte
opplysninger om beløpsgrensene på 75/85 % av folketrygdens grunnbeløp G blir gitt senere i et eget
skriv. I dette skrivet informeres det også hvorfor vederlaget blir beregnet slik det blir gjort.
Orienteringen gis i form av en kopi av den aktuelle delen av forskriften.

Når en person er blitt tildelt langtidsopphold på et av kommunens sykehjem, starter arbeidet med å
kartlegge inntektene til vedkommende. I denne prosessen innhenter kommunen opplysninger fra
NAV, beboerne selv, skattemyndighetene og aktuelle pensjons- og forsikringsselskaper. Nordreisa
kommune beregner vederlag og foretar etterberegninger i saksbehandlingssystemet PROFIL. I dette
systemet er det lagt inn en mal som bygger på bestemmelsene i vederlagsforskriften. Dette sikrer bl a
at det blir tatt hensyn til maksimumssatsene i forskriften når vederlaget blir beregnet.
Saksbehandlingssystemet tar også hensyn til bestemmelsen om den første måneden etter innflytting
skal være vederlagsfri dersom personen ikke har hatt minst 60 liggedøgn i en av kommunens
institusjoner i det aktuelle kalenderåret. Et eksempel på hvem som ikke får fritak for vederlag den
første måneden etter innleggelse, er personer som har vært innlagt på sykestua mens de venter på at
den tildelte sykehjemsplassen skal bli ledig. I grunnlaget for beregning av vederlag blir det også gjort
fratrekk for eventuell hjemmeboende ektefelle. Etter at beregningen av vederlaget er foretatt, blir det
sendt melding til NAV som trekker fra ytelsene i folketrygden. Vederlag som blir beregnet ut fra andre
inntekter, må faktureres beboeren via det kommunale faktureringssystemet.

Grunnbeløpet i folketrygden endres hvert år i mai, og i etteroppgjørene er det det gjennomsnittlige
grunnbeløpet for året som gjelder. Vederlagene justeres i juli når kommunen får kjennskap til de nye
beløpsstørrelsene for grunnbeløpet og tilleggspensjoner. Endringene legges inn i PROFIL og fører til
vederlagsendring for samtlige beboere. Etteroppgjør skal skje i etterkant når skatteoppgjøret
foreligger og baserer seg å de gjennomsnittlige grunnbeløpet for det aktuelle året. Den korrekte
inntekten legges til grunn for beregninga.

Det er utført en del etterberegninger som resultat av nye opplysninger i forbindelse med
skatteoppgjørene for årene 2005, 2006 og 2007, men det er ikke fattet vedtak om nye vederlag som
resultat av disse etterberegningene. Det er derfor heller ikke foretatt noen etteroppgjør for vederlag
som er blitt forhøyet som resultat av nye beregninger. I følge opplysninger revisjonen har mottatt,
skyldes dette i hovedsak kapasitetsproblemer i saksbehandlingen. Dette har ført til at krav om
vederlagsøkninger må avskrives på grunn av foreldelse, mens enkelte tilgodebeløp ble utbetalt. I
2005 avskrev Nordreisa kommune foreldede krav på kr 316 000,-.

6.1.2 Vederlag for korttidsopphold
Personer som har kortidsopphold ved sykehjem i Nordreisa blir avkrevd betaling etter satsene i
vederlagsforskriften. Satsen for slike opphold er for den undersøkte perioden kr 118,- pr døgn eller kr
59,- for dagopphold. Faktureringen foregår ved at inn- og utskrivingsdato legges inn i PROFIL som
teller antall døgn oppholdet varer. Etter månedens slutt blir antall døgn summert og kravet om
vederlag blir overført til kommunens faktureringssystem. Innfordringen av fakturaen følger deretter
den vanlige innfordringsprosedyren for kommunen.
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6.2 Revisors vurderinger
Vi antar at manglende særskilt beregning av oppholdsutgiftene for 2007 ikke har innvirkning på
vederlagsbetalingen fra beboerne på kommunens sykehjem. Revisjonen vurderer det som lite
sannsynlig at sykehjemsbeboere har inntekter som fører til et beregnet vederlag på over kr 40 814 pr
måned, som er de beregnede oppholdsutgiftene for 2006. Vi vurderer derfor  revisjonskriterium 1,
kapittel 6  som oppfylt.

Nordreisa kommune oppfyller vederlagsforskriftens bestemmelser med hensyn til prosentstørrelsen
på trekk i beboernes inntekter. Dette viser informasjon til et utvalg nye beboere med langtidsopphold
ved kommunens sykehjem, samt dokumenterte beregninger av vederlagets størrelse til de samme
beboerne.  Revisjonskriterium 2 for kapittel 6 er dermed  oppfylt.

Selv om kommunen foretar etterberegninger av beboernes vederlag når opplysningene fra
skatteoppgjøret er kjent, kan vi ikke se at forskriftens bestemmelser er oppfylte siden det ikke er fattet
vedtak om nye vederlag på grunnlag av etterberegningene. Manglende etteroppgjør med bakgrunn i
nye beregninger av vederlag gjør at vi  ser revisjonskriterium 3 for kapittel 6 som  ikke oppfylt.

Kommunen oppfyller forskriftens bestemmelser når det gjelder beregning av vederlag og fakturering
av dette til peroner som er innvilget korttidsopphold. Vi ser også ut fra tilsendt dokumentasjon at
vederlagsberegningen for personer med mer enn 60 liggedøgn i kommunal institusjon, synes å være i
samsvar med bestemmelsene i vederlagsforskriftens § 3. Dette gjør at vi kan vurdere
revisjonskriterium 4, kapittel 6 som  oppfylt.

7 HØRING

Rapportens faktadel ble sendt til verifisering av Nordreisa kommune den 31. mars d.å. med svarfrist
20. april. Vi mottok en omfattende tilbakemelding datert 17.april. Kommentarene ble tatt hensyn til og
innarbeidet i rapportens faktadel.

For å innhente kommunens kommentarer til våre vurderinger ble rapporten sendt på høring til
Nordreisa kommune ved brev og e-post datert 30.4.09. Høringsfristen ble satt til 14. mai d.å., og
denne dagen sendte KomRev NORD en påminnelse om den ønskede kommentaren pr e-post. Den
22.5. mottok vi en e-post fra prosjektets kontaktperson. Her framgikk det at kommunen ikke hadde
noen kommentarer til våre vurderinger av de innsamlede og bekreftede fakta som undersøkelsen
bygger på.

8 KONKLUSJON

Undersøkelsen er gjennomført med bakgrunn i tre problemstillinger, og vi konkluderer på hver enkelt
av dem i samsvar med vurderingene i kapitlene 4 -6.

Problemstilling 1:
Undersøkelsen svarer på følgende spørsmål:"  Har kommunen tilfredsstillende rutiner for fakturering
og innfordring av oppholdsbetaling i barnehager og SFO?"
Ved å holde de innsamlede og bekreftede fakta mot revisjonskriteriene har vi vurdert
revisjonskriteriene for dette kapitlet til å være oppfylte. Konklusjonen blir derfor at det synes som om
Nordreisa kommune har tilfredsstillende rutiner for fakturering og innfordring av oppholdsbetaling i
barnehager og SFO.

Problemstilling 2:
"I hvilken grad benytter kommunen mulighetene til reduksjon av nettoutgiften til sykepenger?"
Vurderinger av fakta mot revisjonskriterier for dette spørsmålet viser at fire av fem revisjonskriterier
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synes å være oppfylte. Vi kan derfor konkludere med at Nordreisa kommune i stor grad benytter
muligheten til å redusere nettoutgiften til sykepenger.

Problemstilling 3:
Til sist har vi undersøkt spørsmålet:  "Er innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem
tilfredsstillende?"  Etter å ha vurdert fakta mot revisjonskriterier fant vi at tre av fire revisjonskriterier er
oppfylte. Vår konklusjon blir dermed at innkrevingen av brukerbetaling vedrørende sykehjem synes å
være tilfredsstillende.

9 ANBEFALINGER

Konklusjonene på undersøkelsens problemstillinger viser at det ikke er grunn til omfattende
anbefalinger med bakgrunn i denne rapporten. Det er likevel to av til sammen tolv revisjonskriterier
som ikke er oppfylte, og vi vil derfor trekke fram følgende funn fra undersøkelsen:

1. Kommunestyret har i sak 0021/01 vedtatt å utbetale full lønn under sykefravær i hht
Hovedtariffavtalens bestemmelser. Vedtaket omfatter at lønna skal medregnes i
feriepengegrunnlaget. Dette kan i en del tilfeller innebære utbetaling av feriepenger som ikke
refunderes av Folketrygden. Dersom Nordreisa kommune skulle ønske å utnytte
refusjonsmulighetene fullt ut, er dette en praksis som kan vurderes om igjen.

2. Det er ikke foretatt nødvendige etteroppgjør som resultat av etterberegninger av vederlag for
opphold i sykehjem. Dette har i 2005 ført til avskriving av foreldede krav og dermed tapte
inntekter for kommunen. Vi anbefaler at muligheten for å øke saksbehandlingskapasiteten ved
sykehjemmenes administrasjon blir vurdert, slik at vederlagsberegning og —innfordring ikke
kommer for mye på etterskudd.
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
40/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2, Straumfjordbotn

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningslovens § 27-2 nr 1
Vedlegg
1 PLANBESTEMMELSER 280509 Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding gnr 

1942/8/2, Straumfjordbotn
2 DRIFTS- OG AVSLUTNINGSPLAN 180509 Reguleringsplan for masseuttak og 

bearbeiding gnr 1942/8/2, Straumfjordbotn
3 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding gnr 1942/8/2, 

Straumfjordbotn
4 PLANKART 290509 Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding gnr 1942/8/2, 

Straumfjordbotn

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for
masseuttak og bearbeiding 1942/8/2, Straumfjordbotn.

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. Eventuelle krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 
vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Nordreisa kommune.
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Saksopplysninger

Driftsutvalget har vedtatt at forslag til reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding på 
1942/8/2, Straumfjordbotn skal legges frem for kommunestyret for endelig behandling. Det er
ikke fremkommet vesentlige merknader som taler mot at planen kan vedtas. 

Vurdering
Planen som fremmes er ikke satt av til formålet i kommuneplanens arealdel. Når planen 
allikevel anbefales vedtatt av kommunestyret har det sammenheng med tiltakets viktighet og det 
faktum at ingen overordnede myndigheter eller vesentlige private eller allmenne interesser 
berøres negativt av planen eller gjennomføring av denne.

Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2 Straumfjordbotn-
vedtaksbehandling

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
56/09 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2009

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

I medhold av PBL § 27-1 nr 2 godkjennes forslag til reguleringsplan for masseuttak og 
bearbeiding gnr 1942/8/2, Straumfjordbotn. Innsendte merknader er innarbeidet i planforslaget. 
Saken oversendes Kommunestyret for endelig behandling.

Saksopplysninger

Forslag til reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding har vært ute til høring og offentlig 
ettersyn i perioden mellom 20.03.09 og 01.05.09. Vedtaket om høring er sendt særskilt til 
berørte naboer og fagmyndigheter samt ved egen annonse i Nordlys og i Fremtid i Nord. 
Følgende merknader er fremkommet i høringen:

Troms fylkeskommune – kulturetaten
Vi viser til vårt befaringsvarsel av 25.02.2009 og deres aksept av budsjett datert 09.03.2009.
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten har etter Lov av 9. Juni 1978 nr 50 om kulturminner §9
tre måneders frist for å gi uttalelse ved planlegging av offentlige og større private tiltak. Vi ber
derfor om forlenget frist til 15. Juli 2009 for å komme med endelig uttalelse til reguleringsplan
for masseuttak og bearbeiding i Straumfjordbotn.
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For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametingets kulturminneforvaltning i
Troms.

Sametinget har gjennomført befaring i denne saken på vegne av Troms Fylkeskommune. På 
bakgrunn av dette uttaler Troms Fylkeskommune;

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner
på området som søkes regulert til masseuttak. Troms Fylkeskommune, kulturetaten har ingen 
merknader til den omsøkte reguleringen.

Bergvesenet
I planbeskrivelsen datert 2. mars 2009 er omrisset av planområdet illustrert på
tre fotografier (side 4 og 6). For oss ser ut som omrisset bare omfatter det gamle,
gjenlagte/gjenfylte steinbruddet ved foten av lia. Kartskissen på side 5 viser at
det nye planområdet vil strekke seg betydelig høyere oppover i lia. Illustrasjonene blir derfor 
misvisende. I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 sies det at Nordreisa kommune og
Bergvesenet skal godkjenne driftsplan, mens det i pkt. 3.1.1 — første prikkpunkt
sies at driftsplanen skal godkjennes av kommunen. Vi er usikker på hva
kommunen ønsker her, og ber om at bestemmelsene gjøres entydige i forhold til
driftsplan og oppfølging av drift. For øvrig har vi ingen merknader til 
reguleringsplanbestemmelsene.

Driftsplanen viser at bruddet vil få en høyde på ca. 43 m med bunnen på kote 17 og opp til 
terreng på ca. kote 60. Bruddarealet er inndelt i 3 driftsetapper med et tilhørende riggområde 
nede ved fylkesvegen. Etappe 1 ligger lengst vekk fra riggområdet, og det framgår ikke av 
planen hvordan forbindelsen mellom de to områdene skal etableres. Etter vår vurdering bør 
etappe 1 ligge nærmest riggområdet slik at dette i en startfase kan nyttes som opplagsområde/ 
mellomlagring av masser. Åpning av etappe 1 bør uansett beskrives nærmere.
Bergvesenet er dessuten i tvil om den valgte etappeinndeling er gunstig i forhold til en rasjonell 
drift av bruddet. Ideelt sett bør bruddet startes på toppen mot terrenget og drives ned pallvis. 
Etter hvert som pallene avsluttes fra toppen og ned kan de settes i stand og rehabiliteres. Dette 
betyr i så fall at etapperetningen må vris 90 grader i forhold til dagens forslag. Bruddet må åpnes 
i full lengde langs terrenget og med etappe 1 på toppen. Ved å etablere en flate på første og
andre pallnivå samtidig som det holdes igjen en terrengkant ut mot fjellsiden, kan bruddet 
sannsynligvis drives med en viss terrengskjerming. Det vil etter vår vurdering bli innsyn til 
bruddområdet uansett. Dagens forslag med inndeling i smale etapper lagt på tvers av dalsiden vil 
sannsynligvis bli vanskelig å "skjule", og erfaringsmessig er det problematisk å få til en effektiv
tilbakelegging/rehabilitering på trange arealer samtidig som driften skal fortsette på 
naboetappen. Dette gjelder spesielt steinbrudd med fri sprengning. I punkt 3.7 savner vi en 
beskrivelse av på hvilken måte bruddområdet skal sikres i forhold til ferdsel av husdyr 
(beitedyr) og mennesker. Vi har ikke flere merknader til saken, og ber om varsel om planvedtak 
så snart dette foreligger.

Sametinget
Ut fra vår generelle kjennskap til kommunen finner vi det sannsynlig at det kan være samiske 
kulturminner i det aktuelle området som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en 
befaring før vi kan si noe nærmere om kulturminner i området. Sametinget kan foreta en 
befaring i lopet av feltsesongen 2009, eller vi kan vente til saken sendes på høring fra 
kommunen.
Ifølge Lov 9.j uni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven5) 10 bærer tiltakshaver 
utgiftene ved kulturminneforvaltningens befaring. Sametinget timepris for befaring er på kr. 
620,-. Det beregnes timer for reisetid, tid i felt og for- og etterarbeid. I denne saken beregner vi å 
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bruke 20 timer. Den totale prisen for befaringa blir da kr 12400,-. Det understrekes at dette er et 
overslag og at den endelige prisen vil kunne fravike noe fra dette. Av hensyn til eget feltarbeid 
og egne budsjetter ber vi om tiltakshavers tilbakemelding på om det er ønskelig med en 
kulturminnebefaring på dette stadiet i planarbeidet. Befaring og budsjettoverslag kan
aksepteres ved å returnere vedlagt aksepteringsbrev i underskrevet stand. Om Sametinget ikke 
gis en slik aksept ser vi ingen mulighet til å befare området på nåværende stadium. Dette vil 
innebære at området må befares når planen eventuelt legges ut til offentlig ettersyn, jf. pb1. '5 
27-1 nr. 2. Kommunen har da bestemt seg for å fremme planforslaget og er derfor å betrakte 
som tiltakshaver. Overfor kulturminnemyndigheten er da også kommunen å betrakte som 
ansvarlig for kostnadsdekningen ved befaring etter kulturminneloven (dette i henhold til MD's 
brev av 05.12.97). En utsettelse av vår befaring til planen sendes på offentlig ettersyn vil i de 
fleste tilfeller kunne bety at området ikke kan befares før neste feltsesong.
Ved en eventuell befaring bes tiltakshaver gjennom dette brev om å varsle grunne er/bruker om 
at befaring av planområdet vil foregå i løpet av feltsesongen 2009.
Tiltaket kan ikke iverksettes før vår endelige uttalelse foreligger etter at saken har vært på 
offentlige ttersyn. Hvis planen skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er 
aktuell, ber vi om å få beskjed om dette slik at vi kan avlyse befaringa.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Det ble gjennomført felt befaring 11.juni 2009. Etter det uttaler Sametinget;

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner
på området som søkes regulert til masseuttak. Sametinget har ingen merknader til den 
omsøkte reguleringen.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger 
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.), § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som 
skal utføre arbeidet i marken.

Statens Vegvesen
Ut over de innspill som ble gitt i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid har Statens
vegvesen følgende innspill til forelagt plan:

• Frisiktsonene må tegnes inn i planen i henhold til tabellene i våre håndbøker 017 og
263, jfr phl § 25 punkt 6.

• Avkjørsel utformes i henhold til krav i Statens vegvesens håndbok 017 og 263. Fv.
355 tilhører dimensjoneringsklasse Sa31. Dimensjonerende kjøretøytype vil være
lastebil eller vogntog. Dimensjonerende kjøremåte A/ B2.

• Byggegrense må tegnes inn. Denne byggegrensen gjelder for innretninger som nevnt i
veglovens §§ 29 — 30, men bør også omfatte parkeringsplasser,
maskinoppstillingsplasser, etc. Gjeldende byggegrense for fylkesveg er 15 meter.

• Kommunen kan sette mindre avstand i reguleringsplan, men vi ønsker i så fall å uttale
oss om dette.

• Vi forutsetter at driften i maseuttaket ikke påvirker fylkesvegens beskaffenhet eller
framkommeligheten langs denne.

Fylkesmannen i Troms – landbruksavdelingen
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen viser til nevnte plan med høringsfrist den
01.05.09. Ut fra samtale med Nordreisa kommune avklares det at det haster med å få saken
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avklart. Neste møte i Fylkeslandbruksstyret er 01.07.09, og det er urimelig for kommunen å
vente så lenge på en uttalelse. Det anmodes derfor om en snarlig behandling.

Planområdet ligger i botn av Straumfjorden, og er på 109 da. Formålet med reguleringsplanen
er å legge til rette for steinbrudd med bearbeiding av massene. Massene skal benyttes til
utbygging av havn i Oksfjorden. Utbyggingen av havna er planlagt i løpet av sommeren.

I planen inngår ikke areal av betydning for landbruksnæringen. Selve steinbruddet, 58 da, er
lagt på areal som er avsatt som "fjell i dagen" i følge økonomisk kartverk. Lavbonitets
skogsmark, ikke dyrkbar, er avsatt som "landbruksområde", ca 45 da. Virksomhet i
steinbruddet vil ikke redusere landbrukets driftsmuligheter på tilgrensende arealer.

Det er utarbeidet plan for drift og avslutning av steinbruddet. Etter endt drift skal arealet
tilbakeføres som LNF-område. Driftsperiode er ikke stipulert, og det antas at steinbruddet kan
dekke behov for ulike steinmasser for en lengre periode i denne delen av kommunen. Drift
her, kan avlaste et eventuelt utbyggingspress mot andre landbruksareal av større betydning.

Steinbruddet ligger i LNF-området, men berører ikke landbruksinteressene vesentlig.
Fylkesmannens landbruksavdeling har ingen merknader til plankart, bestemmelser eller
driftsplan for tiltaket. Ut fra en samlet vurdering av de foreliggende landbruksinteressene i
planområdet, de foreliggende plandokumentene, samt kommunens anmodning om en snarlig
behandling, finner Landbruksavdelingen grunnlag for å behandle saken administrativt.

Etter fullmakt fra Fylkeslandbruksstyret i Troms, har fylkesmannen fattet følgende vedtak:
Fylkeslandbruksstyret i Troms fremmer ingen innsigelser eller merknader til
reguleringsplanen for masseuttak og bearbeiding på gnr 8 bnr 2 Straumfjordbotn i Nordreisa
kommune.

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Områdestyret i Vest Finnmark v/Reindriftsagronomen vil uttale:

Områdestyret har ikke merknader til reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2 i
Straumfjordbotn.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjonsvedtak sak 62/09.

Vurdering

Vi gjør følgende vurdering av høringsuttalelsene;

Troms Fylkeskommune – kulturetaten
Det er gitt bekreftelse på godkjenning av prisoverslag for befaring. Kulturetaten er også 
kontaktet med anmodning om raskest mulig gjennomføring av befaring, og har fått signaler om 
at det vil bli gjennomført tidlig i juni.

Bergvesenet
Merknader om presisering av planens bestemmelser tas til etterretning. Bestemmelsene endres 
tilsvarende om at både kommunen og Bergvesenet skal godkjenne driftsplan og at Bergvesenet 
skal føre tilsyn med tiltaket.

Øvrige merknader knyttes til driftsplanen for uttaket. Denne endres etter de anbefalinger som er 
gitt av Bergvesenet.
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Sametinget
Det er gitt bekreftelse på godkjenning av prisoverslag for befaring. Sametinget er også kontaktet 
med anmodning om raskest mulig gjennomføring av befaring, og har fått signaler om at det vil 
bli gjennomført tidlig i juni.

Statens Vegvesen
Merknader knyttet til plankart tas til etterretning og endres tilsvarende. Det omfatter påføring av 
byggegrense på 25 m fra midtlinje vei og markering av frisiktssoner. Øvrige uttalelser om 
utforming vil bli en del av byggesaken og er formulert som ” opparbeidet i tråd med 
reguleringsplanen og krav og normer fra Statens Vegvesen” i reguleringsplanen.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark tas til 
orientering.

Etter gjennomført høring foreligger det ingen vesentlige merknader fra fagmyndigheter eller 
andre. Rådmannen vurderer at planen kan godkjennes med de endringer som er nevnt over. Her 
vektlegges at det ikke er fremlagt informasjon om at tiltaket på vesentlige punkt vil stride mot 
allmenne eller private interesser og at ulemper med tiltaket er søkt minimert gjennom planen og 
gjennom retningslinjer/bestemmelser for uttaket.

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
32/09 Nordreisa driftsutvalg 17.03.2009

Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2 Straumfjordbotn

Henvisning til lovverk:

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr 1 vedtas Reguleringsplan for masseuttak og 
bearbeiding 1942/8/2 Straumfjordbotn lagt ut til høring og offentlig ettersyn i 30 dager fra 
utsending. 

Troms fylkeskommune, kulturetaten gis utsettelse av frist for merknader til etter gjennomført 
feltbefaring våren 2009. 

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr 1 vedtas Reguleringsplan for masseuttak og 
bearbeiding 1942/8/2 Straumfjordbotn lagt ut til høring og offentlig ettersyn i 30 dager fra 
utsending. 

Troms fylkeskommune, kulturetaten gis utsettelse av frist for merknader til etter gjennomført 
feltbefaring våren 2009. 
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Saksopplysninger

Det er fremmet forslag til reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding på gnr/bnr 1942/8/2 
Straumfjordbotn i Nordreisa kommune. 

Planen omfatter regulering av et område som vist i tabell under;

S1 Steinbrudd / masseuttak 57,5 daa
S2 Annet spesialområde (bearbeiding, rigg)l  6,4 daa
L1 Landbruk 44,8 daa
Sum plan 108,7 daa

Planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til LNF-område og fremmes således i strid 
med gjeldende arealplan.

Bakgrunn for fremming av forslag er at det vinteren 2008/2009 har fremkommet behov for 
egnede steinmasser til byggeprosjekt ny havn i Oksfjord. Kommunen har i lengre tid vært klar 
over at det foreligger et generelt behov for steinmasser i denne delen av kommunen og har 
avklaring av disse forholdene som et viktig tema i tilknytning til revisjon av kommuneplanens 
arealdel i 2008-2009. På bakgrunn av bevilgninger til tidligere nevnte prosjekt fremkommer det 
et behov for å forsere regulering av et steinbrudd i forhold til kommuneplanens arealdel.

Planområde
Planområdet ligger på vestlig side av Straumfjord og FV 355. Kommunesenteret Storslett / 
Sørkjosen ligger ca 6,6 km fra Straumfjordbotn. På Storlett /Sørkjosen finnes et variert 
servicetilbud omfattende bl.a kommuneadministrasjon, bank, forretning, skole, kai,
småbåthavn, verksteder, kiosk, bevertning og div. turistrette virksomhet.
Planområdets begrensning ligger i sin helthet vest for FV 355 og ligger utenfor 100-meteres 
belte til sjø.

Planprosess og medvirkning
Det er ikke avholdt forhåndskonferanse i saken.
Igangsetting av planarbeidet er annonsert i lokalavisene Nordlys og Framtid i Nord med frist for 
innspill satt til fredag 13. mars 2009.
Offentlige instanser og naboer i henhold til adresseliste fra Nordreisa kommune er varslet pr 
brev med frist for innspill satt til 13. mars 09.
Det er kommet merknader til arbeidet fra Troms fylkeskommune, kulturetaten vedr krav om 
kulturminnebefaring.

Landskap/fjernvirkning
Området for regulering og utnyttelse som steinbrudd er godt synlig fra hovedvegen E6 på østlig 
side av Straumfjorden. I bakgrunnen ligger fjellområdet Kvifjellet, Karjala og Nordkjosfjellet. 

Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse i området omfatter bolighus og driftsbygninger for jord- og skogbruk.
Nærmeste bygning befinner ca 600meter fra det planlagte massetaket. Rasteplass etablert langs 
kommunal vei (gamle Ev6) ligger ca 500 meter fra området.

Naturgrunnlaget
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Område for utbygging består fjellgrunn med steinmasser som anses som velegnet for bruk i 
bygg og anlegg, noe som er årsaken til tiltaket.

Geologiske resurser
Det er ikke avdekket geologiske ressurser utenom steingrunnen som forusettes utnyttet i 
området. Egnethet vurdert som god til formål molo pga at bergartene beskaffenhet.

Topografi. innpasning i terreng
Området ligger ned mot strandsonen og er svakt skrånende opp mot sør-vest. Området er preget 
av lyng- og gressbevokst mark med spredt skogvekst. Deler av området er impediment.
Området er utsatt for vind fra sør-øst og har lite eller ingen vindskjermende vegetasjon.
Ved utbygging av bygg, anlegg og infrastruktur i området kreves det en bevisst tilpassing til 
terrenget. Terrengets karakter som godt synlig i landskapsrommet, homogen topografi og lite 
vegetasjon i og omring planområdet, setter krav situasjonsplan, bygningsform, arrondering av 
terrenget og materialbruk.

Sol og skyggeforhold
Området ligger åpent og sydøst vendt i landskapet med gode solforhold. Skygge fra bygninger 
vil ikke berøre boligbebyggelse eller annen bebyggelse i området. Mest karakteristiske 
vindretninger er sørlig og nordlig retning.. Det er ingen vegetasjon som har noe skjermende 
virkning for området.

Vegetasjon – ivareta viktig vegetasjon
Vegetasjon og landskap i området er berørt av inngrep i form av et tidligere massetak sør for 
planlagt nytt massetak. Vegetasjonen er preget av mye vind. Det forekommer skogvekst i form 
av et plantefelt nær planområdet . Vegetasjonen i området er sårbar for mye trafikk.

Lokaliseringsfaktorer
Friluftsområder. Friområder
Planområdet er lokalisert nært strandområdet på nedsiden av veg F355. Det er ingen gjerder i 
området som hindrer atkomst. Strandområdet er lett tilgjengelig for allmennheten og det 
befinner seg ingen bygg eller anlegg av privat karakter som hindrer allmennhetens bruk av 
strandområdet.

Grønnstruktur
Området landskapsmessige synlighet og framskutte karakter setter krav til estetisk kvalitet i nye 
bygg, anlegg og infrastruktur.

Jordvern og landbruksfaglige vurderinger
Langsiktig produksjonspotensiale for berørte arealer
Området for regulering, anses ikke å ha langsiktige landbruksmessige produksjonspotensialer. 
Driften vil medføre avgang av skogmark uten produksjonspotensiale. 
Arealtap, arrondering og drift for berørte landbrukseiendommer. Regulering av området til 
massetak anses ikke å medføre arealtap eller arrondering som medfører tap av
produktiv landbruksarealer. Konsekvenser og eventuelle ulemper for tilgrensende 
landbruksareal, som kan medføre krav om restriksjoner på drift anses å være minimale eller ikke 
aktuell.

Avveining jordvern i forhold til andre samfunnsinteresser.
Jordvern anses pga overnevnte som ikke aktuelt ved at det ikke er avgang av drivverdige jord 
eller skogressurser som konsekvens av tiltaket.
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Reindrift
Del av beiteområde. Tilgjengelige reindriftskart viser ikke at området som er berørt direkte av 
trekklei eller som annet viktig område for reindrift. Veiene og topografi øst for området er trolig 
en barriære for trekk akkurat i dette området fra øst. Dette må evnt. bekreftes avkreftes gjennom 
høringsrunden fra berørte fagmyndighet.

Miljøfaglige vurderinger
Naturverdier og friluftsinteresser
Det kjennes ikke til om at området er voksesteder for sjeldne/sårbare /trua arter og samfunn på
land og eller i vann.

Kulturlandskap og kulturminner
Kulturlandskapet.
Området er en del av et kulturlandskap preget av aktiv jord- og skogdrift.

Kultur- og fornminner
Det kjennes ikke til at det befinner seg kultur- eller fornminner som lovmessige skal vernes. For 
øvrig forutsettes befaring av området fra kulturmyndighetene jmf melding.

Sikkerhet og beredskap – risikovurdering
ROS- Risiko- og sikkerhetsanalyse. Det er utarbeidet en sjekkliste vedr. ROS – Risiko – og 
sikkerhetsvedr. utarbeidelse av planforslaget.

Naturgitte forhold
a) Ras/skred – stein, jord ,leier , snø
Ikke aktuelt for området
b) Flom
Ikke aktuelt for området
c) Tidevann
Ikke aktuelt for området
d) Radon/stråling
Ikke aktuelt for området
e) Værforhold
Området er særlig vindutsatt. Anlegg må dimensjoneres deretter.
Infrastruktur
a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske felt)
Ikke aktuelt for området.
b) Trafikk ( transport av farlig god, skisptrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplass)
Ikke aktuelt for området.
c) Industri og nærmiljø/næringskonflikter (farlig industri, eksplosiver, olje
,bensinstasjoner, propan og gass, syrer, avfalldeponier/fyllplasser)
Ikke aktuelt for området.
d) Byggegrunn / sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter)
Ikke aktuelt for området
Prosjektgitte forhold
a) Utbygningsrekkefølge.
Atkomst til området skal etableres før drift settes i gang .
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare (sjø, elv, trafikk,
kraftlinjer/transformatorer)
Ikke aktuelt i området
c) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannforsyning – ajourføring av beredskapskart
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d) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til portensiell fare ( selve kilden og 
objektetes
plassering ved dette)
Ikke aktuelt for området
e) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern og gjerder
Tiltak for plassering, utforming og sikring skal beskrives i driftsplan for området.

Konsekvenser av planforslaget
Samlet vurderes planforlaget til å medføre visse ulemper i forhold til økt trafikk på veinett og 
tidvis støy og støvplager i nærområdet til masseuttaket. Videre antas at nærvirkning ifht 
landskap vil bli vesentlig berørt ved at det åpnes et slikt brudd. Dette som en direkte konsekvens 
av tiltaket.

Vurdering

Området som er foreslått regulert innehar de kvaliteter som et slik område skal ha ifht 
miljøkvaliteter og i forhold til egnethet av steinmasser. Prosjektet i Oksfjord skulle egentlig 
finne løsning ifht steimasser i andre områder satt av til formålet i gjeldende kommuneplan. Det 
har imidlertid vist seg å være stein som ikke har riktig kvalitet. Andre områder er undersøkt. 
Særlig bruddet nylig regulert ved Tjyvdalen i Reisadalen. Avstanden til dette området er for stor 
ifht kostnader og er etablert som et langsiktig løsning for steinmasser i 
beredskapssammenhenger for Reisaelva (NVE). 

Det har vært gjennomført analyser av stein fra foreslått område samt vurdering av andre 
alternativer nærmere Oksfjord. Denne analysen har konkludert med at alternativ på 8/2 er å 
foretrekke. Området er ansett å ha en driftstid på 20 år og vil således dekke steinbehov for 
område inn til 20-30 km fra bruddstedet i praksis Oksfjord, Straumfjord, Storslett og Sørkjosen i 
denne perioden. 

Normalt ville det være påkrevd å avvente behandling/avklaring i kommuneplan, men pga 
tidsaspekt for bevilgning må dette forseres. På denne bakgrunnen anbefales at planen tas opp til 
behandling.

Det er gjennom planleggingsfasen ikke avdekket vesentlige merknader eller ulemper som 
konsekvens av planforslaget. Tiltaket vurderes som svært høy grad av samfunnsnytte da det ikke 
er aktuelt å ta stein fra andre lokaliteter i dette området pga manglende kvalitet og/eller ugunstig 
avstand.

Troms fylkeskommune har avgjort behovet for felt befaring jmf kulturminneloven. Dette tas til 
etterretning og merknadsbehandling av plan utsettes til etter at denne befaringen er gjennomført.
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NORDREISA KOMMUNE

Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2 Straumfjordbotn i 
Nordreisa kommune

Bestemmelsene sist endret: 29.mai 2009

1. GENERELT
1.1 Området reguleres for følgende formål

(jfr. plan- og bygningslovens § 25)

S1 Steinbrudd / masseuttak 57,5 daa
S2 Annet spesialområde (bearbeiding, rigg)l  6,4 daa
L1 Landbruk 44,8 daa
Sum plan 108,7 daa

1.2 Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med planen er å legge til rett for uttak og bearbeiding av steinmasser som kan 
dekke stein og pukkbehov i området innenfor driftstiden.

2. FELLES BESTEMMELSER

Etter at reguleringsbestemmelsene er gjort gjeldende, er det ikke tillatt med privat avtaler å
etablere forhold som er i strid med bestemmelsene.
Det planutvalget i kommunen kan når det foreligger særlige grunner , gi dispensasjon fra
bestemmelser i reguleringsplanen.

2.1 Krav om drifts- og avslutningsplan
Drift og sikring av steinbrudd og massetak skal skje i henhold til driftsplan godkjent av
Nordreisa kommune og Bergvesenet.

2.2 Rekkefølgekrav
• Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent driftsplan for området.
• Før oppstart av masseuttak skal atkomst til området være opparbeidet i tråd med

reguleringsplanen og krav og normer fra Statens Vegvesen.
• Området som har anleggstrafikk og anleggsaktivitet skal sikres med gjerde. 
• Før steinbrudd blir satt i drift skal bruddet være behørig sikret.

2.3 Dokumentasjonskrav
I driftsplanen skal det være plankart og terrengsnitt som viser tilbakeføring av området til
LNF-område.

2.4 Miljøforhold
Virksomheten innen regulert område skal holde seg innenfor til en hver tid gitte retningslinjer 
gitt av forurensningsmyndigheten vedr. støy- og støvplager.
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2.5 Automatisk freda kulturminner 
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2.ledd pålegger tiltakshaver og/eller de
som utfører arbeidene, å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages
spor etter tidligere menneskelig aktivitet.
Skulle det under arbeidene i marken komme fram gjenstander eller levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidene stanses og melding sendes samisk kulturminneråd og
kulturetaten i Troms fylkekommune.

3. REGULERINGSFORMÅL

3.1 S1 Spesialområde (pbl §25, nr 6): områder for steinbrudd og masseuttak

I områder satt av til masseuttak S1 skal det drives masseuttak av stein. Arealet omfatter 
uttaksområder, område for knuseverk, lagerområder, trafikkområder, riggområder og annen 
aktivitet som hører med til driften og etter driften av masseuttaket. Grensen for uttaksområdet
går fram av reguleringsplanen. Driften og etter driften av masseuttaket skal styres av 
driftsplan som skal være i tråd med reguleringsplanen for masseuttaket og andre 
godkjenninger.

3.1.1 Driftsplan.
• Driftsplan skal godkjennes av kommunen og Bergvesenet og skal vanligvis ajourføres 

hver 5.år eller etter nærmere avtale.
• Leietaker er ansvarlig for nødvendig sikring av området. Avdekningsmasser samt 

ubrukbare masser som ikke brukes i produksjon, skal lagres innen området i samsvar 
med driftsplan.

• Knusing, lossing og lasting med maskin og utstyr skal skje innenfor regulert område.
• Etter driften av masseuttaket skal området tilbakeføres som landbruksområde. Annen 

bruk av området vil kreve ny reguleringsplan ved avsluttet drift.
• Område med sprengningspaller skal sikres og revegeteres og gå over til LNFområde.

3.1.2 Avvikling av masseuttak /steinbrudd
• Med denne reguleringsplanen følger avtale mellom leietaker og leier som omhandler 

avvikling av driften. Her gis garanti for at det kan stilles midler til disposisjon til 
opprydding, terrengbehandling og sikring av området etter endt drift.

• I driftsplanen for masseuttaket skal det fremgå hvordan masseuttaket skal fremstå etter 
driften. Det skal også lages plan for oppfølging etter at driften er avsluttet. Dette skal 
fremgå av drifts- og avslutningsplan.

3.2 Annet spesialområde (pbl §25, nr 6): bearbeiding og rigg

I område satt av til annet spesialområde S2 skal det drives bearbeiding og lagring av masser 
samt lagring og oppbevaring av annet nødvendig utstyr for driften.

3.3 Landbruksområde (pbl §25, nr 5): områder for landbruk
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I område satt av til landbruk skal det ikke foregå uttak av masser. Det kan allikevel etableres 
nødvendige installasjoner for uttak og tilføring av vann fra bekk vest i område til område S1 
og S2.

------------------------- ooOOoo -------------------------

Bestemmelsene planen er utarbeidet av: siv.ark og rådgiv.ing AR-Ing AS, 9189 Skjervøy.
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1. Innledning 
 
I Nordreisa kommune er det i dag et udekket behov for stein. På bakgrunn av dette ønsker grunneier å 
åpne et nytt steinbrudd for å kunne dekke nåværende og fremtidige behov i sentrale deler av kommunen. 
Bruken av stein vil i all hovedsak benyttes til allmennyttige formål. Området ligger på eiendommen 
Loppevollen gnr 8/2 innerst i Straumfjorden, ca 7 km fra Storslett sentrum, og ca 19 km fra 
Oksfjordhamn. Beliggenheten blir derfor sentral i forhold til der det tradisjonelt er behov for stein. Videre 
ligger området usjenert til i forhold til bebyggelse, men samtidig nært offentlig veg. 
 
Området er ikke tidligere regulert. I kommuneplanens arealdel er området disponert som LNF- område. 

2. Grunnlagsdata 
 

2.1. Kartgrunnlag 

Kartet som denne planen er laget på grunnlag av er digitalt økonomisk kart M = 1:5000. Området er 
profilert med GPS av Nordreisa kommune 17.2.2009. 

2.2. Grunneiere 

Uttaksområdet vil i sin helhet bli liggende på gnr.8 bnr 2 Loppevollen. Grunneier er Morten Fredriksen, 
Loppevoll, 9151 Storslett. 
Området grenser inn til gnr 8 bnr 3 Bakken, grunneier Finn Erik Gausdal. 

2.3. Plangrunnlag 

Området reguleres til kombinert formål – landbruk, masseuttak og bearbeiding. 
 

3. Beskrivelse 

3.1. Atkomstveg/ driftsveg 

For atkomst inn til området benyttes eksisterende avkjørsel fra FV355. Bruk av veg og atkomst til 
området reguleres av grunneier i forhold til driften av bruddet. Fra avkjørsel vil det bli etablert en 
driftsveg til riggområde og inn i bruddet. Driftsvegen tilpasses til hvor det til en hver tid foretas uttak, 
lagring og bearbeiding av masser i bruddet. 
 

3.2. Uttaksvolum og uttakstid 

Arealet som er tenkt uttatt i driftsperioden er vist på ”tegning 101 Arealdisponering”, merket 
uttaksområde. Det regulerte arealet omfatter 109 dekar. Av dette omfatter 45 dekar LNF-område. Område 
med formål steinbrudd utgjør 63,7 dekar mens arealet som blir direkte berørt av masseuttak omfatter 36 
dekar. 
Innenfor uttaksområdet er det beregnet et teoretisk maksimalt uttaksvolum på ca. 418 000 fm3.  
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Det er vanskelig å forutse hvor stort steinbehovet vil være hvert år, da dette avhenger av hvilke behov 
som til en hver tid ligger i markedet. Tidsperspektivet for når området vil være tømt for steinmasser og 
avsluttet er derfor usikkert. Som et utgangspunkt legges det derfor opp til en uttaksperiode på 20 år, med 
mulighet til forlengelse.  
 

3.3. Drift 

Det blir benyttet tradisjonelle driftsmetoder ved uttak av masser. 
I hovedsak tas massene ut ved fri sprengning uten overdekning. Det går en kraftlinje ca 200 m ovenfor 
uttaksområdet, men denne vil ikke bli berørt. Deler av området rundt selve bruddet vil bli avsperret i 
perioder av sikkerhetsmessige hensyn, f.eks. i forbindelse med sprengningsarbeid. Anleggsutstyr i bruk 
under drift vil være gravemaskiner/hjullaster og borerigg.  
 
Ut fra behov i markedet kan det være aktuelt å knuse fjell i perioder. I slike tilfeller vil det bli stående en 
stasjonær eller mobil steinknuser inne i bruddet. Pukkproduksjon og lagring av produsert masse skal skje 
på areal som er utsprengt inne i bruddet. 
 
Det kan være aktuelt med uttak av masser hele året, avhengig av etterspørselen i markedet. Steinbehov i 
perspektiv er imidlertid uforutsigbart og det vil ikke bli kontinuerlig drift gjennom hele driftsperioden i 
steinbruddet.  
 

3.4. Avdekningsmasser 

 
Avdekningsmasser, røtter og vegetasjonsdekke skal lagres på området for senere bruk til revegetering på 
avtrappingene. Trær kappes så nær rotsonen som mulig og fjernes fra området i samråd med grunneier. 
Busker og kratt kappes i små lengder og blandes med vegetasjonsdekke. Det er lite overdekningsmasse i 
området, og for å få en god avslutning av bruddet kan det være nødvendig å tilføre løsmasser. Alternativt 
kan det legges igjen en del utsprengt stein som arronderes før tildekking og revegetering. 
 

3.5. Etappevis utvinning og istandsetting 

Uttaket planlegges oppdelt i flere etapper for uttak og istandsetting. På tegning 102 er det anført 
uttaksretninger og hvordan etappene deles opp. Når etappe 1 er tømt for stein skal dette området avsluttes 
terrengmessig før etappe 2 påbegynnes osv. Dette tilpasses til driften av bruddet, og områder for lagring 
og bearbeiding av masser. På denne måten unngås det at hele området står fram som et stort sår i 
landskapet over lengre tid. Med unntak av nødvendige midlertidige installasjoner, driftsveger mv. skal en 
driftsetappe så langt som mulig være helt istandsatt før en ny driftsetappe påbegynnes.  
 

3.6. Drivretning, uttaksnivå 

Uttaket drives fram som vist på tegning 102. Inn mot fjellstuff og på paller legges avrenskingsmasser for 
å tilrettelegge for revegetering. Området for øvrig kan da brukes til mellomlagring, sortering og 
bearbeiding av utsprengte masser. 
 

Side 299



Driftsplan Straumfjordbotn massetak, Nordreisa kommune 
 

  Side 5 av 7 

Ved oppstart av bruddet vil det være dårlig plass til lagring av utsprengte steinmasser. Men etter hvert 
som steinmasser transporteres ut vil området vist som ”Etappe 1” kunne benyttes til dette. Behov for 
mellomlager vil være til stede hele tiden for å kunne imøtekomme behov i markedet. Når etappe 2 er 
ferdig kan dette området benyttes til masselager/ sorteringsområde. Området ved etappe 1 kan da 
istandsettes i sin helhet, med unntak av atkomst inn i bruddet. 
 
Bunnen av bruddet er planlagt å ligge ca på kote 17, og topp høyeste skjæring rundt kote 62. Skjæringen i 
bruddet trappes av i pallhøyder på ca 10 m. Dybden på avtrappingene tilpasses driftsmessige forhold og 
skal være en tilrettelegging for avslutning. Se tegning 102. 
 

3.7. Sikkerhet 

Steinbruddet skal til en hver tid være nødvendig sikret. Dette vurderes fortløpende under driftsperioden. 
Drift av steinbruddet skal følge ”Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid”. 
 

4. Avslutning 
 
Ved avslutning skal området føres tilbake til tidligere bruk som LNF-område.  
 
Tilbakeføringen har 3 hovedelementer: 
- Fjerning av tekniske anlegg knyttet til driften i området 
- Forming av terreng  
- Revegetering  
 
Når de utvinnbare massene i planområdet er tatt ut, skal alle områder med unntak av området for lagring 
og uttransport av masser allerede være reetablert med hensyn til terrengform og vegetasjon. 
 

4.1. Fjerning av tekniske anlegg 
 
Alle tekniske anlegg i området skal fjernes etter at driften i masseuttaket er avsluttet, slik at de ikke er til 
fare for dyr eller mennesker som ferdes i området. 
 
Dette inkluderer alt produksjonsutstyr, bygninger, bygningsdeler og avfall. Avfall fra driften skal fjernes 
kontinuerlig og leveres godkjent deponi. 
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4.2. Terrengforming 

 
Ferdig istandsatt terreng utføres etter 
prinsipper vist på figur 1 og tegningene i 
driftsplanen.  
 
Når massene i de enkelte driftsetapper er 
fjernet, planeres skråninger langs uttakets 
ytterkanter ut til 1:2.  
 
Det finnes lite naturlige løsmasser i 
området. Det kan derfor bli behov for å 
tilføre løsmasser for å få en god 
arrondering. Alternativt legges det igjen en 
del sprengt stein til å forme terrenget. 
 
Den samlede hovedformen for 
masseuttaket formes slik at en i størst 
mulig grad unngår unaturlige skarpe 
former, og samsvarer mest mulig med 
terrengfallet i det opprinnelige landskapet. 
 

4.3. Revegetering 
 
Påføring av stedlige grus/jordmasser og utplanting av busker anses å være tilstrekkelig for å få 
vegetasjonen tilbake. Å tilrettelegge for naturlige prosesser vil vanligvis gi et godt resultat. Det er viktig 
at ny skog kan etableres inn mot fjellstuff for å dempe virkningen av de høye skjæringene. 
 
Revegetering vil på samme måte som utplanering av skråninger bli gjort etappevis så lenge driften pågår i 
området. Når et område er ferdig planert med grus/jordmasser og busker er tilplantet, forutsettes at 
skjæringsflater som er framkommet i driftsperioden rehabiliteres etter relativt kort tid. 
 

5. Konsekvenser 
Bunnen av steinbruddet vil ligge ca på kote 17, og skjæringstoppen vil variere opp til overkant av kote 60. 
Dette utgjør en total høyde på ca 43 m og vil derfor være godt synlig i terrenget. Avtrapping og etappevis 
uttak og avslutning er derfor viktig for å dempe disse virkningene. 
 
Etter at steinbruddet er kommet i gang forutsettes det at pukkproduksjon og lagring av masser skal skje 
inne i bruddet. Dette vil dempe støybelastningen for omgivelsene. 
 
Steinuttaket vil i hovedsak ligge skjermet for innsyn fra boligbebyggelse. Fra bolighuset som ligger 
nærmest er det ca 300 m fra nærmeste kant av steinbruddet. Boligen ligger på samme høydenivå som 
bunnen av steinbruddet. Bolig som tilhører grunneier ligger ca 600 m fra bruddet og ligger skjermet av 
mellomliggende terreng, både i forhold til innsyn og støy.  
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Det går en kraftlinje ca 230 m ovenfor området. Den vil ikke bli berørt i forbindelse med driften i 
steinbruddet. Bruddet blir liggende ganske tett inn til FV355, og ca 500 m fra E6.  
 
I forbindelse med sprengingsarbeid må det påregnes at fylkesvegen blir stengt under avfyring av salvene. 
 
Det forutsettes at vanndemping skal brukes ved evt. produksjon av pukk og håndtering av masser 
Den fremherskende vindretning er fra sørøst, vekk fra nærmeste bebyggelse. Nærmeste bebyggelse i 
fremherskende vindretning ligger ca 2,3 km unna og anses ikke berørt. 
 
Ut fra avstand til bebyggelse og lokale forhold forventes ikke problemer med støv. 
Det vil heller ikke bli andre utslipp til luft som vil gi problemer i forhold til gjeldende krav og 
grenseverdier. 
 
Det forutsettes at de til en hver tid gjeldende støy- og utslippskrav overholdes. 
 
 
 

6. Kart og tegninger 
 
Vedlagt følgende kart og tegninger: 
 
- Oversiktskart over steinbruddets beliggenhet, kartgrunnlag M = 1:50 000. 
- Tegning 100 – oversiktskart M = 1:10 000 
- Tegning 101 – arealdisponering M = 1:2500 
- Tegning 102 – etapper og drivretning M = 1:2500 
- Tegning 103- 109 – tverrprofiler  
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REGULERINGSPLAN FOR STRAUMFJORDBOTN 
MASSETAK FOR STEIN  PÅ EIENDOMMEN GNR/BNR 
8/2I NORDREISA  KOMMUNE.  

PLANBESKRIVELSE   

Utarbeidet av AR-ing AS, 9180 Skjervøy    Dato : 2.mars 2009 

Beskrivelsen anses som foreløpig inntil frist for innspill 13.mars 2009. 

1. BAKGRUNN 

På vegne av  tiltakshaver Nordreisa kommune har siv.ark og rådg.ing Ar-Ing AS , 9189 Skjervøy utarbeidet 
forslag på reguleringsplan for nytt massetak for stein på eiendommen gbnr. 8/2 i Straumfjord i Nordreisa 
kommune 

   Det legges opp til at planforslaget oversendes Nordreisa  kommune vinteren 2009. 

 

Hensikten med ny plan 

Nordreisa kommune  har behov for et steinbrudd i tilknytning til utbygging av ny havn i Oksfjordhavn. 
Havneutbyggingen vil kreve store mengder steinmasse.  Intensjonen er at det skal inngås avtale mellom 
grunneier  Morten Fradriksen og Nordreisa kommune når godkjent reguleringsplan foreligger.  

 

Politisk vedtak som grunnlag for planarbeidet.  

Nordreisa  kommune har i egne  vedtak i kommunestyret  vedtatt å bygge ut ny havn i Oksfjordhavn. 
Utbygging forutsettes igangsatt i 2009. Det forutsettes at det utarbeides reguleringsplan for området før 
massetak etableres som steinbrudd  

Planen har fått betegnelsen Reguleringsplan for Straumfjordbotn massetak. 

2. PLANSTATUS 

Kommuneplan for Nordreisa kommune. 

Planområdet er betegnet som LNF område i kommuneplanens arealdel. 

Dagens planstatus 

Området er i dag ikke regulert.  

Andre planarbeider i området. 

Det pågår planarbeid for gjenåpning av eksisterende massetak for stein på eiendommen gbnr 8/3 som er 
naboeiendom. 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Beliggenhet og avgrensning. 

   

 

 

Planområdet ligger på vestlig  side av Straumfjord og FV 355.  Planens og tiltakets lokalisering er vist på 
overstående kartutsnitt 

Kommunesenteret Storslett / Sørkjosen  ligger ca 6,6 km fra Straumfjordbotn . På Storlsett /Sørkjosen   
finnes et variert servicetilbud omfattende bl.a kommuneadministrasjon , bank, forretning, skole , kai, 
småbåthavn , verksteder , kiosk , bevertning og div. turistrette virksomhet.  

 

Oksfjord ny havn 

Straumfjord botn 
massetak - steinbrudd 
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Beliggenhet i forhold til 100-meters beltet. 

Planområdets begrensning ligger i sin helthet vest for  FV 355 og ligger utenfor 100-meteres belte. 

Planområdets størrelse 

 

Planområdet omfatter ca. 110 daa. Området er begrenset av fylkesveg FV355 mot øst , nabogrense gbnr. 
8/3,4 mot sør, skog- og landbruksområde mot vest og nord. 

 

Straumfjordbotn 
massetak for stein 

Eksisterende 
uregulert massetak 
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Planområdet sett fra øst over E6 

 

 

 

Planområdet sett fra sørøst nordover lang FV355 
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Planområde på økonomisk kartverk 
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Planområdet sett fra nord over FV355 

4. EIENDOMSFORHOLD 

Planområdet er i sin helhet eid av Morten Fredriksen, Loppevold, 9151 Storslett.   Tiltakshavers 
disponering av området forutsettes basert på en leieavtale mellom kommunen og grunneier. 

Tiltakshaver står for utvikling av området i sin helhet. 

5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Forhandskonferanse 

Det er ikke avholdt forhåndskonferanse i saken. 

Annonsering 

Igangsetting av planarbeidet er annonsert i lokalavisene Nordlys og Framtid i Nord med frist for innspill satt til fredag 
13. mars 2009. 

Brev til naboer og offentlige høringsinstanser 

Offentlige instanser og naboer i henhold til adresseliste fra Nordreisa kommune er varslet pr brev med frist for innspill 
satt til 13. mars 09. 

Det er foreløpig ikke innkommet merknader til arbeidet. 

Nærmeste 
bebygelse 
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6. LANDSKAP/FJERNVIRKNING 

Området for regulering og utnyttelse som steinbrudd er godt synlig fra hovedvegen E6 på østlig side 
av Straumfjorden.  I bakgrunnen   ligger  fjellområdet Kvifjellet, Karlaja og Nordkjosfjellet. 

 

 

7. EKSISTERENDE BEBYGGELSE. 

Eksisterende bebyggelse i området omfatter bolighus og driftsbygninger for jord- og skogbruk.  
Nærmeste bygning befinner ca 600meter fra det planlagte massetaket. 
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Det befinner seg viktige landbruksområder i umiddelbar nærhet til planområdet. Nærmeste 
oppdyrkede landbruksmark ligger ca 300meter fra planområdet. 

Det forusettes ikke riving av eksisterende bebyggelse 

8.  NATURGRUNNLAGET 

Grunnforhold 

Område for utbygging består fjellgrunn med steinmasser som anses som vel egnet for bruk i bygg og 
anlegg, noe som er årsaken til tiltaket. 

 Geologiske resurser 

Det er ikke avdekket geologiske ressurser utenom steingrunnen som forusettes utnyttet i området. 

Topografi. innpasning i terreng 

Området ligger ned mot strandsonen og er svakt skrånende opp mot sør-vest. Området er preget av 
lyng- og gressbevokst mark med spredt skogvekst.  

Området er utsatt for vind fra sør-øst og har lite eller ingen vindskjermende vegetasjon.  

Ved utbygging av bygg, anlegg og infrastruktur i området kreves det en bevisst tilpassing til terrenget. 
Terrengets karakter som godt synlig i landskapsrommet, homogen topografi og lite vegetasjon i og omring 
planområdet, setter krav situasjonsplan, bygningsform, arrondering av terrenget og materialbruk. 

 Sol og skyggeforhold 

Området ligger åpent og sydøst vendt i landskapet med gode solforhold. Skygge fra bygninger vil ikke 
berøre boligbebyggelse eller annen bebyggelse i området. Mest karakteristiske vindretninger er sørlig og 
nordlig retning.. Det er ingen vegetasjon som har noe skjermende virkning for området. 

 Vegetasjon – ivareta viktig vegetasjon 

Vegetasjon og landskap i området er berørt av inngrep i form av et tidligere massetak sør for planlagt 
nytt massetak.  Vegetasjonen er preget av mye vind. Det forekommer skogvekst i form av et plantefelt nær 
planområdet . Vegetasjonen i området er sårbar for mye trafikk. 

 

9. LOKALISERINGSFAKTORER 

Friluftsområder. Friområder 

Planområdet er lokalisert nært strandområdet på nedsiden av veg F355. Det er ingen gjerder i området 
som hindrer atkomst.  Strandområdet er lett tilgjengelig for allmennheten og det befinner seg ingen bygg 
eller anlegg av privat karakter som hindrer allmennhetens bruk av strandområdet. 

Grønnstruktur 

Området landskapsmessige synlighet og framskutte karakter setter krav til estetisk kvalitet i nye bygg, 
anlegg og infrastruktur. 
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Utbygningsrekkefølge 

Infrastruktur som avkjøring, veger og plasser forusettes opparbeidet før steinbruddet settes i drift. 

 

10. JORDVERN OG LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER 

Langsiktig produksjonspotensiale for berørte arealer 

Området for regulering, anses ikke å ha langsiktige landbruksmessige produksjonspotensialer.  

 Arealtap, arrondering og drift for berørte landbrukseiendommer 

Regulering av området til massetak anses ikke å medføre arealtap eller arrondering som medfører tap av 
produktiv landbrukseiendom. Konsekvenser og eventuelle ulemper for tilgrensende landbruksareal, som 
kan medføre krav om restriksjoner på drift anses å være minimale. 

Avveining jordvern i forhold til andre samfunnsinteresser. 

Jordvern anses ikke aktuelt.  

 

11. MILJØFAGLIGE VURDERINGER. 

 Naturverdier og friluftsinteresser 

Det kjennes ikke til om at området er voksesteder for sjeldne/sårbare /trua arter og samfunn på 
land og eller i vann 

 

12. KULTURLANDSKAP  OG KULTURMINNER. 

Kulturlandskapet. 

Området er en del av et kulturlandskap preget av aktiv jord- og skogdrift. 

Kultur- og fornminner 

Det kjennes ikke til at det befinner seg kultur- eller fornminner som lovmessige skal vernes. Det 
forutsettes at dersom det avdekkes eller på annet vis registreres kultur- eller fornminner i området skal 
dette meldes i fra til kommunale og fylkeskommunale vernemyndigheter. 

13.  SIKKERHET OG BEREDSKAP – RISIKOVURDERING 

ROS- Risiko- og sikkerhetsanalyse. Det er utarbeidet en sjekkliste vedr.  ROS – Risiko – og sikkerhets 
vedr. utarbeidelse av planforslaget. 

Naturgitte forhold 

a) Ras/skred – stein, jord ,leier , snø 
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Ikke aktuelt for området 

b) Flom 

Ikke aktuelt for området 

c) Tidevann 

Ikke aktuelt for området 

d) Radon/stråling 

Ikke aktuelt for området 

e) Værforhold 

Området er særlig vindutsatt. 

Infrastruktur 

a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske felt) 

Ikke aktuelt for området. 

b) Trafikk ( transport av farlig god, skisptrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplass) 

Ikke aktuelt for området. 

 

c) Industri og nærmiljø/næringskonflikter (farlig industri, eksplosiver, olje 
,bensinstasjoner, propan og gass, syrer, avfalldeponier/fyllplasser) 

Ikke aktuelt for området. 

d) Byggegrunn / sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) 

Ikke aktuelt for området 

 

Prosjektgitte forhold 

a) Utbygningsrekkefølge. 

Atkomst til området skal etableres før drift settes i gang . 

b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell fare (sjø, elv, trafikk, 
kraftlinjer/transformatorer) 

Ikke aktuelt i området 
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c) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannforsyning – ajourføring av beredskapskart 

 

d) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til portensiell fare ( selve kilden og objektetes 
plassering ved dette) 

Ikke aktuelt for området 

e) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern og gjerder 

Tiltak for plassering, utforming og sikring skal beskrives i driftsplan for området. 

14.  FOLKEHELSE, BARN OG UNGES FUNKSJONS- HEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 

Leke - og oppholdsareal 

Ikke aktuelt for området. 

Forhold til utenforliggende boligområder 

Ikke aktuelt for området. 

Boligområder og spredt bebyggelse  

Nærmeste bolig som spredt bebyggelse befinner ca 600 meter fra plan området. Det anses ikke at 
etablering av massetaket medfører vesentlige ulemper eller risiko for beboere i området. 

Tilgjengelighet 

Det forusettes ikke at planområdet skal tilrettelegges for bevegelseshemmede ansatte eller besøkende. 

 

15. TRAFIKKFORHOLD 

 Vurderinger vedr. tarfikkforhold ved etablering  langs hovedveg (adkomt, trafikkmengde/ÅDT, 
trafikkavvikling for ulike trafikanter 

Tiltaket medfører  økt tungtrafikk  langs E6 mellom Straumfjordbotn og Oksfjordhavn og langs FV355 fra 
massetak til kryss ved E6. 
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16. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Generelt 

Denne beskrivelsen er knyttet til reguleringsplankart datert med tilhørende bestemmelser datert 2.mars 
2009 

Planformål 

Arealbruken i den foreslåtte reguleringsplanen vil være som følger. Tabellen er delt inn etter planformål iht. 
plan- og bygningslovens § 25. 

 

Planformål Underformål Areal i dekar 
Spesialområde Steinbrudd og massetak 110 da 
Total  110 da 

 

 

 

17. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Økt tungtrafikk. 

Støy og støvplager i nærområdet til massetaket 

18. VEDLEGG 

Plankart reguleringsplan  

Bestemmelser til reguleringsplan 

Innspill til planarbeidet; ettersendes 16.mars 2009 

Oversikt over utsendte varsler 

Sjekkliste for planlegging 
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SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING 

 

Nordreisa kommune 

 

Forslag til reguleringsplan for Straumfjord massetak/ steinbrudd 

 

Denne sjekklisten skal gi en oversikt over i hvilken grad forslagsstiller har tatt opp/behandlet hvert tema i 
planen og planbeskrivelsen. Alle linjer skal krysses av. Dersom det er vesentlige mangler, kan en påregne å 
få sakspapirene i retur.  

 

Ved Ja skal det gå fram av planen eller planbeskrivelsen hvordan temaet er vurdert/behandlet. Konferer 
også referat fra forhåndskonferansen (2.2). Planforslaget skal presenteres på oppdatert kartgrunnlag, 
herunder ajourførte eiendomsforhold. 
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INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
TEMA  AKTUELLE SPØRSMÅL  Ja Uaktuelt 

 1. Planfaglige vurderinger 

 

□ 

 

 

Overordnet plan Planen skal være vurdert i forhold til 
kommune(del)planen: 

 

Planen er i henhold til kommune(del)plan: 

 

Planen er ikke i henhold til kommune(del)plan: 

 

Vil planen utløse krav om konsekvensutredning? 

 

 

 

□ 

 

X 

 

Nei 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 
Landskap/ fjernvirkning Er planforslagets virkning i landskapet dokumentert 

(f.eks fotomontasje/ modell/ perspektivtegning)? 
Ja 

 

□ 

 
Naturgrunnlag Er planen vurdert i forhold til: 

Ø grunnforhold 
Ø geologiske ressurser 
Ø topografi - innpassing i terreng helningsgrad/ 

solforhold 
Ø vegetasjon - ivareta viktig vegetasjon, behov for 

revegetering osv. 
Ø annet 

 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 
Lokaliseringsfaktorer Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som avstand til:  

 

Ø skole/barnehage 

Ø servicetilbud 
Ø friluftsområder/friområder 
Ø kollektivtilbud 

 

 

□ 

Ja 

 

 

X 

□ 
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Ø annet: 

 

 

Ja 

□ 

□ 

 

□ 

X 

□ 

 
Senterstruktur Blir planforslaget berørt av retningslinjer for etablering og 

utvidelse av kjøpesenter? 

 

Berører planforslaget intensjonene for en god steds- og 
senterstruktur? 

 

□ 

 

□ 

 

 

x 

 

x 

 
Fortetting Er planforslaget et ledd i kommunens strategi 

forfortetting/gjenbruk/omforming innenfor 
tettsted/by? 

 

□ 

 

X 
Grøntstruktur Er planen vurdert i forhold til sammenheng i 

grøntstruktur i tettbygd strøk? 

 

Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for allmennheten? 

 

□ 

 

□ 

 

 

x 

 

x 

 

 

  

INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
TEMA  AKTUELLE SPØRSMÅL  Ja Uaktuelt 

Estetikk Er planforslagets nærvirkning og fjernvirkning, og 
tilpasning tileksisterende omgivelser dokumentert? 

 

Er utnyttelsesgrad og byggehøyder vurdert i forhold 
tilomgivelsene? 

 

 

Ja 

 

□ 

 

 

□ 

 

X 

 
Utbygningsrekkefølge Er det sikret samtidighet evt. utbyggingsrekkefølge i 

opparbeidelse av felles utearealer, gang- og sykkelveger, 
trafikkløsninger, skole/barnehagedekning, V/A-plan o.l.? 

 

 

 

□ 

 

 

 

X 
Utbygningsavtale Er det vurdert behov for utbygningsavtale? Ja □ 
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Er det satt krav til driftsavtale og tilbakeføringsplan for 
masseuttak? 

 

Ja 

 

 

□ 

 
Økonomi Vil realisering av planen utløse behov for offentlige 

midler? 
 

Nei 

 

□ 
 2. Jordvern- og Landbruksfaglige vurderinger □  

Landbruk Er planforslaget vurdert i forhold til landbruksinteresser, 
når det gjelder: 

 

Ø langsiktig produksjons potensial for berørte 
arealer 

Ø arealtap, arrondering og drift for berørte 
landbrukseiendommer 

Ø konsekvenser og evt. miljømessige ulemper for 
tilgrensendelandbruksareal, som kan medføre 
krav om restriksjoner på drift 

Ø alternative løsninger og arealdisponeringsmåter, 
vedomdisponering av landbruksareal til annet 
formål 

Ø avveining mellom hensyn 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

 

 

□ 

 

□ 

 
Virkeområde jordloven 
og skogbruksloven 

Skal delings- og omdisponeringsbestemmelsene i 
jordloven og skogbruksloven fortsatt gjelde? 

 

□ 

 

X 
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INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
TEMA  AKTUELLE SPØRSMÅL  Ja Uaktuelt 

 3. Miljøfaglige vurderinger □  

Naturverdier Berører planforslaget områder som: 

 

Ø er vernet eller foreslått vernet, herunder verna vassdrag 
Ø er registrert med lokal/regional/nasjonal verdi i biologisk 

mangfold- kartlegging? 
Ø er voksesteder/leveområder for sjeldne/sårbare/trua 

arter og samfunn, på land og i vann 
Ø er definert som inngrepsfrie naturområder 
Ø er kvartær- eller bergrunnsgeologisk interessante 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Strandsone Berører planforslaget byggeforbudet i strandsonen langs sjø? □ x 

Friluftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 

 

Ø områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet 
Ø friluftsområder/friområder 
Ø allmenn fri ferdsel  eks: løyper/ stier/ markaområder. 
Ø ferdsel i 100-m-beltet ved sjø, vann og vassdrag (fiske-, 

bade-,  rasteplasser osv.) 

 

 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

 

 
Fiskeinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til 

gytemuligheter/oppvekstområder/leveområder/kantsoner 
 

□ 

 

X 
Reindrifts-
interesser 

Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 
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Kalvingsområder/ flyttemønster 

Mer…. 

Ja □ 

Viltinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 

Ø viltområder/vilttrekk, jf. viltkart 
Ø leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter 

 

Ja 

Ja 

 

□ 

□ 
Vann, avløp og 
renovasjon 

Fører planforslaget til konsekvenser for vassdrag, vannforekomst 
eller strandnære areal? 

 

□ 

 

x 
Forurensing Er det foretatt en vurdering/dokumentasjon av helse- og 

sikkerhetsmessige konsekvenser mht: 

 

Ø luftforurensning fra eksisterende og planlagte kilder 
Ø støy fra eksisterende og planlagte tiltak (også trafikk) 
Ø forurensa grunndrikkevann 
Ø bunn i sjø og vassdrag (mudring) 

 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

 

 
 

 

INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
TEMA  AKTUELLE SPØRSMÅL   Uaktuelt 

ENØK Det bør tilstrebes å legge til rette for energifleksible 
løsninger også for områder som ikke har muligheter for 
dette i dag.  

Er energifleksible varmesystemer vurdert integrert? 

 

 

 

□ 

 

 

 

x 
 4. Kulturlandskap og kulturminner □  

Kulturlandskap Berører planforslaget: 

 

Ø Kulturlandskap med høy verdi 
Ø Grense mellom by/tettsted og landbruksareal 

 

 

□ 

 

 

□ 
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□ 

 

□ 

 
Kulturminner Er det foretatt vurderinger av/dokumentert forhold til: 

 

Ø automatisk fredede kulturminner, på land og i 
vann 

Ø vedtaksfredede kulturminner 
Ø bevaringsverdige bygninger og miljøer 

 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

 

□ 

 

□ 

 
 5. Samfunnssikkerhet og beredskap □  

Naturbasert sårbarhet Er det tatt hensyn til evt. fare som:  

 

Ø ras/skred - stein, jord, leire, snø  
Ø flom 
Ø radon/stråling 

 

 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

x 

x 

X 

 
x Er det tatt hensyn til fare mht.: 

 

Ø industrianlegg - brann/eksplosjon 
Ø virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre 

forurensninger kan forekomme 
Ø lagringsplasser (industrianlegg, havner, 

bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres 
Ø elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare) 
Ø anlegg for deponering og destruksjon av avfall og 

spesialavfall og gamle fyllplasser 
Ø forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse 

med planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter 

Ø transport av farlig gods (spesielle traséer) 

 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

x 

 

x 

 

x 
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□ x 
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INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
TEMA  AKTUELLE SPØRSMÅL  Ja Uaktuelt 

Infrastruktur Er det tatt hensyn til potensiell risiko i forbindelse med: 

 

Ø veitrafikk/transportnett 
Ø skipstrafikk/kaianlegg 
Ø flyplasser 
Ø damanlegg 
Ø kraftforsyningsanlegg 

 

 

 

x 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

□ 

x 

x 

x 

 

 
 6. Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes og 

eldres interesser 
□  

Leke- og oppholdsareal Er arealene vurdert i forhold til krav til egnethet for lek og 
opphold når det gjelder: 

 

Ø lokalisering (solfylt, vindskjermet, god 
vegetasjon, 

Ø trafikksikker atkomst, avstand til nye og 
eksisterende boligområder) 

Ø størrelse, utforming, kvalitet (dekke behov, 
utnytte terreng og klima) 

Ø variasjon mht. ulik type lek til ulike årstider 
Ø lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergruppers 

behov 
Ø helse- og sikkerhetsmessige forhold (sikring, 

oversiktelig, uten forurensning) 

 

 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 
Forhold til 
utenforliggende 
boligområder 

Er det foretatt en totalvurdering av behovet for ulike typer 
leke- og oppholdsareal i forhold til planens 
utenforliggende boligområder? 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.comSide 334

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  

 22 

 

□ 

 

x 
Tap/ erstatning av 
lekeareal 

Er det vurdert om planen fører til tap av bestående/ 
egnede lekeareal (lekeområder, nære friluftsområder, åpne 
plasser, barnetråkk, "100-metersskog")? 

 

Er evt. erstatningsareal avsatt? Erstatning skal kompensere 
eller bedre eksisterende forhold, og dekke nytt og 
eksisterende behov. 

 

□ 

 

 

 

□ 

 

x 

 

 

 

x 
Tilgjengelighet Er planområdet vurdert i forhold til løsninger som gir 

tilgjengelighet for alle (universell utforming)? 
 

□ 

 

X 
Landskapsplan Er det utarbeidet en landskapsplan som viser eksisterende 

vegetasjon, nyplanting, veier, parkering, gangvei, 
stigningsforhold og leke- og oppholdsareal? 

 

 

□ 

 

 

 

x 
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INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
TEMA  AKTUELLE SPØRSMÅL  Ja Uaktuelt 

 7. Veg- og vegtekniske forhold/ Trafikksikkerhet □ 

 

 

 
Trafikkforhold Er det foretatt vurderinger av trafikkforhold ved etablering 

langs hovedveger (adkomst, trafikkmengde/ ÅDT, 
trafikkavvikling for ulike trafikantgrupper)? 

Fører tiltaket til økt trafikk? 

Er kapasitet for parkering, inkl. for funksjonshemmede, 
vurdert? 

 

Ja 

 

Ja 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

x 
Trafikkplan/ 

vegutforming 
Er planen vurdert i forhold til om vegene tilfredsstiller 

veglov/ vegnormal, evt. standard for kommunale veger, når 
det gjelder: 

vegbredder 

fortau/gang- og sykkelveg/sykkelfelt og 
fotgjengerkryssinger 

stigningsforhold 

universell utforming 

areal for snøopplag og grøfter, skjæringer og fyllinger 

kryss/avkjøringer med frisiktsoner, også mot G/S-
veger 

byggegrenser 

 

 

 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 
Utvidelser og 
nyetableringer 

Er trafikksikkerhet og trafikkavvikling vurdert i forhold 
tilutvidelser og nyetableringer ved kryss? 

 

□ 

 

X 
Kollektivtrafikk Er det behov for: 

Ø kollektivfelt, busslommer, bussrepo, leskur? 
Ø drosjeholdeplass? 
Ø annen kollektivløsning (ferge o.l.)? 

 

□ 

 

x 

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.comSide 336

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com


  

 24 

□ 

□ 

x 

x 
Universell utforming Er kollektivløsningen universelt utformet? □ X 

Trafikksikkerhet Er trafikksikkerhet, tilgjengelighet og samtidighet vurdert 
spesielt mht: 

Ø Skole/barnehage 
Ø skoleveg/barnetråkk 
Ø lekeareal/oppholdsareal/friluftsområder 
Ø bussholdeplasser/kollektivtilbud 
Ø av- og påstigningsfelt 
Ø nærbutikk 
Ø boligområder 
Ø forbindelseslinjer og kryssing for myke 

trafikkanter 

 

 

 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

INNHOLDET I OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 
TEMA  AKTUELLE SPØRSMÅL  Ja Uaktuelt 

  

8. Andre kommentarer 
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Sjekklisten er et hjelpemiddel som tar opp hovedspørsmål i en plansak. Listen er ikke uttømmende! 

 

BEKREFTELSER / SIGNERING 

 

Sjekkliste er gjennomgått av forslagstiller i forbindelse med utarbeiding av planforslaget. Det bekreftes at 
avkryssede utredningsbehov har vært vurdert. 

 

 

Forslagstiller: ………………………………………….. 

 

Dato: ……………………… 

 

 

Signatur: …………………………………………….. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6305 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Rune Benonisen

Dato:                 09.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
41/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Delegasjon av oppgaver og myndighet ifht ny plandel til plan- og 
bygningsloven

Henvisning til lovverk:

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.2008 nr 71 (plan- og bygningsloven) 
(plandelen)

Rådmannens innstilling

Det faste utvalget for plansaker, planutvalget, i Nordreisa kommune opphører fra 01.07.2009

Kommunestyrer delegerer til Driftsutvalget alle oppgaver som planutvalget hadde før 
01.07.2009 med følgende unntak og tillegg som følger av ny lov;

Kommunestyret selv er myndighet etter §3-3 annet ledd i ny plandel som omfatter at 
kommunestyret selv skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12- 9 (behandling av planprogram for planer med 
vesentlig virkning) til å vedta planprogram for reguleringsplaner. Driftsutvalget vurderer behov 
for å involvere kommunestyret i hver enkelt sak.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12- 12 (vedtak av reguleringsplan) til å vedta mindre 
reguleringsplaner som er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplanens arealdel når 
denne er mindre enn fire år gammel.

Driftsutvalget delegeres myndighet etter § 12-14 (endring og oppheving av reguleringsplan) til å 
vedta mindre endringer (dvs endringer som ikke har nevneverdige negative konsekvenser for 
noen berørte parter eller interesser i reguleringsplaner), eller til å vedta utfylling innenfor 
hovedtrekkene i reguleringsplanen. 

Kommunestyret opprettholder eksisterende ordning for å ivareta barn og unges interesser, men 
vil vurdere annen fast ordning i arbeidet med kommuneplanens strategiske del.

Side 340



Saksopplysninger

Ny plandel av plan- og bygningsloven vil tre i kraft fra 1. juli 2009.

Miljøverndepartementet gjør i brev av 18. mars det klart at det må utarbeides et 
delegasjonsreglement før ny planlov trer i kraft. Plikten til å ha et fast utvalg for plansaker 
oppheves og kommunen må ta stilling til hvordan oppgaver som loven tidligere la til dette 
utvalget skal løses.

I ny lovs § 3-3 annet ledd er det slått fast at kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale 
planleggingen. Når utrykket kommunestyret selv er brukt er det lagt inn en delegasjonssperre. 
Noen oppgaver kan imidlertid delegeres videre, men det krever særskilt hjemmel.

Innenfor de nevnte rammer kan kommunestyret organisere kommunal planlegging, bla med å 
opprettholde eller opprette de utvalg som er nødvendig for å gjennomføre planleggingen. Det 
omfatter andre oppgaver enn de som er lagt til kommunestyret selv. 

Det er viktig at kommunen tar stilling til fordeling av oppgaver og avgjørelsesmyndighet 
mellom politiske utvalg og Rådmannen. Bestemmelsene i kommuneloven gir en viss veiledning, 
men det må foretas en konkret vurdering ut i fra forholdene i den enkelte kommune.

Ordningen med barnas representant opphves i den nye loven, men kommunestyret har plikt til å 
sørge for en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser. Dette jmf § 3-3 tredje ledd.

Vurdering

Rådmannen vurderer at kommunestyret selv må ha myndighet på planoppgaver av overordnet 
karakter, men at Driftsutvalget får avgjørelsesmyndighet på planer som følger opp de 
overordnede intensjonene i størst mulig grad. Dette kan bla gjøre at saksbehandlingstid for slike 
planer blir kortere enn i dag ved at driftutvalget har flere møter enn kommunestyret. For å oppnå 
en slik gevinst er det imidlertid helt nødvendig å ha oppdatert planverk (kommuneplaner). I 
motsatt fall vil kommunestyret selv måtte avgjøre i praksis alle plansaker, noe som vil forsinke 
prosesser for vedtak av planer, også enkle plansaker.

Ordningen med at kommunestyret velger en representant for å ivareta barn og unges interesser i 
planleggingen anbefales videreført som i dag. Det bør imidlertid ses på mulighet for å tillegge 
denne myndighet til et organ eller person som har dette som del av sin jobb, men som ikke er 
tilknyttet kommunens administrative planpersonell. Dette kan avklares nærmere i arbeidet med 
kommuneplanens strategiske del.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6207 -1

Arkiv: 082

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 04.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
42/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Reglement godtgjøring folkevalgte Nordreisa kommune

Henvisning til lovverk:
- kommuneloven

Vedlegg: regler godtgjøring til medlemmer av styrer, råd og utvalg
Kst - særutskrift sak 0032/03 

Rådmannens innstilling

Det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe på tre personer med mandat å gjennomgå regulativ 
for godtgjøring til folkevalgte i Nordreisa kommune. I tillegg møter administrasjonen i 
arbeidsgruppen med en sekretær. 

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i 2003 reglement for godtgjøring til folkevalgte i Nordreisa kommune. 
Det er kommuneloven som regulerer folkevalgtes rett og plikt til å delta i kommunale verv og at 
folkevalgte har krav på godtgjøring for sitt arbeid i forbindelse med vervet. Dette beløpet skal 
ikke være symbolsk, og er oppgavepliktige etter skatteloven. 

Folkevalgte er ikke tilsatt, men fungerer i et verv / ombud. En folkevalgt har ikke arbeidsgiver, 
men en oppdragsgiver for vervet. Kommunestyret, og kun kommunestyret fastsetter 
godtgjøringene for kommunale verv. 

I 2003 var det satt ned ei tverrpolitisk gruppe som gjennomgikk reglementet. Det er nå gått 6 år 
og reglementet trenger en oppdatering. Bl.a. er lønnsnivået i samfunnet steget betraktelig siden 
2003 og ”taket” på kr 1500 pr dag i tapt arbeidsfortjeneste langt under dagslønn for enkelte 
yrkesgrupper. Reglementet trenger spesifisering på noen områder som for eksempel tapt 
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arbeidsfortjeneste ved telefonmøter, godtgjøring ved ekstramøter, hva skal godtgjøres når møter 
faller på F1 dager for folkevalgte som arbeider i turnus. Videre sier reglementet ikke noe om 
utbetaling direkte til arbeidsgiver og har dermed heller ikke kriterier for slik utbetaling. 
Folkevalgte som er ansatt i Nordreisa kommune blir ikke trukket i lønn for deltakelse i politiske 
verv. Vi vet i dag lite om hva dette utgjør for Nordreisa kommune som arbeidsgiver, i for 
eksempel inntak av vikarer.    

Godtgjøring til politikere skal dekke deltakelse og oppdrag i egenskap av politikervervet. 
Ordføreres og varaordførers godtgjøring som fastsettes årlig i budsjettvedtak skal dekke 
kontortid, representasjon og oppdrag i egenskap av ordfører, møter i formannskapet, 
kommunestyret, komiteoppdrag pålagt av kommunestyret og andre kommunale styrer og råd. 
Godtgjøring til øvrige folkevalgte ledere har vært fastsatt i % ordførerens lønn og for de øvrige 
folkevalgte medlemmer og varamedlemmer en fast sum per møte. Tapt arbeidsfortjeneste 
kommer i tillegg.

Vurdering

Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne 
innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det fortsatt være for noen av de lokale 
folkevalgte men for de fleste folkevalgte vil den politiske virksomhet medfører omfattende tap 
av arbeidsinntekt, eller det kan oppstå konflikter i forhold til yrkesengasjement. Da trengs det 
økonomiske ordninger av en dimensjon som er et reelt alternativ til lønnet arbeid. 

Nordreisa kommunes reglement er sett i denne sammenheng ikke i samsvar med 
lønnsutviklingen i samfunnet. Det ville være urimelig hvis noen skulle lide økonomisk tap fordi
man er folkevalgt og det er viktig at alle yrkesgrupper har mulighet til å delta.

Kommunestyret kan når som helst ta opp spørsmålet om godtgjøringens størrelse og endring av 
disse, og det bør tas stilling til reglementet som helhet.  
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Nordreisa kommune  Sak   0032/03

Side 1 av 2

SÆRUTSKRIFT

Saksbehandler: Aud Hamnvik Hanssen Arkiv: 082  
Arkivsak: 02/01729

Saksnr.: Utvalg Møtedato
0005/03 Kommunestyret 13.02.03
0032/03 Kommunestyret 24.04.03

REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL  FOLKEVALGTE

Saksdokumenter:
• Tilrådning fra en tverrpolitisk arbeidsgruppe

Vedlegg:
• Arbeidsgruppas forslag til regulativ for godtgjøring til folkevalgte.  Bearbeidet etter møtet i 

arbeidsgruppa 13.11.02.

Sammendrag:
En tverrpolitisk arbeidsgruppe har hatt i mandat å gjennomgå:
• Politisk organisering i kommunen.  

- Se vedtak i kst.sak 21/02 – antall representanter i kommunestyret
- I kst.sak 24/02 ble avgjørelsen om valg til hovedutvalgene utsatt, behandles 13.2.03.

• Komme med anbefaling til kommunestyret om eventuelt direkte valg av ordfører.  
- Se vedtak i kst.sak 22/02.

• Regulativ for godtgjøring til folkevalgte.

Saksframstilling:
Godtgjøring til leder for overformynderiet, kr 12.891,-, er tatt ut av forslag til nytt regulativ.
Arbeidet med saker for overformynderiet er  krevende, både på grunn av mengde og saksfelt.  

• Arbeidsgruppa foreslår at det opprettes en stillingsbrøk for funksjonen som overformynder 
og at beløpet legges inn som deler lønnsmidlene. 

Arbeidsgruppa ser ingen grunn til å endre på forholdet mellom rådmannens lønn og 
godtgjøring til ordfører. 

Etterlønn til ordfører.  Utvalget mener at slik ordning etableres ved skifte av ordfører:
• Det gis etterlønn i en måned pr valgperiode, begrenset til tre måneder.
• Ordfører som har sittet én periode gis etterlønn i inntil tre måneder i de tilfeller 

vedkommende ikke har et ansettelsesforhold å gå tilbake til.

Godtgjøring varaordfører: Samme prosentvise del av ordførers godtgjøring som før.
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Sak   0032/03

Side 2 av 2

Rådmannens innstilling:

1 Forslaget om ordning om etterlønn for ordfører vedtas i henhold til forslaget fra 
arbeidsgruppa.

2 Godtgjøring overformynder settes av som bidrag til lønnsmidler for eventuelt 
nyoppretta deltidsstilling som overformynder.

3 Regulativ for godtgjøring til politikere endres i henhold til forslaget fra arbeidsgruppa.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.02.03 sak 0005/03

Behandling:
Forslag fra Erna Ag, AP:
Saka utsettes til neste kommunestyremøte.

Votering:
27 stemte for utsettelse,  1 stemte mot.

Vedtak:
Saka utsettes.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.04.03 sak 0032/03

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 Forslaget om ordning om etterlønn for ordfører vedtas i henhold til forslaget fra 

arbeidsgruppa.
2 Godtgjøring overformynder settes av som bidrag til lønnsmidler for eventuelt 

nyoppretta deltidsstilling som overformynder.
3 Regulativ for godtgjøring til politikere endres i henhold til forslaget fra arbeidsgruppa.

--------------
Rett utskrift
22.05.03

Vigdis Myrseth
sekretær

Utskrift til: Økonomiavdelingen og Revisjonen, her.
Varaordfører Kirsti Hansen-Krone til orientering.
Anvisning v/Servicekontoret.
Lønningskontoret v/Roar Norgård.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/3877 -2

Arkiv: 010

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
43/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Vedr. Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 
eller 17 år i valgåret

Henvisning til lovverk:
Valglova § 15-1 

Vedlegg: Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Det kongelige kommunal- og regionaldepartement sendte ut en invitasjon 14. april i år der de 
inviterer kommunene til å søke om å få delta i forsøk med stemmerett for 16. åringer.
I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 33 (2007-2008) Et sterkt lokaldemokrati sluttet
Stortinget seg til regjeringa sitt forslag om at det skal gjennomføres forsøk med stemmerett ved
kommunestyrevalget for ungdom som fyller 16 år i valgåret (jf. Innst. S. nr. 163 (2008-2009)).
Forsøket skal i utgangspunktet bare gjelde kommunestyrevaglet i 2011. Forsøket skal prøve ut
stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers fyller de andre kravene til
stemmerett ved kommunevaglet, jf. valglova § 2-2. Det blir i forsøket ikke åpnet for endringer i
valgbarhetsalderen. Det vil altså i disse forsøkene ikke være samsvar mellom stemmerettsalderen og 
valgbarhetsalderen. Fristen for å søke er satt til 1. juli 2009. 

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved et politisk valg. Dette kan eksempelvis være stortingsvalg 
eller kommune- og fylkestingsvalg. I Norge gis stemmerett ved kommunevalg til norske statsborgere 
som er fylt 18 år eller gjør det i løpet av valgåret og til innbyggere som oppfyller nevnte 
alderskriterier og har bodd mer enn tre år i Norge. Dette gjelder også for å være valgbar. De under 
18 år kan bli valgt inn i kommunestyret, eller til Stortinget. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 
2003 ble 68 representanter under 18 år valgt inn på landsbasis. 
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I Tyskland har 16- og 17- åringer stemmerett ved lokalvalg.

Vurdering

16- og 17-åringer er i stand til å ta rasjonelle valg, og er engasjerte i saker som er viktig for dem. 
16- åringer har plikt til å forstå og følge landets lover, de har rett til å ferdes med kjøretøy i 
trafikken, velge politisk og religiøst ståsted, rett til å ha sex, kan få barn, rett til å ta abort uavhengig 
av foreldres syn, kan bli satt i fengsel, må betale skatt og de kan bli valgt inn i kommunestyret eller 
fylkestinget. 

Da stortinget i 1978 senket stemmerettsalderen til 18 år, sto det følgende i komitèinnstillingen;
”Innsikt i samfunnsspørsmål og politisk interesse blant ungdom har økt, utdanningssystemet er 
sterkt utbygget, og en nedsettelse av stemmerettsalderen vil kunne bidra til en videre utvikling i 
positiv retning når det gjelder interesse for samfunnsspørsmål.”

Siden 1978 har vi fått et enda bedre utdanningssystem, barn begynner tidligere på skolen, og 
unge har mer kunnskap om samfunnet enn tidligere. Stemmerett for 16-åringer innebærer også 
at man erkjenner den retten som ligger i Barnekonvensjonen artikkel 12 som gir alle under 18 år 
rett til å si sin mening og til å bli hørt, og tar unges unike kompetanse på alvor.

Nordreisa kommune har kjøpt inn en skanner for å lette arbeidet ved opptellingen av 
stemmesedlene. Den vil bli brukt første gang ved årets Stortings- og sametingsvalg.
Valgoppslutningen i Nordreisa kommune er på ca 60 %, og i 2007 var det ca 1.850 innbyggere 
med stemmerett som stemte ved kommune- og fylkestingsvalget. Innbyggertallet pr 01.01.09
var 4 694, av disse er det 71 personer som er 16 år i 2011.
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Kommunane

Dykkar ref

DET KONGELEGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Statsråden

Vår ref Dato

08/2407-4 DV 14.04.2009

Invitasjon til å delta i forsøk med røysterett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i
valåret

Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette invitera kommunane til å søkja om å
delta i forsøk med røysterett for 16-åringar.

Bakgrunn
I samband med handsaminga av St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati slutta
Stortinget seg til regjeringa sitt forslag om at det skal gjennomførast forsøk med røysterett ved
kommunestyreval for ungdom som fyller 16 år i valåret (jf. Innst. S. nr. 163 (2008-2009)).

Heimelsgrunnlaget
Forsøket vert heimla i vallova § 15-1 som opnar for forsøk med å halda val på andre måtar
enn det som går fram av lova elles.

Omfanget av forsøket
Forsøket skal i utgangspunktet berre gjelda kommunestyrevalet i 2011. Forsøket skal prøva ut
røysterett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valåret, og som elles fyller dei andre krava til
røysterett ved kommunevalet, jf. vallova § 2-2. Det vert i forsøket ikkje opna for endringar i
valbarheitsalderen. Det vil såleis i desse forsøka ikkje vera samsvar mellom
stemmerettsalderen og valbarheitsalderen.

Kriteria ved utveljing av kommunar
Ved utveljing av kommunar som skal delta vil det verta lagt vekt på følgjande:
• Det vert teke sikte på at både store, mellomstore og små kommunar skal delta.
• Det vert lagt vekt på geografisk spreiing slik at alle landsdelar er representerte.
• Variasjon i den politiske sarnansetjinga av kommunestyret, dvs at ein bør streva etter at

det vert ei spreiing av kommunar etter kva politisk farge som dominerer i
kommunestyret. Her vil ein ta utgangspunkt i ordføraren sitt parti.

• Både kommunar i distrikta og kommunar i sentrale strøk bør delta.
• Variasjon i alderssamansetninga, målt som del av befolkninga som er under 30 år.

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

Org.nr.: 972 417 858
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• Kommunal- og regionaldepartementet vil også vurdera i kva grad kommunen i
søknaden greier å synleggjera at han har ein medviten politikk på aktivt å trekkja
ungdom med i politisk arbeid eller annan medverknad i kommunale politiske prosessar.

På denne bakgrunnen er det viktig at kommunen i sin søknad opplyser om tilhøve knytt til
desse kriteria. Det vil vera til hjelp når departementet skal ta stilling til kva kommunar som
skal delta.

Kommunar som allereie har søkt
Dei kommunane som allereie har søkt om å få delta i forsøket vert bedne om, dersom det er
naudsynt, å senda inn supplerande opplysningar i høve til dei nemnde utveljingskriteria.

Evaluering
Forsøket vil verta evaluert. Det er derfor ein føresetnad for å få delta at kommunen stiller seg
velviljug til å gje opplysningar som er relevante for forsøket til den institusjonen som får i
oppdrag å evaluera forsøket.

Frist for å søkja
Fristen for å søkja vert sett til 1. juli 2009.

Eg vil ynskja dykk lykke til med arbeidet med søknaden.
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Med helsing

Magnhild Meltveit Kleppa
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6383 -1

Arkiv: C83

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 10.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/09 Nordreisa Valgnemnd 15.06.2009
44/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Valg av vararepresentanter politisk parti Høyre - kommunestyret

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven (lov-2009-05-08-26)

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.06.2009 

Behandling:

Vedtak:

Herborg A. Ringstad er 1. vararepresentant for høyre, og Geir H Sagelv er 2. vararepresentant.

Kommunestyret oppnevner to nye vararepresentanter for Høyre til kommunestyret:
3. vararepresentant: Øystein Jensen

4. vararepresentant: Odd Erik Hansen

Valgnemdas innstilling

Herborg A. Ringstad er 1. vararepresentant for høyre, og Geir H Sagelv er 2. vararepresentant.

Kommunestyret oppnevner to nye vararepresentanter for Høyre til kommunestyret:
3. vararepresentant:…………………………

4. vararepresentant:…………………………
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Saksopplysninger

I kommunestyre 04.10.2007, sak 0039/07 fikk Nordreisa Høyre (H) følgende representanter til 
kommunestyret:
Fast representant Terje Olsen
Vararepresentanter 1. Halvar M. Wahlgren

2. Herborg A. Ringstad 
3. Geir H. Sagelv 
4. Hans I. Lilleng.

Vedtak i kommunestyret den 06.03.2008 
Sak 0002/08
”Terje Olsen (H) fritas fra sitt verv som kommunestyrerepresentant og dermed også som 
varaordfører for resten av valgperioden og for alle andre øvrige verv”
sak 0003/08
”Halvar M. Wahlgren går inn som fast representant til formannskapet og som varaordfører i 
Nordreisa kommune.”

Vararepresentant Hans I Lilleng, H, er gått bort.

Etter valgoppgjøret 12.09.07 var resultatet for høyre som følge:
Olsen, Terje 1951
Wahlgren, Halvard M 1958
Ringstad, Herborg Alise 1954
Sagelv, Geir Håkon 1959
Lilleng, Hans Ivar 1937
Jensen, Øystein 1961
Hansen, Odd-Erik 1965
Skjønsfjell, Karl-Gunnar 1972
Bråstad, Jon Alfred 1969
Olsen, Helge 1968
Giæver, Thorvald 1968
Johansen, Jane Oddrun 1964
Olsen, Tonje Bjørneby 1966
Lund, Ann Mary 1958
Rosengren, Håkon O 1947
Hansen, Tove Jensberg 1951
Nilsen, Karine Thorheim 1984
Skaland, Grethe Elisa 1942
Mikkelsen, Johnny 1960
Olsen, Evald M 1949
Nygård, Torstein H 1940
Digre, Kari M G 1931
Nordberg, Janne 1987
Johansen, Helge 1949
Hermansen, Tamara 1941

Side 354



Vurdering

Nordreisa Høyre skal ha fire vararepresentanter for kommunestyret. I dag er følgende to 
personer vararepresentanter for Høyre: vararepresentant nr 2. Herborg A. Ringstad og nr 3. Geir 
H. Sagelv. 

På denne bakgrunn bør Herborg A. Ringstad rykke opp fra nr 2 til nr 1. Geir H. Sagelv fra nr 3 
til nr. 2, og det velges to nye vararepresentanter fra kandidatkåringen for Høyre fra 
valgoppgjøret 12.09.07.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6357 -2

Arkiv: 453

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 09.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
3/09 Nordreisa Valgnemnd 15.06.2009
45/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Valg av representant til Halti kvenkultursenter IKS

Henvisning til lovverk:

Lov om interkommunale selskaper av 29.01.99

Vedlegg
1 Referat fra møtet i interimstyret for Halti kvenkultursenter den 17.04.09
2 Selskapsavtale for Halti Kvenkultursenter IKS

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.06.2009 

Behandling:

Vedtak:

Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges:

Inger Birkelund og Odd Erik Hansen.

Valgnemndas innstilling

Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges:
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Saksopplysninger

Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om 
interkommunale selskaper av 29.01.99.

Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa, Kvænangen og Troms Fylkeskommune.

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapets 
hovedkontor er i Nordreisa kommune. 

Halti kvenkultursenter IKS har som formål:
- å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske 

språket
- å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
- å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
- å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
- å arbeide for at det skapes nisjeprodukter inne reiseliv og annet næringsliv med grunnlag 

i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms.

Eierandelene og forpliktelsene fordeler seg slik;
Lyngen kommune 10% 
Storfjord kommune| 10%
Kåfjord kommune 10%
Skjervøy kommune 10%
Kvænangen kommune 10%
Troms fylkeskommune 10%
Nordreisa kommune 40%

Selskapet skal etablere et bundet kapitalfond på 100.000 kroner til sikkerhet for dekning av gjeld 
ved eventuell oppløsning av selskapet. Hver eier betaler inn et innskudd fordelt etter 
eierforholdet, for Nordreisa kommune kr. 40.000,-.

Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyret oppnevner 1 representant til 
representantskapet. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Valgene følger 
valgperioden. Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av 
oktober avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje 
med minst 4 ukers varsel og skal inneholde en saksliste.

Vurdering

Det står i selskapsavtalens § 7 at representantskapet er selskapets høyeste organ og at 
kommunestyrene i Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkesting 
oppnevner hver 1 representant til representantskapet. Det står videre at representantskapet 
velges for 4 år og at valgene følger valgperioden. Det betyr at det representantskapet som velges 
nå, sitter ut valgperioden. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine 
representantskapsmedlemmer i valgperioden, og nyvalg skjer da for gjenværende del av 
valgperioden. Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.

Kommunestyret bestemmer selv om dets representant skal velges ved forholdstallsvalg eller 
flertallsvalg.
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Referat fra møtet i interimstyret for Halti kvenkultursenter den 17.04.09

Følgende var tilstede: leder Sigrund Hestdal, John Helland og Per-Ingvald Johansen.

Møtet startet kl. 12.30 og sekretær var Johanne Sommersæter som først gikk gjennom
en oversikt over interimstyrets arbeidsoppgaver. Dette ble tatt til etterretning.

Sak 2 Valg av representant til representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS.

Vedtak: Interimstyret vedtok å oversende sak om valg av representanter til
eierkommunene og Troms fylkesting med anmodning om å behandle saken i
førstkommende kommunestyre og fylkesting.

Sak 3. Valg av regnskapsfører og revisor

Vedtak:
Det er ikke kommet villighetserklæring fra KomRev Nord, så valg av revisor utsettes.
Saken om valg av regnskapsfører utsettes, da man ikke anser behov for å bestemme
dette enda. Det besluttes å føre regnskap etter Regnskapsloven.

Lederen tar sammen med Johanne Sommersæter kontakt med banken for å få
opprettet en konto, slik at arbeidet med å få inn penger til kapitalfondet kan starte.

Sak 4. Videre arbeid i forhold til oppnåelse av driftstilskudd fra staten.

Vedtak: John Helland tar saken opp på møte med Tromsbenken og tar også opp saken
om kjønnskvotering eller en god fordeling mellom kjønnene med de andre
kommunene. Det arbeides på flere felter for å oppnå driftstilskudd, lederen tar opp
saken med sitt partis representanter og det henstilles til ordføreren i Nordreisa å gjøre
det samme.

Møtet ble avsluttet kl. 14.00

Johanne Sommersæter
sekretær
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Sak 2 Valg av representant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS

I selskapsavtalens § 7 står det at representantskapet er selskapets høyeste organ og at
kommunestyrene i Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Troms
fylkesting oppnevner hver 1 representant til representantskapet. Det står videre at
representantskapet velges for 4 år og at valgene følger valgperioden. Det betyr at det
representantskapet som velges nå, sitter ut valgperioden. Den enkelte deltaker kan
foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden, og nyvalg skjer da
for gjenværende del av valgperioden. Representantskapet konstituerer seg med
ordfører og varaordfører.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges
ved forholdstallsvalg eller flertallsvalg.

I Lov om interkommunale selskap § 7, står det om representantskapets myndighet:
"Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.
Representantene er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap,
budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal
behandles i representantskapet.

Når det gjelder representantskapets arbeid, skjer det i henhold til paragrafene i Lov
om interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Forslag til vedtak:
Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter
IKS velges:

kommunevalget og fylkestingsvalget i 2011.
Valgperioden gjelder fram til
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For Troms fylkeskommune
Terje Olsen
Fylkesordfører
Sign.

For Storfjord kommune
Hanne Bråten
Ordfører
Sign.

For Lyngen kommune
Hans Karlsen
Ordfører
Sign.

For Kåfjord kommune
Bjørn Inge Mo
Ordfører
Sign.

For Nordreisa kommune
John Karlsen
Ordfører
Sign.

For Kvænangen kommune
John Helland
Ordfører
Sign.
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SELSKAPSAVTALE
FOR

HALTI KVENKULTURSENTER
IKS

10.03.09

Denne selskapsavtalen er inngått med hjemmel i lov av 29.01.99 om interkommunale
selskaper og trer i kraft med virkning fra (dato).

Avtalen inneholder de bestemmelser som følger av lovens § 4 om krav til innhold i
selskapsavtale. For nærmere presisering av selskapets organers ansvar og myndighet vises til
lovens bestemmelser.

§  1 HALTI KVENKULTURSENTER IKS
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper av 29.01.99.

Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy,
Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune.

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal
registreres i Foretaksregisteret.

§  2 HOVEDKONTOR
Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune.

§  3 FORMÅL
Halti kvenkultursenter IKS har som formål:
- å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
- å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
- å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
- å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
- å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i
kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms.

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og
revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske
befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens
historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og
næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive
tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med
den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk
språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske
kulturen i alle sammenhenger.
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§  4 EIERANDEL OG INNSKUDDSPLIKT

Eierandelene og forpliktelsene fordeler seg slik:

Selskapet skal etablere et bundet kapitalfond på 100.000 kroner til sikkerhet for dekning av
gjeld ved eventuell oppløsning av selskapet.Hver eier betaler inn et innskudd fordelt etter
eierforholdet i denne paragraf.

§  5 EIERTILSKUDD
De kommunale eierne betaler årlige tilskudd til drift av Halti kvenkultursenter IKS ut i fra en
fordelingsnøkkel basert på 20 % tilskudd fra primærkommunene. Andelen fordeles med 50 %
på Nordreisa kommune som vertskommune og 50 % på de øvrige fem kommunene. Troms
fylkeskommune betaler årlig tilskudd på minimum 20 %.

§  6 ANSVARSFORDELING
Kommunene Storfiord, Lyngen, Kåfiord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Troms
fylkeskommune hefier med sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede
forpliktelser.

§  7 REPRESENTANTSKAPET
Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord,
Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver
1 representant til representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede.
Beslutninger krever tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober
avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med
minst 4 ukers varsel og skal innholde en saksliste.

Representantskapets medlemmer velges for fire år. Valgene følger valgperioden.
Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.
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§  8 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET OG KRAV TIL
KVALIFISERT FLERTALL I ØKONOMISK VIKTIGE SAKER

Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er
selskapets høyeste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og
andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Vedtak som er av vesentlig betydning for selskapet krever 2/3 flertall.

§ 9 STYRET
Styret, dets leder og personlige varamedlemmer velges av representantskapet for to år. Styret
skal ha fem medlemmer.
De ansatte skal ha representasjon i styret, slik det følger av lov om interkommunale selskap.

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjene som denne skal følge.

Representantskapets ordfører /varaordfører har møte- og talerett i styret.

Daglig leder har tale- og forslagsrett i styret.

§  10 SELSKAPETS REGNSKAP
Selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven.
Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond for selskapet til utvikling av
kvensk språk og kultur, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond
dekkes av deltakerne.

§  11 LÅNEOPPTAK
Selskapet gis anledning til, etter loven § 22 1. ledd, å ta opp lån for fremme av selskapets
formål innen en samlet låneramme på 50.000 NOK.

§ 12 UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer i selskapsavtalen
krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene og av
Troms fylkeskommune.

§  13 UTTREDEN
Under henvisning til lovens § 30 fastsettes i denne selskapsavtalen at den enkelte deltaker
tidligst kan kreve seg utløst av selskapet med virkning fra 01.01. 2012.
Etter dette tidspunkt gjelder lovens ordinære regler for uttreden.

§  14 ØVRIGE BESTEMMELSER
For selskapet gjelder for øvrig den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/4859 -2

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 05.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/09 Nordreisa Valgnemnd 15.06.2009
46/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Representant til Tornedalsrådet

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Vedtekter for Tornedalsrådet

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 15.06.2009 

Behandling:

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende representanter med personlig vararepresentanter til 
Tornedalsrådet:

Representant  Personlig vararepresentant:

2. Tove Olaussen  2. Knut Berg

Valgnemdas innstilling

Kommunestyret oppnevner følgende representanter med personlig vararepresentanter til 
Tornedalsrådet:

Representant  Personlig vararepresentant:

2. _____________________________ 2. _________________________________
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Saksopplysninger

Tornedalsrådet består av grensekommuner i de tre landene Norge, Sverige og Finland.
Tornedalskommunene Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, 
Kautokeino, Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio og Tornio utgjør Tornedalsrådet, ett 
samarbeids- og intresseorgan for Tornedalen.

Mål for Tornedalsrådet:

• ivareta medlems-kommunenes og innbyggernes interesser 
• øke Toredalens attraksjonskraft gjennom profilering og markedsføring 
• utvikle næringsliv og arbeidsmarked 
• fremme utdanning og kompetanseutvikling 
• utvikle infrastruktur og kommunikasjonene 
• bevare og utvikle Tornedalskulturen 

Ordfører Hanne Braathen Storfjord kommune, er leder av Tornedalsrådet

I henhold til vedtektene for Tornedalsrådet § 6 skal det fra hver kommune velges
2 representanter med 2 personlige vararepresentanter for en kommunal mandatperiode i det
respektive land. 

Kommunestyret valgte 04.10.2007 følgende representanter til Tårnedalsrådet:
1. Representant: Hans Halden, AP, 1. personlig vararepresentant: Siv Elin Hansen, Sv

Vurdering

I henhold til vedtektene for Tornedalsrådet § 6 skal det fra hver kommune velges 2 
representanter med 2 personlige vararepresentanter. På denne bakgrunn bør det velges en ny 
representant med personlig vararepresentant til Tornedalsrådet foruten om de som allerede ble 
valgt av kommunestyret 04.10.2007.
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STADGAR FÖR TORNEDALSRÅDET

1  §

Tornedalsrådet

Kommunema Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda,
Övertorneå,Pajala, Kiruna, Storfjord, Kautokeino,Kåfjord, Nordreisa, samt
övriga kommuner vilka ans At om och av rådet beviljats medlemskap bildar
Tornedalsrådet, ett samarbets- och intresseorgan för Tornedalen.

2  §

Verksamhetsområde

Tornedalsrådet har som målsåttning att fråmja Tornedalskommunernas och
invånamas inb&des och internationella samarbete genom att verka fôr områdets
intressen och dess utvecklande samt bevarande av det tornedalska kulturarvet.

3  §

Språken

Officiella språk i Tornedalsrådet år svenska och finska.

4  §

Medlemskommunerna

Medlemmar år Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Haparanda,
Overtorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kautokeino, Kåfjord och Nordreisa
kommuner samt 45vriga kommuner vilka ansffld om och av rådet beviljats
medlemskap.

5  §

Tornedalsrådets organisation

Organisationen består av rådet, styrelsen och kansliet. Styrelsen kan utse
tidsbegrånsade arbetsgrupper.
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6  §

Representanterna

Det beslutande organet år Tornedalsrådet till vilket medlemskommunerna utser
sina representanter och personliga ersåttare för en kommunal mandatperiod i
respektive land.
Antalet ledamöter och ersåttare år följande :

7 §

Tornedalsrådets möten

Antalet ledamöter och ersåttare för tillkommande medlemskommuner
beståmmes av rådet enligt samma principer som för ovan namngivna kommuner.

Tornedalsrådet har ett ordinarie möte om året, vilket hålles senast 6 månader
efter råkenskapsårets utgång. I anslutning till mötet anordnas en
Tornedalskonferens som ett led i det  Tergripande arbetet med intressebevakning
och utveckling av regionen i enlighet med § 2.

Styrelsen sammankallar rådet till extra möte vid behov eller om minst 1/3 av
rådets ledamiter så begår. Extra mMe ordnas inom 30 dagar efter det att begåran
framlagts.

Kallelsen till möten utsåndes till ordinarie representanter skriftligt senast 14
dagar fdre mötet. Om ordinarie representant år f6rhindrad att delta kallar han/
hon sin personliga ersåttare.

Till kallelsen bör bifogas dagordning med redogörelse om årenden som ska
behandlas samt styrelsens f&slag till beslut.
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Därutöver kan rådet behandla årenden som inte tagits upp på dagordningen om
årendet år av så brådskande art att det år nödvåndigt med ett omedelbart beslut.

Vid Tornedalsrådets årsmöte behandlas följande årenden:

1. val av rådets ordfikande och två vice ordföranden. Ordffirande och två vice
ordföranden utses årligen.

2. behandling av årsredovisning och revisionsberåttelse från föregående
verksamhetsår

3. beslut om faststållande av resultat- och balansråkning och ansvarsfrihet för
styrelsen och verkstållande direktören.

4. val av två revisorer får det kommande verksamhetsåret

5.  tillsåttande av styrelse för en period av två år enligt medlemskommunernas
förslag

6. till rådet framlagda årenden. Nya motioner sånds till styrelsen för beredning
om årendet inte år av så brådskande art att det år nödvåndigt med ett
omedelbart beslut.

7. behandling av övriga drenden på dagordningen samt brådskande
årenden.

8  §

Tornedalsrådets uppgifter

Tornedalsrådet har som uppgift att enligt 2 § verka för Tornedalens
gemensamma intressen.

De centrala rnålsåttningarna år intressebevakning för invånarnas och
medlemskommunernas råkning samt profilering av Tornedalen. Centrala
målsåttningar utg&s vidare av att utveckla samt öka samarbetet inom näringsliv
och arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling samt inom
kultursektorn i Tornedalen.

9  §

Styrelse

För den operativa verksamheten svarar styrelsen, bitrådd av en verkstållande
direktör. Varje medlemskommun utser en egen representant samt suppleant till
Tornedalsrådets styrelse. Tornedalsrådet tillsåtter en styrelse som består av
ovannåmnda representanter fiir två år åt gången samt utser ordfdrande respektive
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vice ordffirande för styrelsen. Till ordföranden och vice ordföranden utses
personliga ersåttare.

10  §

Styrelsemöten

Styrelsen sammankallas av ordfôranden eller vid hans förfall viceordffiranden.
Styrelsen håller minst 4 ordinarie sammantråden per år. Extra sammantråden
hålles vid behov.

Till styrelsemöten bör ledamöterna kallas i god tid fdre sammantrådet.

Om ordinarie ledamot år ffirhindrad att delta i sammantrådet kallar han/ hon sin
personliga ersåttare.

11  §

Styrelsens speciella uppgifter år

1. att årligen uppråtta en verksamhetsplan, budget, samt förslag till
medlemsavgifter vilka presenteras fdr Tomedalsrådet vid årsmötet och efter
godkånnande skickas för kånnedom till respektive medlemskommun. Nåsta
års medlemsavgift faststålls enligt ffiljande: 40% utgör fast avgift; 60%
beräknas utifrån medlemskommunens folkmångd per 1 januari innevarande
år. Kiruna kommuns folkmångd beräknas efter invånarantalet i Karesuando
och Vittangi församlingar.

2. att årligen uppråtta en årsredovisning

3. att tillsåtta arbetsgrupper som består av experter eller personer som vål
behårskar området för vilket arbetsgruppen tillsåtts.

4. att definiera projektgruppemas målsåttningar och budget samt arvoden och
ersåttningar som betalas till projektgruppernas ledam5ter.

5. att till kommunerna och andra som berörs av projektgruppers
verksamhet göra fôrslag om bildandet av projektgruppen och om
kostnadsfiirdelningen mellan parterna.

6. att fdlja upp projektgruppernas arbete och efter att projektet
slutförts på basen av resultaten bereda förslag till åtgårder till
Tomedalskommunerna och vid behov till Tornedalsrådet.

7. att st,5dja studier i och intresset för språk som talas i Tornedalen.

8. att vid behov inbjuda till allmån konferens om Tomedalens
utveckling. Konferensen år öppen för alla.
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12  §

Beslutsförhet

Tornedalsrådet och styrelsen år beslutfdra når minst hålften av ledamöterna samt
ordfdrande eller viceordffirande år nårvarande. För beslut behövs enkel majoritet.
I sammantråden har varje ledamot en röst. Rösterna faller lika avgör lott vid
personval, i andra årenden har ordfdranden utslagsrbst.

13  §

Undertecknande av handlingar

Avtal, förbindelser och andra handlingar som tråffas utifrån beslut av
Tornedalsrådet eller styrelsen undertecknas av styrelseordföranden eller
verkstållande direktören enligt delegation.

14  §

Kansli

Tornedalsrådet har eget kansli vilket leds av den verkstållande direktören.

15  §

Råkenskaper

Tornedalsrådets redovisningsperiod år kalenderåret.

Årsredovisning låmnas till revisorema under februari månad påföljande år.

Revisorerna bör låmna en skriftlig revisionsberåttelse till styrelsen så snart som

Styrelsen och verkstållande direktören svarar fôr skötseln av rådets bank- och
postråkningar.

16  §

Ändrande av stadgar och uttråde från Tornedalsrådet

Beslut om åndrande av stadgar tas vid rådets möte med trefiårdedels majoritet av
vid mötet givna D5ster. I kallelsen ska åndrande av stadgar ornnåmnas.

Medlemskommunen ska meddela om uttråde från Tornedalsrådet senast före
slutet av maj månad efter vilket uttrådet tråder i kraft från början av påföljande
år.
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17  §

Stadgarnas giltighetstid

Dessa stadgar tråder i kraft efter det att medlemskommunerna har godkånt dem
samt att de antagits av Tornedalrådets årsmöte.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/984 -2

Arkiv: 1942/18/20

Saksbehandler:  Roy Jørgensen

Dato:                 08.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
25/09 Nordreisa formannskap 05.06.2009
47/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

SALG / OVERDRAGELSE AV EIENDOM

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 05.06.2009 

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner salg av ca 40 da av eiendommen Nylund gnr 18 bnr. 20 til 
Nordreisa rideklubb.
Salgssum fastsettes til kr 1500,- pr dekar I tillegg må kjøper bære kostnadene med fradeling, 
oppmåling og tinglysning av eiendomsoverdragelsen
Nordreisa kommune forbeholder seg forkjøpsrett ved evt. videresalg av hele eller deler av 
eiendommen.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner salg av ca 40 da av eiendommen Nylund gnr 18 bnr. 20 til 
Nordreisa rideklubb.
Salgssum fastsettes til kr 1500,- pr dekar I tillegg må kjøper bære kostnadene med fradeling, 
oppmåling og tinglysning av eiendomsoverdragelsen
Nordreisa kommune forbeholder seg forkjøpsrett ved evt. videresalg av hele eller deler av 
eiendommen.
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Saksopplysninger

Nordreisa Rideklubb søker i brev datert 9.12.2008 om at Nordreisa kommune overfører 
eiensdomsretten for eiendommen Nylund gnr 18 bnr 20 til  rideklubben.
Ridesenteret som eies av rideklubben er ført opp på denne eiendommen. Kommunen er 
grunneier.

Eiendommen Nylund 18/20 består av flere parseller. Ridesenteret er bygd på en av parsellene 
som utgjør ca 40 da. Området er LNF-område og kan regnes som dyrket mark. Parsellen 
disponeres av rideklubben til uteområde for klubbens hester.

Vurdering

Eiendommen Nylund 18/20 ligger i nærområdet til Storslett, men ligger utafor de områder som i 
kommuneplanen betegnes som byggeområde.  Det må derfor påregnes at det vil ta mange år før 
det er aktuelt med utbygging i ridesenterets nærområde.
Fra kommunens side anser en heller ikke eiendommen egnet til annet bruk enn hva tilfellet er i 
dag.  Det er heller ikke umiddelbare planer for kommunal utbygging av eiendommen.
Det ansees derfor som samfunnsriktig å overføre eiendommen til Nordreisa rideklubb.
Administrasjonen finner det noe vanskelig å fastsett pris på eiendommen. Forslag til salgspris er 
basert på satser som framkommer i  Landbruksdepartementets Rundskriv  M-3/2002, der hvor 
omsetning av konsesjonspliktige jordbrukseiendommer behandles. 

Som jordbruksareal vil verdien kunne fastsettes til kr 1500,- pr dekar.  Som framtidig 
utbyggingsområde vil verdien sannsynligvis være betydelig høyere.  Administrasjonen tar ikke 
stilling til hvorvidt formannskapet ønsker å vurdere annen pris til rideklubben.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5147 -2

Arkiv: C00

Saksbehandler:  Berit Stien

Dato:                 26.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
20/09 Nordreisa Levekårsutvalg 04.06.2009
48/09 Nordreisa kommunestyre 18.06.2009

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 04.06.2009 

Behandling:

Forslag fra AP: Nordreisa kommune ønsker ikke at nye automater skal utplasseres i kommunen 
- og oppfordrer det lokale næringslivet til ikke å plassere nye automater i sine lokaler.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune ønsker ikke at nye automater skal utplasseres i kommunen - og oppfordrer 
det lokale næringslivet til ikke å plassere nye automater i sine lokaler.

Nei til nye spilleautomater

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Viser til brev fra Nordreisa Arbeiderparti hvor de på årsmøte 26.april i sak10/09 fattet flg. 
vedtak: Nordreisa Ap ønsker ikke at de nye automatene skal utplasseres i kommunen – og 
oppfordrer det lokale næringslivet til ikke å plassere nye spilleautomater i sine lokaler
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