
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 
Møtested: Ishavsstudio, HALTI 
Dato: 09.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall meldes i Kaukus.

1



                                        Saksliste 
 
 
09.00-10.00 Orientering 
- Orientering om æresprisen 2021 ved Agnete Båtnes Braaten  
- Orientering om barnehage 
- Orientering om barnevernsreformen 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/21 Referatsaker   
RS 39/21 Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter 

kommunene har til innkjøp av læremidler til 
fagfornyelsen 

 2019/662 

RS 40/21 Tilsagn - samisk språk og duodji Oksfjord 
oppvekstsenter 

 2020/1355 

RS 41/21 Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å 
inkludere barn og unge - 2021 

 2020/1192 

RS 42/21 Samisk barnehagetilbud 2021 - Samisk avdeling i 
norske barnehager - Leirbukt barnehage - Tilsagn 

 2015/669 

RS 43/21 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 
15.05.2021 

 2020/121 

RS 44/21 Utlysning av tilskudd til svømmeopplæring for 
nyankomne minoritetsspråklige elever 2021 

 2015/1016 

RS 45/21 Søknad fra Reinrosa 4H til fond for frivillig 
arbeid til kultur og idrett 

 2020/70 

RS 46/21 Tildeling av kulturmidler 2021 - aktiviteter for 
barn og ungdom 

 2021/311 

RS 47/21 Tildeling av kulturmidler 2021 - aktiviteter for 
funksjonshemmede og eldre 

 2021/311 

RS 48/21 Kulturmidler 2021- avslag på søknad  2021/311 
RS 49/21 Søknad støtte til klimasatsing - Moan skole  2020/272 
RS 50/21 Avslag på søknad om tilskudd - utbygging og 

ombygging av Moan skole 
 2020/272 

RS 51/21 Rapport Rotsundelv ekstern skolevurdering  2021/607 
RS 52/21 Referat møte om hybelsituasjonen 24. mars 2021  2021/355 
RS 53/21 Bekreftelse på avsluttet tilsyn - Nordreisa 

kommune 
 2020/1111 

RS 54/21 Nordreisa kommune midtveisvurdering 
veiledning BUFDIR 2020-2021 

 2020/528 

RS 55/21 
RS 56/21 

Orientering om barnevernsreformen 
Oppfølging av politiske vedtak 2021 

 2018/889 
2021/621 
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RS 57/21 
 

Oppfølging av politiske vedtak 2020 2021/621 

PS 16/21 Æresprisen 2021  2021/468 
PS 17/21 Anmodning om realisering av fotballhall  2021/477 
PS 18/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og 

budsjettregulering nr 1/2021 
 2020/582 

PS 19/21 Foreløpig budsjettramme 2022  2020/582 
PS 20/21 
 
PS 21/21 

Vedlegg til Foreløpig budsjettramme 2022 – 
Tiltak 
Revidering – Reglement/retningslinjer for barn- 
og unges kommunestyre i Nordreisa 

 2020/638 
 

2020/1017 
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Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo

Telefon: 
+47 23 30 12 00

E-post: 
post@udir.no 
Internett: 
www.udir.no

Org.nr.: 
NO 970 018 131

Nordreisa kommune

943350833
Vår referanse

2021/4114/1
Vår dato

30. mars 2021

Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene
har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen
Vi viser til gjeldende vedtatte statsbudsjett for 2021 og utbetaler følgende tilskudd til Nordreisa kommune:

Grunnlag Antall Periode Sats Beløp

Tilskudd til læremidler i fagfornyelsen 443,00 Jan-Des 164,65 72 940,00

Totalt: 443,00 72 940,00

Beløpet blir utbetalt torsdag 8. april 2021 til kontonummer 4740 05 03954.

Rapportering

Rapporteringsfrist for tilskudd mottatt i 2021 er 1. februar 2022. Vi vil utarbeide nye rapporteringsskjema og informere kommunene
ca. en måned før fristen.

Vilkår

Tilskuddsmottaker har plikt til å melde fra til Utdanningsdirektoratet dersom grunnlaget for tilskuddet endres eller faller bort.

Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene.

Dersom Nordreisa kommune ikke har gitt riktige opplysninger, har brukt midlene i strid med forutsetningene, eller på annen måte
har brutt vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd, eller kreve det tilbakebetalt.

Ved feil i utregning, eller utbetaling av tilskudd, kan det gjøres avregning i påfølgende tildelinger, eller tilskudd kan kreves
tilbakebetalt.

For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside 

Med hilsen

Bjørn Erik Rasmussen
avdelingsdirektør

Vigdis Edvardsen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent

www.udir.no

5

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/tilskudd-merutgifter-til-innkjop-av-nye-laremidler-2020/


;.,.

 

?, — Poastaöujuhus/adresse Tel' 78 47 40 00
x '
'5" .  S  A M  E D  l  G G  l Poaslaboksé/poslboks  3  Org.nr: 974 760 347

5A M E“ N 0  E T _ 9735 kéra'é'ohka/Karasjok samedlcgiasemedlaai no

 

 

{INCV “ mun.

.  .  ”.d- [j h L.:éåägrqeaqnudgadji 1  Anne Marie Hætta

u r. vlu_._,~£ ’\  "  :::

  

saksbehandler  "

I  "ej—; Tel: !+47 78 4B 42 58
”W..-—. ,...m,,.—.........-,..,,'

u MN 202’: l
OKSFJORD OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE :...—7:77”.-. ..  _ l

     
   

Postboks 174 slo '  555 .  "
9156 STORSLETF , ‘L ““““ l

*N—r— ~~~~~~ 7—»!
ÅåSl/SAK MlN CUJ.NAR REF. DIN EL‘JT‘JBERESREF.M: ““““ . *;WHHBALO
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RG 011/21 Giellaproåeakta 2021  = OKSFJORD OPPVEKSTSENTER
AVD  SKOLE, Råissa suohkan - Sémegiella ja duodji - Lohpådus
RG  011/21  Språkprosjekter 2021 -OKSFJORD OPPVEKSTSENTER
AVD  SKOLE, Nordreisa kommune -Samisk språk og duodji -
THsagn

Mil öujuhit ohcamil beaivaduvvon /Vi viser til søknad av 23.02.2021
Sämedlggi lea dahkan éuovvovas mearradusa assis  /  Sametinget har gjort følgende vedtak i
sak 011/21:
Mearrådus:

Sämedlggi lohpida dakko bokte addit öuovvovaå doarjaga Åkéovuona bajäsåaddanguovddaå,
Skuvla, Raissa suohkan, prosektii: Sämegiella ja duodji:

1. Doarjja gitta 40 000 ru radjai.
2. Doarjja ii leatjuolluduvvon nu mot ohccon, go njuolggadusald mielde ii juolluduvvo doarjja

daidda olggosgoluide: Gielladoaibmabijut 40 000 radjai.
3. Doarjjaoaäu galga 5 vahku sisa doarjjareivve beaivadeami rajes öalalaööat dohkkehlt

doarjjaeavttuid. Jus Sémediggi ii leat 0220n dohkkehusa algemearis, de manahuvvo
doarjja. Sus guhte vuollaiöalla doarjjaeavttuid dohkkeheami ferte leat fapmudus
geatnegahttit fitnodaga/ésahusa jna.

4. Ruhta valdojuvvo poasttas 12001 Giellaproseavttat.
5. Doarjja maksojuvvo 50  %  dalle go proéeakta/doaibmabidju alggahuvvo ja 50 % dalle go

buot mearradusa eavttut leat ollaéuhttojuvvon.
6. Proåeakta galga garvvistuvvot manimusta 2 jagi sisa doarjjareivve dahtona rajes.

Doarjjaoaååu galga raporteret ulbmilolahusa eavttuid ektui ja rudaid geavaheami birra.
Sémedikkl raporterenmala galga geavahuvvot. Daid vuodul galget ulbmilolahusa eavttut
raporterejuvvot:

Mot lea proseakta vaikkuhan ahte albmot lea oahppan ja/dahje ovddidan Samegiela

Proéeavtta ulbmiljoavku

Cilgehus mot proseakta lea öadahuvvon.

Sämi gielladoaibmabijut

Makkér doaimmat leat lägiduvvon
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7. Mudui gustojit njuolggadusat maid Såmediggi lea mearridan åssis SR 005/21 Såmi
giellaproseavttaid doarjjanjuolggadusat.

8. Ohcci ii guoskå gielddus njuolggadusaide mat leat EØS-åiehtadusa artihkal 61.1— eavttut
almmolas doarjagiid birra,go dat doaibma ii leat dienas bargu, muhto olles ålbmogii
åvkkålas.

9. Våidinåigemearri lea  3  vahku dan beaivvi råjes go mearra'dusa almmuheapmi lea joavdan
åssåi gulli beallåi, vrd. halddasanlåga, §29.

Vedtak:

Sametinget gir med dette tilsagn om følgende støtte til OKSFJORD OPPVEKSTSENTER AVD
SKOLE, Nordreisa kommune, til prosjektet: Samisk språk og duodji:

1.
2.

3.

4.

6.

Tilskudd inntil kr 40 000
Tilskuddet er ikke bevilget som omsøkt, da det etter regelverket ikke ytes tilskudd til
følgende utgifter: Samiske språktiltak til kr. 40 000.
Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra tilskuddsbrevets dato sende skriftlig aksept av
vilkårene for tilskuddet. Hvis Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet
uten ytterligere varsel. Den som underskriver aksept av vilkårene, må ha fullmakt til å
forplikte foretaket/institusjonen mv.
Beløpet belastes post 12001 Språkprosjekter.
Tilskuddet utbetales 50 % når prosjektet/tiltaket starter og 50 % når alle vilkår i vedtaket er
oppfylt.
Prosjektet skal ferdigstilles senest 2 år etter tilskuddsbrevets dato. Tilskuddsmottaker skal
rapportere kriterier for måloppnåelse og om bruken av midlene ved å bruke Sametingets
mal for rapportering. [ henhold til måloppnåelse skal følgende rapporteres:
Hvordan har prosjektet bidratt til at befolkningen har lært samisk og/eller fremmet samisk
språk

Målgruppe for prosjektet

Beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet

Samiske språkti/fak

7.

8.

9.

Hvilke typer tiltak er arrangert

For øvrig gjelder regelverk fastsatt av Sametinget i sak SR 005/21 Regelverk for tilskudd til
samiske Språkprosjekter.
Søker omfattes ikke av forbudsbestemmelsen i EØS-avtalen artikkel 61 .1— vilkårene for om
det foreligger offentlig støtte, da dette arbeidet kan betraktes som Tjenester av allmenn
økonomisk betydning.
Klagefristen er  3  uker fra den dagen melding om behandlingsresultatet kommer fram til
søkeren, jf. forvaltningsloven, §29.
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Dohkkehuvvon gollomerostallan/godkjent kostnadsoverslag:

Golut/kostnadstype:

Språkmedarbeider/duodjekonsulent 2500x10
Kristine Ragnhild Eira

Samisk språkmedarbeider  —  Kjøp av tjenester ved

Kvænangen språksenter

Andre lærere og assistent— Monica Forså Karres, Silja
Mikkelsen, Ingrid Birkelund

Reise og opphold for duodjekonsulent  — Kjøring

Kautokeino/Øksfjord

Innkjøp av materiell til duodji — Klede

25m=25x450=11250
Sytråd  +  andre sysaker 500,—
Leie eller kjøp av Symaskin 3250,—

Submi  /  Sum

Ruhtadeapmi/Flnansiering:

Sémediggi/Sametinget Ru/kr

Gielda /fylkkagielda/ "
Kommune/fylkeskommune

Earät/Andre "

lezas ruhta/iezasoassi / Egne midler/egenandel

Submi  /  Sum Ru/kr

Ohcan/Omsøkt

Ru/kr

Ru/kr

25 000

10 000

10 000

3 930

15 000

63 930

Dohkkehuvvon/

Godkjent

16 000

6 000

6  000

3 000

9 000

40 000

Ohcan/Omsøkt Dohkkehuvvon/

52 000

11 930

63 930

Godkjent

40 000

23 930

63 930

Proseanta/

Prosentsats

63%

37%

100%

Sämedlkkis lea vejolasvuohta darkkistit ahte doarjjarudat geavahuvvojit eavttuid ja
doarjjarelvve galbadusald mielde.

Véldinaigemearri lea 3 vahku dan bealvvi rajes go mearradusa almmuheapmi lea joavdan
äésäl gulli bealléi, vrd. hälddaåanläga, §29.

Njuolggadusat ja raporterenskovvi gavdno Sémedikki ruovttusliddus:
htt s://www.samedi ino/Doar'agatiaåg eanddat/Doar'a-sami- iellaproseavttaide

Sametinget kan kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene og i  samsvar med
vilkårene i tilskuddsbrevet.

Klagefristen er 3 uker fra den dagen melding om behandlingsresultatet kommer fram til
søkeren, jf. forvaltningsloven, 529.
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Regelverk og rapporteringsskjema finnes på Sametingets hjemmeside:
httpszllwwwsametin et.no/Tilskudd—o —sti end/Tilskudd-til-samiske-s raak rosekter

Dearvvuod'aiguin/Med hilsen

Per-Johannes Marainen Anne Marie Hætta
fagajodiheaddji/fagleder -gielia/språk raddeaddilrådgiver

Da't tja/a le elekträvnålattjat dåhkkidum ja vuollajtjalek sa'ddiduwä.

Dat reive lea elektrovnnalaéöat dohkkehuvvon ja sa'ddejuwo vuolla'iöéllaga haga.

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme ji'h seedtesåvva vuelletjaa/egapth.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Mäehädus/Vediegg:

e Diehtu Sa'medikki eankilmearra'dusaid vaidinvuoigatvuoda birra  /  Melding om rett til å klage
over enkeltvedtak i Sametinget/

e  Duodastus eavttuid dohkkeheapmai  — Bekreftelse på aksept av vilkår
o Mäksinavåiuhus  /  Utbetalingsanmodning
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@ SÅMEDIGGISAMETINGET

   liciii (atriefli'xli <22; Eimeairi'é råliiaaid VäiitliilWio
(Halddaåanléga § 27, goalmmat ladas).

[limt
Dat diehtu öuovvu alo reivviid Sämedikki mearradusaid birra, maid sahtta vaidit.

 

lir/17 rim mmg/m,] jr,;
Sämedikki eankilmearradusald sahtta vaidit Sämediggeradda'i halddaåanlaga njuolggadusaid vuodul.
Ålgemearri vaidit lea 3 vahku dan rajes go mearradusa almmuheapmi lea joavdan aååai gulli beallai
vaidinaigemearri lea 3 vahku dan bealvvi rajes go mearradusa almmuheapmi lea joavdan aééal gulli
beallai. Lea doarvai go vaidda lea addojuvvon poastadoaimmahahkii ovdal aiggi nohkama.

Véidda sa'ddejuvvo Sämediggai, Åvjova'rgeaidnu 50, 9730 Karaéjohka.

Väidda galga leat vuolläiöallojuvvon, mearradus maid valda galga leat namuhuvvon, ja dat
nuppastus maid dähttu vaidojuvvon mearradussii, galga leat namuhuvvon. muitalit makkar
mearradusa guoddala ja makkar rievdadusaid hallida. Véldagis berrejit maid namuhuvvot dat arttat
maid vuodul valda ja vejolaå eara diedut mat sahttet vaikkuhit va'ldaga arvvoåtallamii.

Jos IeZZet erenoaméé sivat dasa, de sahtta ohcat oaäZut guhkit vaidinaigemeari. vaidda sähtta
hilgojuvvotjos saddejuvvo menddo mannit. Halddaäanlaga § 31 vuodul sahtta va'idda mil séddejuvvo
menddo mannit, dattetge meannuduvvotjos valdi sahtta duodaétit ahte marmoneapmi ii leat su
sivva. Dakkär dillin berre ge almmuhuvvot manne marmoneapmi ii leat vaidi sivva.

Varegg—øl Eva/10mg {iifehariéii flåéi .bäiäpärjim ju gmbid/z nrtdtrw
vaidis lea vuolgatvuohta diehtit aéåi bahpariin daid raddjehusaiguin, mat bohtet ovdan

halddaéanlaga paragrafain 18-19. Jos nu halilduvvo, de ferte valdot oktavuohta Sämedikkin.
Sémediggi sahtta därklleappot bagadit vaidinvejolaåvuodaid birra, ja dan birra mo vaidit.

Lea mudui Sémedikki geatnegasvuohta bagadit aééemeannudannjuolggadusaid ja eara
njuolggadusaid birra mat njuolgga gusket olbmuid vuoigatvuodaide ja geatnegasvuodaide
aåäesuorggis.

Galati” vriiduimåj Main/u1717:3136
Friddja riektiradi njuolggadusald vuodul sahtta guoskevaé almmolaé asahusas ohoat aZut
buhtaduvvot darbbaélaé goluid lahkadovdiveahkkai. lVluhto das leat dihto dienas— ja opmodatmearit.
Fylkkamannekantuvra dahje guoskevaé lahkadovdi sahtta bagadit darklleappot.

Go mearradus rievdaduvvo valdai buorrin, ja vaidis leat leamaå mearkkaéahttl golut, de son sahtta
dihto oktavuodain gäibidit ahte Samediggi buhtada daid goluid (hélddaéanlaga § 36).
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Q SÅMEDIGGI SAMETINGET
_.  X  '. ..4  ,.  =>. "få

Melding om rett: til å klage over" enkeltvedtak i Sametinget
(Forvaltningsloven  §  27, tredje Iedd)

innledning
Denne meldingen vil alltid være vedlagt de brev om vedtak i Sametinget som kan påklages.

Klager-ett
Enkeltvedtak  i  Sametinget kan etter reglene i forvaltningsloven påklages til Sametingsrådet.
Klagefristen er  3  uker fra den dag melding om behandlingsresultatet kommer fram til søkeren. Det
er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen sendes Sametinget, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som
ønskes. Det bør også fremmes en begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som
kan ha betydning for bedømmelse av klagen.

Om det foreligger særlig grunn til det, kan det søkes om å få forlenget klagefristen. Dersom klagen
blir sendt for sent, kan den bli avvist. Etter forvaltningsloven § 31 kan en klage som er innsendt for
sent, likevel behandles dersom klageren gjør det sannsynlig at forsinkelsen ikke skyldes klageren.
Det bør derfor i tilfelle opplyses hvorfor klageren ikke kan lastes for forsinkelsen.

et til vi .se sakens dokumenter eg til å kreve veiledning.
Med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven §§ 18-19, har klageren rett til å se
dokumentene i saken. Dersom dette ønskes, må Sametinget kontaktes. Sametinget kan gi
nærmere veiledning om adgangen til å klage, og om framgangsmåten ved klage.

Sametinget har forøvrig plikt til å veilede om saksbehandlingsregler og om andre regler av konkret
betydning for publikums rettigheter og plikter innen saksområdet.

flåostimder" ved klagesak
Utgifter til nødvendig advokatbistand kan søkes dekket av det offentlige etter reglene om fritt
rettsråd. Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller
vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning.

Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, og klageren har hatt vesentlige kostnader, kan
klageren i visse tilfeller kreve at Sametinget dekker disse kostnadene (forvaltningsloven § 36).
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OKSFJORD OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE
Postboks 174

9156 STORSLETT

RG 011/21 Giellaproseakta 2021  = OKSFJORD OPPVEKSTSENTER
AVD SKOLE, Räissa suohkan  =  Sämegiella ja duodji  =  Lohpädus
RG 01'il21 Språkprosjekter 2021  =  OKSFJORD OPPVEKSTSENTER
AVD  SKOLE, Nordreisa kommune  =  Samisk språk og duodji  =
THsagn

ivjäksioivhuhm Uteniitiwscmmodmng
{3

Din öuj./Deres ref. 21/1086  — 3

Doarjja kr:
Tilskudd kr:

lViäksin oassi  /  Utbetaling
av:

Namma:
Navn:

Or nr.:

Bänkokontonr:
Bankkontonr:

Doarjjavuostäiväldi
vuolläiéäla/

Tilskuddsmottakers
underskrift

thztmæm
1. Oassi/del: Kr 2.oassi/del:Kr

','» (r,
;;], U , x/ 1/ {VI

OKSFJORD OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE

975 268 608

Li ?LJ u. ()5 i;) (?> (1’73 {:5 .  . ,.
Merke'uvvo/Merkes: öf>i11,.åa,:.w 919,642: DJ,/få»; vw???"

Dähton/Dato:

:  i = ;f [( «f i
fV/cf', et Laz, to» vi.] må ~53
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OKSFJORD OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE
Postboks 174
9156 STORSLETT

RG O11I21 Giellaproseakta 2021  -  OKSFJORD OPPVEKSTSENTER
AVD  SKOLE, Réissa  suohkan  -  Såmegiella ja duodji  -  Lohpådus
RG  011/21  Språkprosjekter 2021 - OKSFJORD OPPVEKSTSENTER
AVD  SKOLE, Nordreisa kommune  -  Samisk språk og duodji -
THsagn

Duoäaétus eavttuid dohkkeheapmåi  — Bekreftelse på aksept av vilkår

Din ("mi./Deres 21/1086  —3
ref.

Mun/mii dohkkehit dåkko bokte doarjaga eavttuid. Jeg/vi aksepterer med dette
vilkårene for tilskuddet.

Sus guhte vuollåiéållå ja dohkkeha eavttuid ferte leat fåpmudus geatnegahttit
fitnodaga/åsahusa jna.  /  Den som underskriver aksept av vilkårene må ha fullmakt
til å forplikte foretaket/institusjonen mv.

Båiki/beaivi-Sted/dato: (),/%.ffforaL/nwyw Livia—1,5 amp}!
J

Doarjjavuoståivåldi vuollåiöåla

Tilskuddsmottakers underskrift:
'.  I  h . / * I:)
life!/"Vil "«i " Åé/r'm.ø F» . Ni få (øl»

i,

13



 
Deres ref:   Vår ref:  259608 Arkivnr.: 2020/60632 Arkivkode: 383 Dato: 03.05.2021

 

Nordreisa kommune
Att: VEGARD TVEDT PEDERSEN
 

 

 

Dere har fått innvilget tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å
inkludere barn og unge 2021

Vi viser til søknaden deres om tilskudd til tiltaket "ReisaLAN" gjennom tilskuddsordningen Nasjonal
tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021, søknadsID 259608.

Bufdirs vedtak

Vi har innvilget    i tilskudd til tiltaket i 2021. 140 000 kroner

Dere har oppgitt at aktiviteten skal finne sted i vinterferien 2021 (22-26. februar). Tilskuddsperioden for
denne ordningen er 01.03.2021 - 01.03.2022. Midlene innvilges til aktivitet innenfor denne perioden.

Dere har ført opp 10 000 kr på budsjettposten "lønn og godtgjørelse målgruppen", uten at dette er
beskrevet nærmere i søknaden. Tilskuddsmidlene kan derfor ikke brukes på lønn til deltakerne.

Hva må dere gjøre?

Dere må lese gjennom og ta vare på dette brevet. Send gjerne også brevet til økonomiavdelingen
deres. Brevet inneholder viktig informasjon om deres plikter som tilskuddsmottaker. Vi legger til
grunn at dere setter dere inn i og aksepterer vilkårene i dette brevet og bestemmelsene i regelverket

, og .for tilskuddsordningen veilederen til regelverket
Dere må gjennomføre tiltaket i tråd med smittevernreglene. Hvis tiltaket er påvirket av Covid-19,
les mer om hvilke regler som gjelder for tilskuddet og gjennomføringen av deres tiltak på våre

. Legg merke til at det er ulike regler for offentlige virksomheter og frivillige/ideellenettsider
virksomheter.
Dere må bruke tilskuddet innenfor tilskuddsåret/tilskuddsperioden, som er 1. mars 2021 til 1.mars
2022. Dere må også bruke tilskuddet til målet og aktiviteten som dere beskrev i søknaden, og etter
forutsetningene i dette brevet og i regelverket for tilskuddsordningen.
Dere må føre alle kostnader i tiltaket på eget prosjektnummer eller kostnadssted. Vi kan
underkjenne kostnader som ikke er ført på riktig måte.  
Dere må bruke alle inntekter dere får som følge av dette tiltaket til å finansiere aktiviteten i tiltaket.
Dette kan være deltakeravgifter, kiosksalg, sponsormidler og liknende.
Dere må sende inn rapport og prosjektregnskap, se eget avsnitt lenger ned.
Dere må ha gode rutiner og etiske retningslinjer som sørger for tryggheten til deltagere i tilbudene
deres. Dette kan være opplæringstiltak, referansesjekk, politiattest for personer som jobber med
barn og unge, eller lignende.
Dere må vise at tiltaket er gjennomført med støtte fra Bufdir i presentasjoner og omtaler av
prosjektet. Bufdirs logo finner dere . Vi forutsetter at vi kan publisere resultater og rapporter fraher
tiltaket på våre nettsider.
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Dere må gi oss alle opplysninger som kan ha betydning for tiltaket, enten dere har mottatt tilskuddet
eller ikke, og svare på henvendelser og oppgaver som vi sender dere i Bufdirs søknadsportal for
tilskudd.

Slik har vi behandlet søknadene om tilskudd

Bevilgningen på Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er om lag 371 millioner kroner
i 2021, hvorav 20 millioner kroner er satt av til søknader om utprøving av metoder/arbeidsmodeller
(tiltakstype 1 b) og koordinering av samarbeid mellom tjenester (tiltakstype 1 c). Bufdir har mottatt totalt
1365 søknader om tilskudd på om lag 769 millioner kroner på denne ordningen. Det vil si at den totale
oversøkning er på om lag 396 millioner kroner. Her er en oversikt over antall søknader og søknadsbeløp
på de ulike tiltakstypene: 

Kultur-, ferie- og fritidsaktiviteter, alternative mestringsarenaer (tiltakstype 1 a): 1230 søknader,
totalt søknadsbeløp er 685,6 millioner kroner.
Utprøving av metoder/arbeidsmodeller (tiltakstype 1 b): 75 søknader, totalt søknadsbeløp er 62,7
millioner kroner.
Koordinering av samarbeid mellom tjenester (tiltakstype 1 c): 57 søknader, totalt søknadsbeløp er
20,7 millioner kroner. 

For at mange gode tiltak skal få tilskudd har ikke alle søknader blitt innvilget like mye som de søkte om.
Hvis det ikke står en begrunnelse for hvorfor deres tilskudd eventuelt er redusert under overskriften
"Bufdirs vedtak", er begrunnelsen for redusert tilskuddsbeløp begrensede midler tilgjengelig på
ordningen.

I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltakelse og
medvirkning for målgruppen i ferie-, kultur- og fritidsaktiviteter og deltakelse på alternative
mestringsarenaer. Søknader er vurdert som gode når de har en konkret beskrivelse av hvordan de vil bidra
til å oppnå formålet med tilskuddsordningen, konkret beskrivelse av aktiviteten og hvilket omfang
tilbudet skal ha og en god plan for å nå tilskuddsordningens målgruppe (rekruttering).

Direktoratet har i 2021 vektlagt følgende i saksbehandlingen jf. regelverket for ordningen:

omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen/bydelen
geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordeling av midlene
den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold

Rapportering

Dere skal sende inn rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. april 2022. Regnskapet skal være
kontrollert av revisor, og revisor må følge Bufdirs kontrollhandlinger. Dere rapporterer i Bufdirs

 og dere får tilsendt rapporteringsoppgaven i god tid før fristen. Dere må sette dere inn i desøknadsportal,
mer detaljerte kravene til rapporteringen som dere finner på .tilskuddsordningens nettsider

Når utbetaler vi tilskuddet?

Vi utbetaler tilskuddet til konto  innen kort tid. Vi ber dere kontrollere at kontonummeret er4740 0503954
riktig. Dersom kontonummeret er feil, eller dere har fått utbetalt feil beløp, må dere ta kontakt med oss så
fort som mulig.
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Hva skjer hvis dere må gjøre endringer i tiltaket?

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til
oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

Hvis dere må endre tiltaket underveis, må dere så snart som mulig søke om  gjennomomdisponering
søknadsportalen. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som er innenfor rammene av den opprinnelige
søknaden.

Hvis dere trenger mer tid til å fullføre tiltaket, kan dere søke om å forlenge tilskuddsperioden og dato for
sluttrapportering. Dette gjør dere ved å søke om  gjennom søknadsportalen innen utsettelse 31. januar

. Denne fristen gjelder ikke dersom deres søknad om utsettelse kun gjelder utsettelse av fristen for å2022
sende inn rapporten. 

Eventuell tilbakebetaling av tilskudd

Bufdir kan kreve at dere betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet hvis

dere ikke gir fullstendige eller korrekte opplysninger til Bufdir
dere ikke bruker tilskuddet på den måten som dere beskrev i søknaden
dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene som står i dette tilskuddsbrevet
dere ikke bruker opp hele tilskuddet
dere ikke gjennomfører tiltaket
dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen
rapport og regnskap ikke blir godkjent av Bufdir
Bufdir ved en feil utbetaler for høyt tilskudd

Bufdir kan kontrollere bruken av midlene

Bufdir og Riksrevisjonen har rett til å kontrollere at dere bruker midlene på riktig måte. Det er
bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd som gir oss rett til å
kontrollere at dere bruker midlene riktig.

Dere kan klage på vedtaket

Dere har rett til å klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere
mottar dette brevet, jf. forvaltningslovens § 29 første ledd og eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd.
Klagen sender dere til Bufdir gjennom . Finn fram riktig søknad under «Mine søknader»,søknadsportalen
velg fanen som heter «Andre valg» og trykk på delprosessen «Klage».

Oppgi søknadsID   når dere tar kontakt med oss om denne saken, og ta godt vare på all259608
informasjonen dere mottar.

Vi ønsker dere lykke til med prosjektet!

 

Med hilsen,

Terje B. Grytten  
avdelingsdirektør Jeanette Lorentzen
  seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Er du interessert i støtte til internasjonale prosjekter for ungdom (13-30 år) eller

jobber du med ungdom? Søk om midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom, et EU-finansiert program

drevet av Bufdir. Du kan få støtte til mobilitetsprosjekter, samarbeidsprosjekter og

politikkutvikling i samarbeid med organisasjoner fra Europa og naboregionene.

Søknadsfrist er tre ganger i året. Mer informasjon finner du her: www.aktivungdom.eu
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Nordreisa kommune Oppvekst og Kultur
Postboks 174
9156 STORSLETT

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO
21/2315 - 3 21/14877 07.05.2021 

HO 101/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 - Sámi ossodat dáčča 
mánáidgárddis - Leirbukt mánáidgárdi - Lohpádus
HO 101/21 - Samisk barnehagetilbud 2021 - Samisk avdeling i 
norske barnehager - Leirbukt barnehage - Tilsagn
 Mii čujuhit ohcamii beaiváduvvon / Vi viser til søknad av 30.04.2021.
Sámediggi lea dahkan čuovvovaš mearrádusa áššis / Sametinget har gjort følgende vedtak i 
sak HO 101/21:
Mearrádus

Sámediggi lohpida dákko bokte addit čuovvovaš doarjaga, Leirbukt mánáidgárdái, Ráissa suohkanis 
2021 ovddas: 

1. Doarjja gitta 130 000 ru rádjái.
2. Doarjjasturrodat lea meroštallojuvvon Sámedikki meroštallannjuolggadusaid vuođul 

sámi mánáidgárddiide ja mánáidgárddiide main lea sámi ossodat. 
3. Doarjja váldo poasttas 17 030 Sámi mánáidgárddit ja mánáidgárddit main lea sámi 

ossodat.
4. Doarjjaoažžu galgá ovdal go vihtta vahku lea gollan doarjjareivve dáhtona rájes, sáddet 

skovi mas dohkkeha mearrádusa eavttuid ja skovi mas ávžžuha oažžut doarjaga 
máksojuvvot. Jos Sámediggi ii oaččo vástádusa eavttuid dohkkeheamis, sihkkojuvvo 
doarjja almmá duođi eanet dieđitkeahttá. 

5. Doarjjaoažžu galgá raporteret ruđaid geavaheami birra ovdal njukčamánu 1.beaivvi 
2022.

6. Sámediggi ja Riikarevišuvdna sáhttet bearráigeahččat geavahuvvojit go ruđat eavttuid 
mielde, gč. juolludusnjuolggadusa § 10 nuppi lađđasa ja riikarevišuvdnalága § 12 
goalmmát lađđasa.

7. Doarjja regulerejuvvo Sámedikki njuolggadusain mearriduvvon áššis SR 196/20   
Njuolggadusat - Sámi mánáidgárddit ja mánáidgárddit main sámi ossodat. 
Njuolggadusain bohtet ovdan buot eavttut ja gáibádusat juolludeami, raporterema ja 
máksima ektui.

Vedtak

Sametinget gir med dette tilsagn om følgende tilskudd til Leirbukt barnehage i Nordreisa kommune for 
2021: 

1. Tilskudd inntil kr 130 000. 
2. Tilskuddsstørrelsen er beregnet på grunnlag av Sametingets beregningsregler for samiske 

barnehager og barnehager med samisk avdeling.
3. Tilskuddet belastes post 17 030 Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling. 
4. Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra mottakelse av tilskuddsbrevet, sende inn skjema for 

aksept av vilkår og anmodning om første utbetaling. Hvis Sametinget ikke mottar aksept av 
vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel. 

5. Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene innen 1.3.2022. 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00

Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no

Áššemeannudeadji

saksbehandler

Kathrine Anti

Tel: +47 78 47 41 25
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6. Sametinget og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter 
forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje 
ledd. 

7. Tilskuddet reguleres av regelverket fastsatt av Sametinget i sak SR 196/20 Regelverk for 
tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling.  Av regelverket 
fremgår alle vilkår og krav til tildeling, rapportering og utbetaling.

Sámedikkis lea vejolašvuohta dárkkistit ahte doarjjaruđat geavahuvvojit eavttuid ja doarjjareivve 
gáibádusaid mielde. 

Váidináigemearri lea 3 vahku dan beaivvi rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan áššái 
gulli beallái, vrd. hálddašanlága, §29.

Sametinget kan kontrollere at tilskuddet brukes etter forutsetningene og i samsvar med 
vilkårene i tilskuddsbrevet.

Klagefristen er 3 uker fra den dagen melding om behandlingsresultatet kommer fram til søkeren, 
jf. forvaltningsloven, §29.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Anna Kristine Skum Hætta Kathrine Anti
konst. fágajođiheaddji fagleder vuosttaškonsuleanta/førstekonsulent

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá. 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga.
Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Mielddus/Vedlegg:

 Diehtu Sámedikki eaŋkilmearrádusaid váidinvuoigatvuođa birra / Melding om rett til å klage 
over enkeltvedtak i Sametinget

 Duođaštus eavttuid dohkkeheapmái - Bekreftelse på aksept av vilkår
 Máksinavžžuhus / Utbetalingsanmodning
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Diehtu Sámedikki eaŋkilmearrádusaid váidinvuoigatvuođa birra 
(Hálddašanlága § 27, goalmmát lađas).

Álgu
Dát diehtu čuovvu álo reivviid Sámedikki mearrádusáid birra, maid sáhttá váidit.

Váidinvuoigatvuohta
Sámedikki eaŋkilmearrádusaid sáhttá váidit Sámediggeráđđái hálddašanlága njuolggadusaid vuođul. 
Áigemearri váidit lea 3 vahku dan rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan áššái gulli beallái 
Váidináigemearri lea 3 vahku dan beaivvi rájes go mearrádusa almmuheapmi lea joavdan áššái gulli 
beallái. Lea doarvái go váidda lea addojuvvon poastadoaimmahahkii ovdal áiggi nohkama.

Váidda sáddejuvvo Sámediggái, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka. 

Váidda galgá leat vuolláičállojuvvon, mearrádus maid váidá galgá leat namuhuvvon, ja dat nuppástus 
maid dáhttu váidojuvvon mearrádussii, galgá leat namuhuvvon.  muitalit makkár mearrádusa guoddala 
ja makkár rievdadusaid háliida. Váidagis berrejit maid namuhuvvot dat árttat maid vuođul váidá ja 
vejolaš eará dieđut mat sáhttet váikkuhit váidaga árvvoštallamii.

Jos ležžet erenoamáš sivat dasa, de sáhttá ohcat oažžut guhkit váidináigemeari. Váidda sáhttá 
hilgojuvvot jos sáddejuvvo menddo maŋŋit. Hálddašanlága § 31 vuođul sáhttá váidda mii sáddejuvvo 
menddo maŋŋit, dattetge meannuduvvot jos váidi sáhttá duođaštit ahte maŋŋoneapmi ii leat su sivva. 
Dakkár diliin berre ge almmuhuvvot manne maŋŋoneapmi ii leat váidi sivva.

Vuoigatvuohta diehtit ášši báhpáriin ja gáibidit bagadusa
Váidis lea vuoigatvuohta diehtit ášši báhpáriin daid ráddjehusaiguin, mat bohtet ovdan hálddašanlága 
paragráfain 18-19. Jos nu háliiduvvo, de ferte váldot oktavuohta Sámedikkin. Sámediggi sáhttá 
dárkileappot bagadit váidinvejolašvuođaid birra, ja dan birra mo váidit.

Lea muđui Sámedikki geatnegasvuohta bagadit áššemeannudannjuolggadusaid ja eará 
njuolggadusaid birra mat njuolgga gusket olbmuid vuoigatvuođaide ja geatnegasvuođaide 
áššesuorggis.

Golut váidinášši oktavuođas
Friddja riektiráđi njuolggadusaid vuođul sáhttá guoskevaš almmolaš ásahusas ohcat oažžut 
buhtaduvvot dárbbašlaš goluid láhkadovdiveahkkái. Muhto dás leat dihto dienas- ja opmodatmearit. 
Fylkkamánnekántuvra dahje guoskevaš láhkadovdi sáhttá bagadit dárkileappot.

Go mearrádus rievdaduvvo váidái buorrin, ja váidis leat leamaš mearkkašahtti golut, de son sáhttá 
dihto oktavuođain gáibidit ahte Sámediggi buhtada daid goluid (hálddašanlága § 36).
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Melding om rett til å klage over enkeltvedtak i Sametinget
(Forvaltningsloven § 27, tredje ledd)

Innledning
Denne meldingen vil alltid være vedlagt de brev om vedtak i Sametinget som kan påklages.

Klagerett
Enkeltvedtak i Sametinget kan etter reglene i forvaltningsloven påklages til Sametingsrådet.  
Klagefristen er 3 uker fra den dag melding om behandlingsresultatet kommer fram til søkeren.  Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som 
ønskes.  Det bør også fremmes en begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan 
ha betydning for bedømmelse av klagen.

Om det foreligger særlig grunn til det, kan det søkes om å få forlenget klagefristen.  Dersom klagen blir 
sendt for sent, kan den bli avvist.  Etter forvaltningsloven § 31 kan en klage som er innsendt for sent, 
likevel behandles dersom klageren gjør det sannsynlig at forsinkelsen ikke skyldes klageren. Det bør 
derfor i tilfelle opplyses hvorfor klageren ikke kan lastes for forsinkelsen.

Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning.
Med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven §§ 18-19, har klageren rett til å se dokumentene 
i saken.  Dersom dette ønskes, må Sametinget kontaktes.  Sametinget kan gi nærmere veiledning om 
adgangen til å klage, og om framgangsmåten ved klage.

Sametinget har forøvrig plikt til å veilede om saksbehandlingsregler og om andre regler av konkret 
betydning for publikums rettigheter og plikter innen saksområdet.

Kostnader ved klagesak
Utgifter til nødvendig advokatbistand kan søkes dekket av det offentlige etter reglene om fritt rettsråd.  
Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuegrenser.  Fylkesmannens kontor eller vedkommende 
advokat kan gi nærmere veiledning.

Dersom et vedtak blir endret til gunst for klageren, og klageren har hatt vesentlige kostnader, kan 
klageren i visse tilfeller kreve at Sametinget dekker disse kostnadene (forvaltningsloven § 36).
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Nordreisa kommune Oppvekst og Kultur
Postboks 174
9156 STORSLETT

HO 101/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 - Sámi ossodat dáčča 
mánáidgárddis - Leirbukt mánáidgárdi - Lohpádus
HO 101/21 - Samisk barnehagetilbud 2021 - Samisk avdeling i 
norske barnehager - Leirbukt barnehage - Tilsagn

Duođaštus eavttuid dohkkeheapmái - Bekreftelse på aksept av vilkår

Din čuj./Deres 
ref.

21/2315 - 3

Mun/mii dohkkehit dákko bokte doarjaga eavttuid. Jeg/vi aksepterer med dette 
vilkårene for tilskuddet. 

Sus guhte vuolláičállá ja dohkkeha eavttuid ferte leat fápmudus geatnegahttit 
fitnodaga/ásahusa jna. / Den som underskriver aksept av vilkårene må ha fullmakt til 
å forplikte foretaket/institusjonen mv.

Báiki/beaivi - Sted/dato:

Doarjjavuostáiváldi vuolláičála
Tilskuddsmottakers underskrift:
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Nordreisa kommune Oppvekst og Kultur
Postboks 174
9156 STORSLETT

HO 101/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 - Sámi ossodat dáčča 
mánáidgárddis - Leirbukt mánáidgárdi - Lohpádus
HO 101/21 - Samisk barnehagetilbud 2021 - Samisk avdeling i 
norske barnehager - Leirbukt barnehage - Tilsagn

Máksinavžžuhus - Utbetalingsanmodning

Din čuj./Deres ref. 21/2315 - 3
 

Doarjja kr:
Tilskudd kr:

130 000,-

Máksin oassi / Utbetaling 
av:

1. Oassi/del: Kr                                 
130 000,-

2.oassi/del:Kr

Namma:
Navn:

Nordreisa kommune Oppvekst og Kultur

Orgnr.:
Báŋkokontonr:
Bankkontonr:

                                                                            
Merkejuvvo/Merkes:

Doarjjavuostáiváldi 
vuolláičála / 
Tilskuddsmottakers 
underskrift

Dáhton/Dato:
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Tilskudd til samiske barnehager og barnehager med 
samisk avdeling. 
Regelverk for søkerbaserte tilskudd 2021 
 
Norsk 
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Ávjovárgeaidnu 50 
9730 Karasjok/Kárášjohka 
Telefon +47 78 47 40 00 
samediggi@samediggi.no 
www.samediggi.no 
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1.1 Mål og prioriteringer til tilskuddsordningen 

1.1.1 Mål for tilskuddsordningen 

 Samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager har tilbud som bygger på samisk 

språk og kultur.  
 

1.1.2 Prioriteringer 

 Tiltak som utvikler og bygger på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap.  

 

1.1.3 Kriterier for måloppnåelse 

 Antall tiltak som utvikler samiske verdier, språk, og kultur. 

 Antall tiltak som har tema på tradisjonell kunnskap.  

 Antall ansatte med samiskspråkligkompetanse 

 Antall ansatte med samisk kulturkompetanse.  

 
 

1.2 Søknadens form og innhold 

1.2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke 

 Samiske barnehager  

 Barnehager med samisk avdeling 
 

1.2.2 Søknadsfrist 

 Åpen søknadsfrist til 2.mai. 
Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.  

Ved ny etablering av samiske barnehage eller samisk avdeling etter søknadsfristen, kan barnehagen 
ta kontakt med Sametinget for å få mulighet til å søke. 
 

1.2.3 Krav til søknaden 

 Søker skal legge ved årsplan og vedtekter 

 Sametingets digitale søknadsskjema skal benyttes.  

 Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist. 

 Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. 
 

1.2.4 Vilkår til søker 

 Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte-, 

avgifts- og regnskapslovgivningen. 
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1.3 Beregningsregler og definisjoner  

1.3.1 Beregningsregler 

 Grunnsats pr. avdeling er inntil kr 70 000.  

 Inntil kr 30 000 pr. samiskspråklige barnehageansatte i hel stilling, begrenset oppad til to 

samiskspråklige ansatte pr avdeling. For deltidsstilling tildeles tilskudd etter stillingens størrelse.  

 Sametingets tilskudd til samisk barnehagetilbud skal brukes til organisering av samisk 

barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur. Tilskuddet kan ikke fondsavsettes. 

 Slike merutgifter kan være:  

- Lønn til samisktalende ansatte   

- Honorar til ressurspersoner  

- Utgifter i forbindelse med organisering av opplegg som fremmer og utvikler samisk språk 

og kultur 

- Dekning av utgifter til kompetanseheving innen samisk språk, kulturforståelse, 

kulturkompetanse og kunnskaper i tradisjonelt samisk arbeid.  

- Innkjøp av forbruksmateriell til gjennomføring av planlagte tiltak for styrking av samisk 

språk og kultur   

 

1.3.2 Definisjoner 
Samisk barnehagetilbud:  

 Et åpent tilbud til alle barn i Norge for å lære, styrke og utvikle samisk språk og kultur i 

barnehagen.  
  

Samisk barnehage:  

 En barnehage som har vedtektsfestet at innholdet i barnehagen bygger på samisk språk og kultur. 

Barnehagen skal styrke barns identitet som samer ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk 

og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklig pedagogisk personale. Ansatte i barnehagen er 

samiskspråklige og driftsspråket er samisk.  
  

Samisk avdeling i en annen barnehage:  

 Avdeling som har vedtektsfestet at innholdet bygger på samisk språk og kultur. Barnehagen skal 

styrke barns identitet som samer ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Ansatte i 

avdelingen er samiskspråklige og driftsspråket er samisk.  
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1.4 Søknadsbehandling  

1.4.1 Søknadsbehandling 

 Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren.  

 Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskudds saker vil bli vektlagt. 

 Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist. 

 Søknader blir behandlet fortløpende og innen tre måneder fra vi har mottatt søknaden. 

 Sametinget kan spørre etter mer dokumentasjon eller innkalle til en avklaringssamtale. 

 Sametinget tar forbehold om at beregnet tilskudd kan justeres som del av vurderingen av 

totalrammen for tilskuddsmidler.  
 

1.4.2 Vedtak og aksept 

 Tilskuddsmottaker skal innen 5 uker fra tilskudds brevets dato sende skriftlig aksept av vilkårene 

for tilskuddet. Hvis Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere 

varsel.  

 Tilskuddet utbetales først når aksept av vilkår i tilskuddsbrevet er returnert utfylt og signert av 

tilskuddsmottaker. Den som signerer aksept av vilkårene må ha fullmakt til å forplikte 

foretaket/institusjonen mv. 
 

1.4.3 Vilkår til tilskuddsmottaker 

 Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet tiltaket, og må kunne stille seg som 

referanse til Sametinget ved behov. 

 Tilskuddsmottaker skal opplyse om eventuell annen offentlig støtte.  

 Tilskuddsmottaker skal ha et likestillings- og mangfolds perspektiv i sitt virke og i sine tjenester og 

produkter 
 

1.4.4 Frist for ferdigstillelse 

 Tilskuddet skal brukes innen 31.desember. 

 Ved ekstraordinære tilfeller, kan tilskuddsmottaker skriftlig søke om utsatt frist for ferdigstillelse av 

tiltaket. Søknaden skal begrunnes.  

 

1.4.5 Endringer i forutsetninger for tilskuddet 

 Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket uten 

at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan 

og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring. 
 

1.4.6 Utbetalingsvilkår 

 Utbetales i sin helhet når alle vilkår i vedtaket er oppfylt.  

 Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er 

misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.  
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1.5 Rapportering 

1.5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse 

 Tilskuddsmottaker skal rapportere på bruken av midlene i forhold til målet for tilskuddsordningen. 

Sametinget mal for rapportering må benyttes.  

 Tilskuddsmottaker sender inn tiltaksplan, som viser oversikt over planlagte aktiviteter og 

kommenterer gjennomføringene av disse.  

 Tilskuddsmottaker rapporterer i henhold til kriterier for måloppnåelse: 

- Antall tiltak som utvikler samiske verdier, språk, og kultur. 

o Type tiltak  

- Antall tiltak som har tema på tradisjonell kunnskap.  

o Tema for tiltaket 

o Type tiltak 

- Antall ansatte med samiskspråkligkompetanse og samisk kulturkompetanse 

o Bemanningssituasjonen med henblikk på samiskspråklig og kulturkompetanse 

 

1.5.2 Rapporteringsvilkår 

 Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene for forgående år innen 1. Mars. 

Sametingets mal for rapportering må benyttes. 

 Regnskapet for bruken av midlene skal vise totale kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre 

eventuelle tilskudd og inntekter til /tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og 

inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av /tiltaket. 

 Regnskap over bruken av midlene skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor for 

tilskudd fra kr 200 000.  

 For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgifts registeret skal regnskapet vise kostnader 

og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra 

beregning av merverdiavgift.  

 Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til tiltaket er mindre enn tilskuddet i vedtaket, vil 

Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.  
 

1.5.3 Kontroll og oppfølgning 

 Sametinget kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. 

bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.  

 Sametinget kan be om ytterlige opplysninger som søker er pliktet til å gi. Dette gjelder 

opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.  
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1.5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd 

 Ved ferdigstillelse av prosjektet skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.  

 Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.  

 Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling 

av utbetalte tilskudd dersom:  

- Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.  

- Tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i 

tilskuddsbrevet. 

- Det er begjært oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige 

gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger. 

- Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket. 

 Dersom mottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å 

få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det 

kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket 

betaling mv. 
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Fra: noreply@imdi.no
Sendt: 18.05.2021 14:51:28
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 15.05.2021
Vedlegg: tilskuddsbrev_nordreisa_persontilsk_15.05.2021_automatisk_144345166.docx

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Til Nordreisa kommune,

Vedlagt er utbetalingsbrev for norsktilskudd. For mer informasjon om grunnlaget for utbetalingen, logg på IMDinett.

IMDi ber om at mottaker av denne e-post sørger for at den videreformidles til kommunens ansvarlige for

tilskuddsordningen, samt at det sendes en kopi til kommunens økonomienhet.

Dette er ikke en betjent e-postadresse, og e-poster vil ikke besvares. Spørsmål vedrørende tilskudd kan meldes til

kontaktsenteret for IMDinett.

Med vennlig hilsen,

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

33



 

 

 
IMDi  P.b. 212 Sentrum, 0103 Oslo  I  Tollbugata 20, 0152 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 
E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

Nordreisa 5428 
Postboks 174  
9156 Storslett 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Dato: 18.05.2021  Fakturanr.: NORSK150521 Fakturadato: 18.05.2021 

 
STATSBUDSJETTET 2021– KAP. 292, POST 60 
 
TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR 
VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER PERSONTILSKUDD 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utbetalt kr 473 500 i tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, herunder persontilskudd, til kommunen. 
Beløpet er utbetalt til kontonummeret som kommunen har oppgitt til IMDi. Utbetalingen er merket 
Norsktilskudd – Persontilskudd. 
  
IMDi ber om at mottaker av tilskuddsbrevet sørger for at det videreformidles til kommunens 
ansvarlige for tilskuddsordningen, samt at det sendes kopi til kommunens økonomienhet. 
 
Utbetalt tilskudd 
Tildelingskriterier for tilskuddet fremgår av rundskrivet for tilskuddsordningen. Rundskrivet er 
tilgjengelig på http://www.imdi.no/tilskudd/. For ytterligere informasjon om grunnlaget for 
utbetalingen, se IMDinett. 
 

Tilskudd for 1. kvartal Tilskuddsår Antall personer Tilskuddsbeløp 
Persontilskudd år 1  0 Kr 0 
+ Tillegg for tilflytting  0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting  0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 1   Kr 0 
Persontilskudd år 2 2021 2 Kr 138 200 
+ Tillegg for tilflytting 2021 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2021 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 2   Kr 138 200 
Persontilskudd år 3 2021 7 Kr 335 300 
+ Tillegg for tilflytting 2021 0 Kr 0 
- Fradrag for utflytting 2021 0 Kr 0 
Sum persontilskudd år 3   Kr 335 300 
Sum utbetalt tilskudd   Kr 473 500 

 
Tilskuddets mål  
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en todelt 
tilskuddsordning, og består av persontilskudd og grunntilskudd. Målet med persontilskudd er at 
voksne innvandrere gjennomfører til sammen 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
og prøver i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven kapittel 4.  
 
Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og 
samfunnslivet. Tilskuddet skal også gå til gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap. 
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Det skal gjennomføres minst to prøveperioder i året, og inntil fire etter en konkret 
behovsvurdering. 
 
Oppfølging og kontroll  
Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunen i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25 bokstav a. I forskrift om behandling av 
personopplysninger etter introduksjonsloven er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal 
registrere, og kommunen skal registrere disse opplysningene innen to måneder. 
 
Kommunen skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskuddet. Dersom kommunen 
gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn tilskuddet som er mottatt, kan kommunen 
beholde tilskuddet.  
 
IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter 
forutsetningene jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. 
 
Klageregler  
Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Tilskuddsmottaker har derfor ikke klageadgang på 
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3 første ledd og 28. For øvrig 
gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
Kontakt med IMDi 
Spørsmål vedrørende tilskudd skal meldes til kontaktsenteret for IMDinett: 
https://support.imdinett.no/. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
 
 
Kolbjørn Karlsen  Chen Shangquan 
økonomi- og tilskuddssjef  seniorrådgiver 
Økonomi- og driftsavdelingen  
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E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  15.04.2021  2021/3902 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Linda K. Selnes, 77642256 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Utlysning av tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne 
minoritetsspråklige elever 2021 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å fordele kr. 800 
000,- til kommunene i Troms og Finnmark. Tilskuddet skal stimulere kommunene til å gjøre en ekstra 
innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.  
 
Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring.  
Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.  
 
I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn.  
Målet med tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene 
bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.  
 
Tilskuddet fordeles etter søknad fra kommunene. Søknadsfristen er 19. mai 2021.  
 
Søknader sendes Statsforvalteren i Troms og Finnmark sitt postmottak. Søknad merkes med vår ref. 
2021/3902. 
 
Følgende legges til grunn i søknadsbehandlingen:  
Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av 
grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har 
hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.  
 

- Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan 
etableres/videreføres prioriteres.  

 
- Det kan søkes om midler på inntil 1750,- kroner per elev, øvrige kostnader må kommunene 
dekke selv.  
 
- Gutter og jenter må få et likeverdig tilbud.  
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Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at 
svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.  
 
Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.  
 
Rapportering  
Kommuner som får tildelt midler må rapportere på hvor mange som har gjennomført 
svømmeopplæringen ved årets slutt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 
 
 
Med hilsen 
 
Katharine Jakola  (e.f.) 
assisterende oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Linda K. Selnes 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
LOABÁGA SUOHKAN / Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 28 9790 KJØLLEFJORD 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
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Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Ibestad kommune Emma Olsens vei 1 9450 HAMNVIK 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

REINROSA 4 H 
c/o Mari Kiil Spåkenesveien 161 
9153  ROTSUND 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 62/21 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/70-33 6361/2021 223 15.04.2021 

 

Søknad fra Reinrosa 4H til fond for frivillig arbeid til kultur og idrett 

 
Saksdokumenter:  

 Søknad fra Reinrosa 4H 
 Retningslinjer for fond til kultur og idrett, vedlagt 

 
Saksopplysninger:  
Oppvekst- og kulturutvalget vedtok i juni 2020 retningslinjer for Fond for frivillig arbeid til 
kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa, og i september vedtok utvalget en presisering i 
retningslinjene. 
 
Reinrosa 4H søker om kr 20 000 til reparasjon av rullestolveien i Rotsundelv. Klubben fullførte i 
2019 et stort prosjekt med å etablere denne veien langs en eksisterende tursti, fra Helgeli til 
Tverrelva. Arbeidet startet med skogbrukskurs for 8 medlemmer i klubben for å felle nødvendig 
skog, og i tillegg ryddearbeid, tilsammen over 200 dugnadstimer. Klubben har også bidratt med 
egenkapital. De søkte ikke kommunen, men fikk ekstern finansiering (Sparebank1, Troms 
fylkeskommune, Sophie Mindes stiftelse, Sal Mar Nord og Arnøy laks) på øvrige kostnader, 
tilsammen kr 270 000.  
 
Rullestolveiene fikk store skader etter mye regn sist høst, og reparasjonskostnadene vil bli kr 
20 000 som de nå søker fra fondet. Klubben opplyser at veien og området brukes mye, også av 
funksjonsfriske. Ved Tverrelva er det satt opp møbler tilpasset rullestolbrukere, og der er Utinord 
postkasse. 
 
Reinrosa 4H er registrert i Brønnøysundregisteret som ideell organisasjon og er registrert i 
Frivillighetsregisteret.  
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Vurderinger: 
Rullestolstien er et flott tiltak som er etablert av denne svært aktive 4H-klubben. De har bidratt 
med både dugnad og egenkapital i tillegg til å skaffe store eksterne tilskudd. 
 
Vedtak: 

1. Reinrosa 4H tildeles inntil kr 20 000 til utbedring av rullestolstien i Rotsundelv. 
2. Utbetaling gjøres mot kort rapport og regnskapsoversikt etter at utbedringen er gjort. Frist 

settes til 1. oktober 2021. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ruth Uhlving 
Kulturkonsulent 
ruth.uhlving@nordreisa.kommune.no 
77 58 82 58 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 

Vedlegg 
1 Retningslinjer for fond for frivillig arbeid til kultur og idrett 
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Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i Nordreisa 

 
Nordreisa kommune har etablert et fond hvor frivillighet sektor kan søke støtte. Fondet har til 
hovedformål å fremme og styrke frivilligheten og deres arbeid. Fondet er begrenset til 
engangsbevilgning.  
Retningslinjer for fond til kultur og idrett i Nordreisa:  
1. Tiltaket må være rettet mot lokalsamfunnet i Nordreisa kommune.  
2. Det legges vekt på at tiltaket bidrar til trivsel og vekst i Nordreisa. Tiltaket bør være 

tidsavgrenset og/eller benyttes til engangsutgifter til utstyr eller aktiviteter.  
3. Tiltaket må ha en medfinansiering i form av egenkapital og/eller dugnadsinnsats, eller 

som tillegg til annen finansiering.  
4. Søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret. Hvem kan søke: 

 Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret 
 Frivilligsentralen 
 Ideelle stiftelser 

5. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende, og alle vil få svar innen tre 
måneder. Søknadsskjema må benyttes.  

6. Maks tilskudd per tiltak settes til kr 50 000.  
 
Eksempler på hva som ikke støttes:  
1. Ordinær drift.  
2. Religiøst forkynnende virksomhet, partipolitisk virksomhet o.l.  
3. Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet.  
 

Retningslinjene vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 10.06.20, sak 24/20 og 28.09.20, sak 
39/20. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 74/21 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2021/311-18 8017/2021 223 25.05.2021 

 

Tildeling av kulturmidler 2021 - aktiviteter for barn og ungdom 

 
Saksdokumenter:  

 Fire søknader 
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
 Retningslinjer for ledsagerbevis 

 
Saksopplysninger:  
Det er i år kr 62 000,- til fordeling til aktiviteter for barn og ungdom. Ved tildeling av midlene 
vektlegges blant annet overordna målsettinger og antallet barn og ungdom som aktiviseres. Lag 
og foreninger som mottar kulturmidler skal akseptere ledsagerbevis på sine arrangementer og 
aktiviteter. 
 
Vedtak: 

 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 62 000,- til aktiviteter 
for barn og ungdom slik: 

 
Søker: Beløp: Formål: 
Reinrosa 4H 10 000 Aktiviteter og prosjekter 
Landvind 4H 7 000 Aktiviteter og prosjekter 
Itu teatteriforeeninki 15 000 Barneteateraktiviteter, Kyläpeli 
Itu teatteriforeeninki 30 000 Nytt teaterprosjekt for barn 6-12 år 
SUM 62 000 

 
 Beløpet belastes budsjettpost 280 – 14731 – 231 
 Tilskuddsmottakerne er forpliktet til å akseptere ledsagerbevis på sine arrangement og 

aktiviteter. 
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 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Agnete Braaten 
Kinosjef 
agnete.braaten@nordreisa.kommune.no 
41 70 61 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
REINROSA 4 H c/o Mari Kiil Spåkenesveien 161  ROTSUND 
LANDVIND 4H c/o Astrid Lende Einevoll Reisadalen 

1407 
 STORSLETT 

ITU TEATTERIFOREENINKI Hovedvegen 2  STORSLETT 
ITU TEATTERIFOREENINKI Hovedvegen 2  STORSLETT 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 73/21 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2021/311-17 8009/2021 223 25.05.2021 

 

Tildeling av kulturmidler 2021 - aktiviteter for funksjonshemmede og eldre 

 
Saksdokumenter:  

 Søknader fra to søkere 
 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
 Retningslinjer for ledsagerbevis 

 
Saksopplysninger:  
Det er i år kr 15.000,- til fordeling til aktiviteter for funksjonshemmede og eldre. Ved tildelingen 
vektlegges overordna målsettinger og antallet personer som aktiveres. Lag og foreninger som 
mottar kulturmidler skal akseptere ledsagerbevis på sine arrangement og aktiviteter. 
 
Vedtak: 

 I henhold til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler fordeles kr 15.000,- til aktiviteter 
for funksjonshemmede og eldre slik: 

 
Søker: Beløp: Formål: 
Gofoten seniordans 5 000 Aktiviteter og kurs for eldre 
Bocciaklubben Knall 10 000 Aktiviteter for funksjonshemmede 
Sum 15 000 

 
 Beløpet belastes budsjettpost 280 – 14731 – 385 
 Tilskuddsmottakerne skal akseptere ledsagerbevis på sine arrangement og aktiviteter. 
 Tildelingen er gjort ut fra søknadenes formål og tilgjengelige budsjettmidler. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Agnete Braaten 
Kinosjef 
agnete.braaten@nordreisa.kommune.no 
41 70 61 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
GOFOTEN SENIORDANS, 
NORDREISA 

c/o Eivind Mathisen Rotsundveien 
806 

 ROTSUND 

BOCCIAKLUBBEN KNALL c/o Irene Fredriksen Loppevollveien 
45 

 STORSLETT 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Rus og psykisk helsetjenester 
v/ Guro Boltås 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg oppvekst- og kulturutvalget - nr. 75/21 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2021/311-19 8035/2021 223 25.05.2021 

 

Kulturmidler 2021- avslag på søknad 

 
Saksopplysninger:  
Rus og psykisk helsetjenester søker om midler for å kjøpe inn utstyr som vil skape lavterskel 
aktiviteter på møteplassen i Doktorgården. 
 
Vurderinger: 
Rus og psykisk helsetjenester er en kommunal tjeneste, og faller derfor utenfor målgruppa for de 
kommunale kulturmidlene. 
 
Vedtak: 
Søknaden fra Rus og psykisk helsetjenester avslås med begrunnelse i at søkeren er en kommunal 
tjeneste. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Agnete Braaten 
Kinosjef 
agnete.braaten@nordreisa.kommune.no 
41 70 61 11 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Fra: ikke-svar@miljodir.no
Sendt: 15.02.2021 13:08:41
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Kopi av levert søknad
Vedlegg: Soknad 21S78184.pdf
Kopi av innsendt søknad via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: Klimasats - støtte til klimasatsing i
kommuner og fylkeskommuner - 2021

Søknaden ligger som vedlegg.

Sendt av: Dag Funderud [dag.funderud@nordreisa.kommune.no]
Dato: 15.02.2021 13:08

Referansenummer (i søknadssenter): 21S78184

Med vennlig hilsen
Miljødirektoratet

NB: Ikke svar på denne e-posten.
Dette er en automatisk generert utsending og svar på denne vil ikke bli lest.
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REFERANSENR.: 21S78184

KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2021

Organisasjonsnummer: 943350833
Foretaksnavn NORDREISA KOMMUNE 
Kontonummer: 4740 05 03954   verifisert

Adresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT
E‐postadresse: postmottak@nordreisa.kommune.no

Kontaktperson
Navn: Dag Funderud
Telefonnummer: 97630272
E‐postadresse: dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Utfyller
Navn: Dag Funderud

Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

SØKNAD

Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa
Hva slags type tiltak søker dere om? Klimavennlige bygg og anlegg

Om tiltaket

I hvilket fylke skal tiltaket gjennomføres? Troms og Finnmark

Nærmere beskrivelse

Beskriv tiltaket med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Nordreisa kommune planlegger for en utbygging og ombygging av Moan skole. Moan skole er en 1‐4 skole
som ligger i Storslett sentrum. Planene er å bygge ut skolen til en 1‐7 skole med et tilbygg på 2400 m2 samt
en renovering av eksisterende bygg på 1500 m2.
Prosjektet har vært i gjennom en romprogrammering, forstudie og forprosjekt i løpet av 2020. I
forprosjektet er det planlagt for at utbyggingen skal skje ved bruk av massivtre. Kommunestyret vedtok
rammene for utbyggingen 15.desember 2020 og at det skulle bygges ut i massivtre. 
Det jobbes nå med entreprisegrunnlag for en totalentreprise. 

Det søkes om støtte til å delvis dekke merkostnader for lavutslippsmateriale.
Prosjektet har en kalkulert kostnadsramme på 110 mill kr eks. mva. 

Hva er klimaeffekten av anskaffelsen, sammenlignet med det som vil bli anskaffet uten støtte?

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner ‐ 2021 | Utbygging og ombygging av Moan
skole i Nordreisa

Side 1 av 5  
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CO2 – regnskapet for livsløpet til bygninger i massivtre sammenlignet med standard TEK17 viser en
reduksjon på over 40 %. Prosjektet vil fortrinnsvis bruke massivtre produsert i Norge eller Sverige for å
redusere utslippene knyttet til transport.
Behovet for byggtørking til massivtre er betydelig mindre eller helt borte. Dette er en aktivitet som det er
tradisjonelt knyttet store utslipp til.

Å bygge i massivtre gir mindre avfall på byggeplass, elementene blir tilpasset på fabrikk. Dette gir en ryddig
byggeplass og gjør det enklere å ha en høy kildesorteringsgrad. Massivtre gir en kortere byggetid, samt
godt arbeidsmiljø for arbeiderne. Mindre støv og støy er til glede for arbeidere og naboer.
Massivtre gjør bygget fleksibelt. Montering av hjelpemidler som for eksempel håndtak og takskinner kan
gjøres ved endret behov. Brukergruppen har differensierte behov som tilpasses.
Ved å etterspørre klimavennlige løsninger bidrar en til at markedet omstiller seg til lavutslippssamfunnet.

Prosjektet vil i konkurransegrunnlaget fokusere på gjenbruk av materialer fra den gamle delen av skolen.
Det er et mål at det som kan gjenbrukes skal tas vare på og brukes på nytt. 

Det vil bli stilt krav i konkurransegrunnlaget om at minimum 30 % innblanding av gjenbruksasfalt for
asfaltering av uteområdene.

Bygget skal bruke energismarte løsninger som går utover dagens standard. Balansert ventilasjon 
i samspill med bioenergi‐oppvarming gir et sunt bygg med lite behov for tilført energi. 
Skolebygg i massivtre vil vise at det offentlige går foran og tar i bruk klimavennlig tiltak. Prosjektet 
blir et viktig symboltiltak som viser at overgangen til lavutslippssamfunnet starter nå. 

Endelige målsetninger med hensyn til bl.a. klima, miljø og energi skal defineres i konkurransegrunnlaget for
totalentreprise. Som et utgangspunkt for målsetningen vil det i konkurransen bli beskrevet at det skal
være sertifiserbar i hht feks BREEAM‐NOR nivå «Very good».

Hvilke registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Det planlegges å stille krav om at entreprenør utarbeider et klimagassregnskap for gjennomføringen av
byggeprosjektet etter NS 3720.

Hva er merkostnaden for det klimavennlige alternativet, sammenlignet med det som ellers vil anskaffes
uten støtte?
Prosjektet har en kalkulert kostnadsramme på 110 mill kr eks. mva. I budsjettet er det lagt inn en
erfaringsbasert merkostnad på 3 %. Det bygger på tall innhentet fra tilsvarende bygg andre steder i landet
som de siste åra er satt om med massivtre. 

Har dere sjekket at investeringen faller utenfor Enovas ordning? Ja
Kommentar til dette:
Ikke utfylt

Hvordan er den klimavennlige anskaffelsen innovativ?
Dette er det første større massivtrebygget i Nordreisa. Det vil bli utfordrende i forhold det lokale klima i
området med tanke på kulde, vind og snømengder. Kommunen ønsker å løse denne utfordringen med
denne byggemetoden og andre klimavennlige løsninger. Det planlegges videre for å kople den nye skolen til
det lokale bioenergianlegget på Storslett.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
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Det er forventet en merkostnad på 3 % ved bygging av skolen med massivtre. Dette gjør at det blir viktig å
innhente tilskudd for å være med å dekke denne økte kostnaden. Kommunens økonomi er stram og da er
det viktig å hente inn tilskudd der det er mulig. 

Gjennomføring

Varighet: 01.09.2021 ‐ 31.01.2023
Tidsplan for anskaffelsen:
Prosjektet planlegges lagt ut på anbud i vår med byggestart til høsten 2021. Merkostnadene vil da påløpe i
løpet av byggeperioden fram til høsten 2022.

Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Det skal eies og driftes av Nordreisa kommune. Kommunen har egen virksomhet med ansvar for alle
kommunale bygninger.

Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Det planlegges for vanlig forvaltning, drift og vedlikehold FDV, i forhold til de krav som bygget stiller. 
Driftsbudsjettet er beregnet til ca 1,1 millioner.

Hvordan er klimaambisjonen i anskaffelsen politisk forankret?
Forprosjektet ble behandlet i kommunestyret 15.12.2020. Der ble det gjort vedtak om at utbyggingen
skulle skje ved bruk av massivtre og at det skulle søkes om eksterne midler.

Hvor integrert er klimagassreduksjon i kommunens arbeid i dag? Delvis integrert
Vil tiltaket bidra til at klimagassreduksjon blir mer integrert i kommunens arbeid? Hvordan?
Dette er det første store bygget i kommunal eie som bygges i massivtre. Det vil være en milepel og gi
grunnlag for at nye bygg seinere også blir satt opp i massivtre. Kommunen planlegger at det skal utarbeides
et klimabudsjett i forbindelse med budsjett for 2022. 
Nordreisa kommune har tidligere søkt Klimaløft og fått tilskudd til innkjøp av to EL varebiler og fire EL
sykler.

Skal kommunen(e) finansiere og gjennomføre klimatiltaket med betydelig innsats fra næringsliv,
innbyggere eller organisasjoner? Nei

Omstillingseffekt

Hvilke aktører skal være vesentlig involvert i prosjektet?
Kommunesamfunnet: Prosjektet involverer også eksterne aktører i kommunen, for eksempel innbyggere,
lokalt næringsliv og lokale organisasjoner.

Kommentar til dette?
Dette er den største barneskolen i kommunen og et slikt nybygg i massivtre vil være både et miljøvennlig
bygg, men det er også store forventninger til at inneklima for skoleelevene og lærere vil bli bedre og
derved skape et sundt og godt læringsmiljø for alle.

Hvordan kan tiltaket bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet?
I planleggingen av utbyggingen er det lagt vekt på tilrettelegging for at både barn og voksne skal sykle til
skolen og at det skal være gode og hensiktsmessige sykkelparkeringer. Utbyggingen skjer ved gjenbruk av
den gamle delen og tilbygg i massivtre. Det er et utbygd bioenergianlegg på Storslett som forsyner flere
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bygninger i dag og etter planen skal hele skolen nå gå over til oppvarming via bioenergi. (den gamle delen
av skolen har tidligere vært oppvarmet med panelovner med strøm)

Budsjett

Kostnader Beløp

Merkostnader klimavennlige materialer 3 300 000

Merkostnader prosjektering 395 000

Merkostnader oppfølging og rapportering 150 000

Klimagassregnskap 90 000

Sum kostnader 3 935 000

Finansiering Beløp

Samlet kostnad 3 935 000

    ‐ Egne midler 985 000

    ‐ Andre offentlige midler / annen finansiering 0

Omsøkt tilskudd 2 950 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Kravet til klimagassutslipp i prosjektet kan bli redusert.

Minstesum for gjennomføring: 2 500 000

Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Utdyping finansiering

Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg

Særutskift utbygging av Moan skole.pdf (Økonomi/Finansiering)
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 Dag Funderud for NORDREISA KOMMUNE

Levert 15.02.2021
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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 27.04.2021 13:48:48
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)
Vedlegg: Avslag på søknad om tilskudd - Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Vår ref 2021/2547

Vedlagt følger brev fra Miljødirektoratet. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Miljødirektoratet gjøres til post@miljodir.no

Attached is a letter from the Norwegian Environment Agency. The letter is sent electronically without a signature and
should be considered as an original document. Paper documents will not be forwarded.
If you have official responses and inquiries, please send it to the Norwegian Environment Agency post@miljodir.no

Vennlig hilsen 
Marit Hepsø | seniorrådgiver 
e-post: marit.hepso@miljodir.no 
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Postadresse: Postboks 5672, Torgarden, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
Besøksadresser Statens naturoppsyns lokalkontorer: Se www.naturoppsyn.no

Avslag på søknad om tilskudd - Utbygging og ombygging av
Moan skole i Nordreisa

Takk for søknaden fra 15.02.2021 med referansenummer 21S78184 om tilskudd på kr 2 950 000 til
"Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa". Vi har behandlet søknaden og avslår å gi
tilskudd til dette tiltaket.

Begrunnelse for avslaget:
Nordreisa kommune har søkt om støtte til merkostnader for klimavennlig materialbruk i nybygg og
rehabilitering av Moan skole. Planene er å bygge ut skolen til en 1-7 skole med et tilbygg på 2400
m2 samt en renovering av eksisterende bygg på 1500 m2. Det er planlagt for at utbyggingen skal
skje ved bruk av massivtre. Kommunen viser til at CO2-regnskapet for livsløpet til bygninger i
massivtre sammenlignet med standard TEK17 viser en reduksjon på over 40%. Prosjektet vil
fortrinnsvis bruke massivtre produsert i Norge eller Sverige for å redusere utslippene knyttet til
transport. Kommunen skriver at dette vil være det første store bygget i kommunal eie i Nordreisa
som bygges i massivtre. I tillegg vil prosjektet fokusere på gjenbruk av materialer fra den gamle
delen av skolen. Det vil bli stilt krav i konkurransegrunnlaget om at minimum 30% innblanding av
gjenbruksasfalt for asfaltering av uteområdene. Bygget skal bruke energismarte løsninger som går
utover dagens standard .

Midlene skal brukes til å dekke merkostnader for klimavennlige materialer, merkostnader for
prosjektering, oppfølging og rapportering, samt klimagassregnskap.

Tiltaket fremstår som positivt for å redusere klimagassutslippet fra materialbruken i det nye og
rehabiliterte bygget. Det er positivt at kommunen har klimatiltak på flere tema i byggeprosjektet,
som energi, uteområder og materialer. Som det står i utlysningen av Klimasats-midler for 2021, så
vil vi trappe ned støtte til løsninger vi har støttet mye av tidligere. Vi vil for eksempel ikke
prioritere å støtte bruk av massivtre og lavkarbonbetong i kommunale bygg, med mindre det er lagt
opp til nye og innovative klimaløsninger betydelig ut over dagens praksis. Det er stor konkurranse
om midler. På denne bakgrunn avslår Miljødirektoratet deres søknad.

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

NORDREISA KOMMUNE
Sentrum 17
9151 STORSLETT Trondheim, 27.04.2021

Deres ref.:
21S78184
Dag Funderud

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2021/2547
21011030

Saksbehandler:
Marit Kathrine Hepsø
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BAKGRUNN OM KLIMASATS
Miljødirektoratet mottok 331 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i februar 2021. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om i overkant av 321 millioner
kroner. Det er satt av 100 millioner i statsbudsjettet for 2021. Dette betyr at flere klimatiltak ikke
får støtte, og at enkelte får mindre enn omsøkt. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i
henhold til tildelingskriteriene og prioriteringskriteriene.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Marit Kathrine Hepsø
seksjonsleder saksbehandler

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Kopi:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark sftfpost@statsforvalteren.no
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Fra: Elisabeth Gulbrandsen (elisabeth.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 28.05.2021 11:23:34
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: VS: Rapport Rotsundelv ekstern skolevurdering
Vedlegg: Rapport Rotsundelv.docx
 

Fra: Ottar Remmen <ottar.remmen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: torsdag 6. mai 2021 09:17
Til: Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>; Elisabeth Gulbrandsen
<elisabeth.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no>; Jan Hugo Sørensen <Jan‐
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Edel Gulbrandsen <Edel.Gulbrandsen@nordreisa.kommune.no>; Rune
Benonisen <rb2508@gmail.com>
Kopi: Mari Jeanett Thomassen <marijeanett.thomassen@hotmail.com>; Gøril Johannessen
<goril.johannessen@hotmail.com>; Svein Arne Eide <Svein.Arne.Eide@nordreisa.kommune.no>; Monica Bøklepp
<Monica.Boklepp1@nordreisa.kommune.no>; Monica Hansen <Monica.Hansen@nordreisa.kommune.no>; Anne
Britt Skarstein <Anne.Britt.Skarstein@nordreisa.kommune.no>; Runar Heggelund
<Runar.Heggelund@nordreisa.kommune.no>; Greta Pettersen Rødum <Greta.Rodum@nordreisa.kommune.no>
Emne: VS: Rapport Rotsundelv ekstern skolevurdering
 
Hei!
 
Vi har nå hatt ekstern skolevurdering denne uka. De eksterne skolevurdererne så på vår praksis rundt tilpasset
opplæring. Rapporten som vi fikk presentert i går ligger vedlagt. Det er artig at skolen får sånne tilbakemeldinger.
 
 
Hilsen
Ottar Remmen
rektor
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Rapport for ekstern vurdering ved 
Rotsundelv skole, uke 18-2021 
 
Vurderingstema: Tilpasset opplæring 
 
 
 
 
 

Ekstern skolevurdering –
et verktøy for skoleutvikling
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I. Forord 
 
Beskrivelse av ekstern skolevurdering  
Ekstern vurdering er et verktøy for skoleutvikling. Forskrift til opplæringsloven, 
kapittel 2, §2-1 om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et 
system for vurdering av skolens virksomhet, internt eller eksternt. Forskriften nevner 
ikke hvordan den skolebaserte vurderingen skal gjennomføres, men en av måtene er 
ekstern vurdering. Det er et verktøy som blir brukt i mange kommuner og regioner 
for å forsterke utviklingsarbeidet på skolene. Utdanningsdirektoratet bygger 
vurderingsmodellen på en tilpasset versjon av Hardanger/Voss-regionen sin 
skolevurderingsmetodikk.  
 
Modellen består av fem trinn: 

 
 
Rapportens tittel gjenspeiler det valgte temaet. I tillegg til målformuleringer, settes 
det opp konkrete tegn på hva som kjennetegner god praksis. Disse tegnene er selve 
kjernen i vurderingsprosessen og viser idealbildet for skolens ønskede praksis 
innenfor vurderingstemaet. Dette settes inn i et skjema som kalles «Framtidsbilde.»  
 
Et bredt spekter av aktører vil få uttale seg om skolens nåværende praksis i forhold 
til tegnene på god praksis. Det vil bli foretatt observasjoner i klassene og i 
skolemiljøet, og vurdererteamet vil få tilgang til dokumenter som kan være av 
betydning for vurderingen som skal gjennomføres.  
 
Selve vurderingsuka varer i to dager, og siste dag av vurderingen legges funnene 
fram i en rapport for skolen. I denne rapporten vil vurdererne trekke fram tegn på 
god praksis og tegn på praksis som kan bli bedre for skolen. Konklusjonene i 
rapporten skal være til hjelp i det videre arbeidet med det valgte temaet.  

 
Ståstedsanalysen 
Ståstedsanalysen er et analyseverktøy som hjelper skoleeiere og skoler med å 
kartlegge hvilke områder som bør utvikles. Dette verktøyet tar utgangspunkt i 
kvalitetsindikatorer som nasjonale prøver, elevundersøkelsen og andre undersøkelser 
som brukes lokalt. Ut fra resultatene av denne analysen og eventuelle andre 
undersøkelser, velger skolen tema for den eksterne skolevurderingen.  
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II. Fakta om skolen 
 

Rotsundelv skole har skoleåret 2020/21 31 elever. Skolen har 450 % lærerårsverk, 60 
% avsatt til ledelse (rektor) og totalt 80 % fagarbeiderstilling.  

III. Valg av vurderingstema 
 

Ut fra resultat av Ståstedsanalysen og andre identifiserte utviklingsområder, kommer 
skole, skoleeier og veiledere frem til skolens vurderingstema. Dette formuleres og blir 
utgangspunkt for den eksterne vurderingen.  

Skolen har valgt vurderingstemaet: Tilpasset opplæring 

 

Tilpasset opplæring: 

«Tilpasset opplæring er tilrettelegging som skolen gjør for å sikre at alle elever får 
best mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Skolen kan blant annet tilpasse 
opplæringen gjennom arbeidsformer og pedagogiske metoder, bruk av læremidler, 
organisering, og i arbeidet med læringsmiljøet, læreplaner og vurdering. […]  

«God vurdering, der forventningene er tydelige og eleven deltar og blir hørt underveis 
i læringsarbeidet, er en nøkkel til å tilpasse undervisningen. […]» 
(https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.2-
undervisning-og-tilpasset-opplaring/) 
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IV. Framtidsbilde 
 

Å vurdere vil her si å måle en nå-situasjon opp mot en idealtilstand. Her blir en slik 
idealtilstand kalt et «framtidsbilde.» Framtidsbildet belyser temaet fra ulike sider og er 
knyttet til praksis. Framtidsbildet gjøres konkret ved å dele det inn i kvalitetsmål med 
tegn på god praksis. Skolens nåværende praksis blir vurdert opp mot dette bildet. 

Kvalitetsmål og tegn på god praksis i framtidsbildet skal samsvare med lov og 
forskrifter. Framtidsbildet er utformet av vurdererne i samarbeid med skolen, og 
skoleledelsen er involvert i arbeidet med å forankre det i personalet i forkant av 
vurderingsprosessen.   
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Framtidsbilde Rotsundelv skole  vår 2021 
Tema: Tilpasset opplæring 

Kvalitetsmål Tegn på god praksis  

Elevperspektiv 
 
Elevene skal lære i et 
inkluderende fellesskap og 
ha nytte av opplæringa som 
gis 

 Elevene vet hva de skal lære, og får trening i å selv 
bestemme og vurdere hvordan de best lærer for å nå 
målene. 

 Elevene opplever faglig og sosial mestring og utvikling. 
 Alle elevene møter utfordringer de kan strekke seg 

mot, og som de kan mestre på egen hånd eller saman 
med andre. 

 Alle elevene opplever variasjon i læringsressurser, 
læringsarenaer, læringsaktiviteter og 
vurderingsformer. 

Lærerperspektivet  
 
Lærerne planlegger for og 
gjennomfører 
undervisningsøkter som 
fører til at alle elevene får 
best mulig utbytte av 
opplæringen 

 Lærerne er autoritative i lederstilen, og det er gode 
relasjoner mellom elev-elev og elev-lærer. 

 Lærerne gir underveisvurdering og synliggjør målene 
 Undervisningsøktene er varierte i forhold. 

læringsressurser, læringsarenaer, læringsaktiviteter og 
vurderingsformer. 

 En opplæring som kan favne alle elevene ligger til 
grunn når undervisningen planlegges. 

 

Foreldre perspektiv 
 
Foresatte opplever at 
samarbeidet med skolen 
bidrar til å støtte elevens 
læring og utvikling 

 Foresatte gir skolen informasjon som kan bidra til å 
støtte elevens danning, læring og utvikling. 

 Foresatte får tydelige og gode framovermeldinger om 
elevens faglige og sosiale læring og utvikling. 

 Foresatte opplever at de får mulighet til å ha innflytelse 
på sitt barns skolehverdag. 

 Foresatte kjenner til retten til tilpasset opplæring. 

Organisasjonsperspektiv 
Skolen arbeider systematisk 
for at opplæringa skal være 
tilpasset evnene og 
forutsetningene til den 
enkelte elev 
 
 

 Skolens ledelse og ansatte har en felles og riktig 
forståelse for hva som kjennetegner tilpasset 
opplæring. 

 Skolens ledelse legger jevnlig til rette for faglig 
utvikling, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling for å 
heve kompetansen på tilpasset opplæring i personalet. 

 Skolen har system for gjennomføring og oppfølging av 
kartleggingsprøver. 

 Skolen har gode planer og strategier for hvordan 
tilpasset opplæring skal praktiseres i organisasjonen. 
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V. Sammenstille og se mønster 
 

Når alle data er samlet inn ved hjelp av ulike metoder, sammenstilles disse dataene. 
Vurdererne analyserer og vurderer informasjonen ved å speile den mot tegnene på god 
praksis i framtidsbildet. 

Ut fra denne vurderingen trekkes konklusjoner. En finner frem til skolens sterke sider 
innen skolens valgte område, og sider som bør utvikles for å bli bedre.  

Vurdererne gjør et dypdykk i organisasjonen og involverer de fleste i skolehverdagen. 
Dette kan gi en retning for utviklingsarbeidet som tas videre av ledelse og personalet.  
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VI. Skolens sterke sider og utviklingsområder 
 
Elevperspektiv  
Kvalitetsmål:  Elevene skal lære i et inkluderende fellesskap og ha nytte av 
opplæringa som gis 
Tegn på god 
praksis  

Vi fant  

1.1  Elevene vet hva de 
skal lære, og får 
trening i å selv 
bestemme og 
vurdere hvordan de 
best lærer for å nå 
målene 

Elevene gir i samtale uttrykk for at de vet hva de skal 
lære. Vi ser læringsmål på veggen i klasserom, men vi 
observerer i mindre grad at det er fokus på dette i 
undervisningsøktene. 
 
Elevene kan gi eksempler på at de selv er med på å 
bestemme nivå, tema, aktiviteter og arbeidsform. Under 
observasjon ser vi at lærer samtaler med elever på 
individuelt plan, og at elevene oppmuntres i å benytte 
ulike inngangsporter i læringsarbeidet.  

1.2 Elevene opplever 
faglig og sosial 
mestring og 
utvikling 

Elevene oppgir i samtale at de i stor grad opplever faglig 
og sosial mestring. De kan forklare hva mestring er, og 
kan gi eksempler på læringssituasjoner der de opplever 
mestring.  
 
Elevene sier at alle har noen å være sammen med, og at 
alle får være med på leken. Det samme kommer fram i 
samtale med ansatte. Elevundersøkelsen bekrefter også 
disse funnene.  
Dette er et sterkt og positivt funn ved skolen. 
 
Foresatte forteller at skolen er flink til å ta utgangspunkt 
i elevens interesser og gir elevene mulighet til å prøve 
nye ting. I tillegg er de ansatte trygge voksne. Dette 
skaper rom for mestring. 
Både elever, ansatte og foresatte gir klare uttrykk for å 
være stolte av skolen.  

1.3  Alle elevene møter 
utfordringer de kan 
strekke seg mot, 
og som de kan 
mestre på egen 
hånd eller sammen 
med andre 

I samtale med elevene kan de gjøre rede for hvordan de 
kan jobbe på egen hånd og sammen med andre for å 
løse ulike utfordringer.  
 
Noen elever gir uttrykk for at de i enkelte fag kunne 
tenkt seg større faglige utfordringer.  
Dette samsvarer med funn i Elevundersøkelsen. 
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1.4  Alle elevene 
opplever variasjon i 
læringsressurser, 
læringsarenaer, 
læringsaktiviteter 
og 
vurderingsformer 

I observasjon ser vi at lærerne er gode på variert bruk 
av læringsaktiviteter og læringsarenaer. Dette bekreftes 
i samtaler med elevene. 
 
I observasjon ser vi at lærer gir underveisvurdering “ved 
pulten”. Elevene kan gi noen eksempler på forskjellige 
vurderingsformer. 
 
Skolen ligger i et område med gode aktivitetsmuligheter 
innen kort distanse. Inne er det god tilgang på rom til 
praktiske aktiviteter, blant annet bibliotek, et stort 
skolekjøkken og sløydsal. I samtaler med ansatte gis det 
flere eksempler på aktiv bruk av de ulike rommene på 
skolen, samt av nærmiljøet. 

               
 
Lærerperspektiv  
 
Kvalitetsmål:  Lærerne planlegger for og gjennomfører 
undervisningsøkter som fører til at alle elevene får best mulig utbytte av 
opplæringen 
Tegn på god 
praksis  

Vi fant  

2.1  Lærerne er 
autoritative i 
lederstilen, og det 
er gode relasjoner 
mellom elev-elev 
og elev-lærer. 
 

Elevene beskriver at de voksne på skolen er snille og 
sjelden er ”sursteng”. I observasjon ser vurdererne at alle 
voksne opptrer som autoritative voksne, og at relasjonen 
elev-lærer er god og trygg. Dette er et sterkt funn ved 
skolen. 
 
Når det gjelder relasjon elev-elev beskrives den som god 
av både elever og voksne. Det uttrykkes at det er rom for 
å være annerledes og at alle inkluderes i lek og aktiviteter 
både i og utenfor klasserommet. 

2.2  Lærerne gir 
underveisvurdering 
og synliggjør 
målene 
 

Vurdererne ser at det i enkelte timer klargjøres hvilke mål 
elevene skal strekke seg mot. Vi er usikre på i hvilken 
grad elevene vet hva de skal lære og nyttiggjør seg 
kompetansemålene i det videre arbeidet. 
 
På ukeplanen kan vi ikke se en klargjøring av 
kompetansemålene. 
 
I samtaler oppgir elevene at lærerne gir tilbakemelding på 
arbeidet eleven gjør, både i timer og i utviklingssamtaler. 
Dette støttes av Elevundersøkelsen. 
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2.3 Undervisningsøkte
ne er varierte i 
forhold. 
læringsressurser, 
læringsarenaer, 
læringsaktiviteter 
og 
vurderingsformer. 
 

Vurdererne observerer at flere klasser bruker 
stasjonsarbeid som metode. Dette fungerer godt, og vi ser 
at elevene lettere klarer å holde læringstrykket oppe. 
Ellers ser vi at lærerne varierer mellom arbeid 1:1, 
lærerstyrt samtale og arbeid i gruppe. Skolen og 
uteområdet brukes aktivt, og lærerne er flinke til å 
benytte seg av de mulighetene som ligger i 
skolebygningen og området rundt. 
 
Vi ser utstrakt bruk av læringsbrett og lærebøker. 
 

2.4  En opplæring som 
kan favne alle 
elevene ligger til 
grunn når 
undervisningen 
planlegges 

Under observasjon ser vi lærere som tilpasser opplegg og 
oppgaver på en god måte. Det er tydelig at elevene er 
vant til å arbeide med ulike oppgaver og konsentrere seg 
om sitt.  
 
I samtale med lærerne kommer det flere eksempler på 
hvordan de planlegger for at alle elevene skal føle seg 
inkludert og mestre opplæringen. 

 
 
Foreldreperspektiv  
 
Kvalitetsmål: Foresatte opplever at samarbeidet med skolen bidrar til å 
støtte elevens læring og utvikling 
Tegn på god 
praksis  

Vi fant  

3.1  Foresatte gir 
skolen informasjon 
som kan bidra til å 
støtte elevens 
danning, læring og 
utvikling. 
 

Foresatte forteller at det er lett å komme i kontakt med 
skolen ved frammøte, per sms, eller på telefon. Det er 
utviklingssamtaler to ganger i året, samt foreldremøter. 
De sier at de ansatte er tilgjengelige, og foresatte får rask 
tilbakemelding når de tar kontakt. 
 
Kommunikasjonen med skolen er god og skole-hjem 
samarbeid er godt. Skolen er også flink til å komme med 
positive tilbakemeldinger. 
 
Foresatte framhever rektor som en god ressurs for skolen. 

3.2  Foresatte får 
tydelige og gode 
framovermeldinger 
om elevens faglige 
og sosiale læring 
og utvikling. 
 

Det avholdes utviklingssamtaler for elevene to ganger per 
år. Her får foresatte og eleven framovermelding, både faglig 
og sosialt. 
 
I arbeid med sosial læring og utvikling er kontakten mellom 
skole og hjem god, og dersom eleven trenger å jobbe med 
sosiale ferdigheter er skolen rask å ta kontakt. Foresatte og 
skole jobber sammen for å løse utfordringene. 
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3.3  Foresatte opplever 
at de får mulighet 
til å ha innflytelse 
på sitt barns 
skolehverdag 

Foresatte forteller at FAU skal arbeide med hvordan 
foresatte kan bidra inn i skolen. De gir uttrykk for at 
foresatte gjerne ønsker å bidra inn i undervisningen når det 
er tema foresatte har kompetanse i.  
 
 

3.4  Foresatte kjenner 
til retten til 
tilpasset opplæring 

Foresatte gir uttrykk for at de kjenner til elevens rett til 
tilpasset opplæring. De kan gi eksempler på enkelte 
elementer om tilpasset opplæring, bl.a nivå på opplæring, 
bruk av forskjellige læringsarenaer og praktiske og varierte 
arbeidsmåter. 
 
Tilpasset opplæring har ikke vært eget tema på 
foreldremøter, men lærerne snakker om hvordan de varierer 
undervisningen og bruker inne- og uteområdet. 
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Organisasjonsperspektiv  
Kvalitetsmål: Skolen arbeider systematisk for at opplæringa skal være 
tilpasset evnene og forutsetningene til den enkelte elev 
  
Tegn på god praksis  Vi fant  
4.1  Skolens ledelse og 

ansatte har en felles og 
riktig forståelse for hva 
som kjennetegner 
tilpasset opplæring. 

De ansatte og ledelse kan beskrive elementer 
innenfor tilpasset opplæring, men forståelsen er ikke 
fullverdig og felles. 

4.2  Skolens ledelse legger 
jevnlig til rette for 
faglig utvikling, 
erfaringsutveksling og 
kunnskapsdeling for å 
heve kompetansen på 
tilpasset opplæring i 
personalet. 

Tema tilpasset opplæring har vært bakt inn i 
fellesøkter og også på teammøter. Det har ikke vært 
møter der man har jobbet spesifikt med begrepet 
tilpasset opplæring. 
 
Rektor gir uttrykk for at tilpasset opplæring er et 
område de ønsker å jobbe videre med. 
 
Fagarbeidere/assistenter har ikke arenaer for 
kompetanseutvikling og samarbeid med pedagogisk 
personale.  

4.3  Skolen har system for 
gjennomføring og 
oppfølging av 
kartleggingsprøver. 
 

Kommunen har planer for utførelse av ulike 
kartlegginger. Disse følges. Skolen har ingen 
nedskrevne rutiner for oppfølging av 
kartleggingsprøver. 

4.4  Skolen har gode planer 
og strategier for 
hvordan tilpasset 
opplæring skal 
praktiseres i 
organisasjonen 

Skolen kan fremvise dokumentet ”den gode time” 
som inneholder elementer knyttet opp mot tilpasset 
opplæring. Skolen har ikke andre planer eller felles 
strategier. 
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VII. SPØRSMÅL TIL REFLEKSJON 
 

 Hvordan kan skolen arbeide for at alle ansatte har en felles og riktig 

forståelse av begrepet tilpasset opplæring? 

 Hvordan sikrer skolen at den eksisterende gode praksis med blant 

annet praktisk, relevant og variert undervisning knyttes opp mot 

læreplanverket LK20? 

 Hvordan skal skolen tilpasse opplæringen slik at alle elever møter 

utfordringer de kan strekke seg mot? 

 Hvordan kan elevene medvirke i arbeidet med kompetansemålene slik 

at de vet hva de skal lære, og selv kan vurdere grad av måloppnåelse? 
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Utsagn fra samtalene:    
 
 
           
   
        
                                                            
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Etterord 

Forskning om ekstern skolevurdering konkluderer med at en slik vurdering kan ha 
stor betydning for utvikling av skolen. Det avhenger imidlertid av hva skolen gjør 
med sin nye kunnskap etter vurderingsuka.  
 
Videre arbeid etter ekstern skolevurdering 
Etter at vurderingen er over og rapporten er ferdig, starter skolens videre 
utviklingsarbeid. Prosessen styres av skoleledelsen og følges opp av skoleeier.   
 
Eksempel på hvordan en slik prosess kan gjennomføres:  

 Innen to uker etter vurderingen: Skoleledelsen (ev sammen med personalet 
og skoleeier) lager en milepælsplan for etterarbeidet. Milepælsplanen bør ha 
mål og ansvarsfordeling 

 Personalet blir involvert i det videre arbeidet med tiltakene i milepælsplanen 
 Etter cirka et halvt år: Skoleeier har møte med skoleledelsen for å følge opp 

prosessen 
 Etter cirka ett år: Skolen og skoleeier har nytt møte for å se hva som har 

skjedd av endringer 
 

På dugnaden i 
fjor møtte det 

opp 40 foreldre. 
Det er 32 elever 
på skolen. Det 
regnet og vi 
hadde det 

kjempetrivelig.

Vi får 
egentlig 
ganske 

mye skryt 
uten at vi 
vet det.

De gjør så 
godt 

arbeid som 
de gjør, så 

fortsett 
sånn!

Mestring betyr å få til hvis vi øver 
på noe. Det betyr å få til det vi 

jobber med. Som pappa bruker å 
si når han setter seg fast med 

storskuteren: « Man skal aldri gi 
opp!»

Om lærerne: De er 
grei og snill. De er 
ikke så surstreng. 

At vi får velge hva 
vil vil gjøre. At vi 
får velge litt mer, 
for eksempel sitte 
to og to sammen
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Vedlegg A.  Deltakere i ekstern vurdering 
 

Det er viktig at de skolene som mottar veiledning, forankrer prosessen hos elevene, 
foresatte, alle skolens medarbeidere og andre samarbeidsparter som er viktige for 
skolen. Ekstern vurdering sikrer at de ulike stemmene blir hørt.  

− Interne: Et utvalg av elever og foresatte samt skolens ansatte. 
− Eksterne: Astrid Berg, Rune Utby og Eirin Henriksen, vurderingsteam i Nord-

Troms 
 

Vedlegg B. Tidsplan og aktiviteter  
 

Forut for vurderingsuka på skolen har det vært kontakt mellom vurderere og skole, og 
data er innhentet. Det er utarbeidet en tidsplan for prosessen. Framtidsbildet er 
utarbeidet og diskutert med skolens personale. Samtaleguider er utarbeidet og 
foreldremøte med foresatte planlagt.  

Det er avsatt to dager til selve vurderingen. Dette innebærer i hovedsak en startdag 
der vurderere og hele personalet møtes for første gang. Informasjonsinnhentingen 
foregår ved at det gjennomføres samtaler, møter, observasjoner mm. Alle data 
sammenstilles, og vurdererne leter etter mønster i materialet og speiler det mot 
framtidsbildet. Rapporten skrives og legges frem for personalet og andre den siste 
dagen av vurderingen.  

Å gjennomføre en kvalitetsvurdering på to dager er knapp tid, og det innebærer at det 
valgte temaet må være avgrenset.   

 

 
  

Tidsplan/ansvarsfordeling skolevurdering      
Rotsundelev skole   Uke 18- 2021 

Tidspunkt Hvilken informasjon Informasjonsform/ 
organisering 

Ansvar Mottakere/ 
deltakere 

Februar 
  
  
  
  

Skolen velger utfra 
ståstedsanalysen et 
område der personalet ser 
at skolen har behov for 
utvikling, og ut fra valgt 
område, formes så et tema 
for skolevurderingen. 

Det er viktig å brukes en del 
tid på dette og at det skapes 
gode prosesser. 
  

Rektor Rektor  
Astrid Berg 
koordinator for 
ekstern 
skolevurdering i 
Nord-Troms 

Uke 9 Oppstart- samtale med 
rektor 

Informasjon, spørsmål, svar, 
avklaringer 

Astrid 
Berg 

Rektor 

Uke 10-11 Utarbeide et forslag til 
framtidsbilde og tidsplan. 
Sendes rektor med frist 
16.mars  

Vurdererne utarbeider 
dette. 

Vurdere
rne 
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Uke 10 Vurdererne tar kontakt 
med rektor via e-post 
  

-Presenterer forslag til 
framtidsbilde 
-Sender forslag til rektor 
-Sender pp med informasjon 
om ekstern vurdering til 
bruk i personalmøte 
-Sender tidsplan ekstern 
vurdering i høst 

Vurdere
r, Rune 
Utby 

Skolens ledelse 

Uke 12 
  

Videreutvikle et 
framtidsbilde i personalet 
  

Forslag drøftes i personalet 
og kommer med eventuelle 
endringer.  Frist på å komme 
med tilbakemeldinger: 
torsdag 25.mars 
-Er framtidsbildet ok? 
-Er det noe dere savner? 
-Er det noe dere ønsker 
annerledes? 

Rektor Skolens personale 

Uke 10 
  
  

Informasjon om hva 
systemet for ekstern 
skolevurdering er og kort 
presentasjon av 
skolevurdererne 

 Rektor presenterer dette 
for personalet innen 25. 
mars. 

Vurdere
rne og 
rektor 

Personalet ved 
skolen/FAU?/Elevrå
d? 
Skoleeier.  

Uke 15 Endelig utgave av 
framtidsbilde. 
  
Forslag til tidsplan for 
vurderingsuka sendes til 
skolen  

Vurdererne sender dette 
tilbake på e-post 
  
  

Vurdere
rne 

Skolens ledelse 

Uke 15 Informasjon om ekstern 
skolevurdering ved skolen 
til foresatte.   
(Hva, hvorfor og hvordan)  

Skriftlig til hjemmene. 
Hjemmeside. Utarbeides av 
vurdererne og rektor. 

Vurdere
rne og 
rektor 

Foresatte 

Uke 15 Informasjon om skolen: 
plan for utviklingsarbeid 
dette skoleåret, skolens 
satsingsområder de siste 
årene, fakta om skolen, 
ukeplaner/lekseplaner pr 
trinn, tilpassede 
ukeplaner? 
Resultat fra; 
ståstedsundersøkelsen, 
elevundersøkelsen, 
foreldreundersøkelsen, 
nasjonale prøver, nasjonale 
kartleggingsprøver, annet 

Skriftlige dokumenter, 
tilgang til læringsportal, 
hjemmesiden. 
Rektor sørger for at 
vurdererne får relevant 
informasjon. 

Rektor Rune Utby, ekstern 
skolevurderer i 
Nord-Troms 

Uke 16 Rektor sender forslag til 
tidsplan for uke 18; 
gruppesamtaler, 
observasjon, 
rapportframlegging 

Forslag sendt fra vurdererne 
inne 15. april og rektor fyller 
inn tidspunkt med frist 22. 
april. 

Rektor 
vurdere
rne 

  

Uke 16 Invitasjon til foreldremøte 
(med svarslipp)  

E-post sendes av vurdererne 
til rektor som videresender 

Vurdere
rne og 
rektor 
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dette til FAU og 
klassekontakter+vara 
Invitasjonen bør gå ut tidlig i 
uke 17 slik at foreldrene er 
varslet i god tid. Svarfrist i 
tide slik at rektor kan ved 
eventuelle frafall invitere 
andre. 

Uke 16 Samtaleguide utarbeides 
av vurdererne. Guidene 
sendes skolen (frist 22. 
april) og deles ut til de 
involverte  

Skolens personale og elever 
skal vite hva 
gruppesamtalene skal 
handle om. De skal ikke 
måtte forberede seg 
skriftlig, men vite hva de kan 
bli spurt om.   
Lærere må bruke litt tid på å 
forklare skjemaet til 
elevene. 

Vurdere
rne 
Rektor 

  

Uke 18 
(vurderings-
uka) Tirsdag 

Møte med rektor og 
personalet om morgenen 

Morgenmøte 
Presentasjon og informasjon  

Vurdere
rne 

Personalet, 
vurderere 

Uke 18 
Tirsdag-
onsdag 

Observasjoner og 
gruppsamtale med ansatte 
og elever. 

  Vurdere
rne 

Vurderere, 
tillitsvalgte 

Uke 18 
(vurderings-
uka)Tirsdag 

Kort 
omvisning/presentasjon   

Rektor tar med vurdererne 
på en kort omvisningsrunde 

Rektor Elevene 

 Uke 18 
(vurderings-
uka) Tirsdag 

Informasjon fra foreldre 
  
”Dette er skolen flink til – 
Dette kan skolen bli bedre 
til – Dette kan vi som 
foreldre bli bedre til” 
  

Foreldremøte (FAU og 
klassekontakter med 
vararepresentanter) 
  

Vurdere
rne 

Vurderere, FAU, 
klassekontakter 

Uke 18 
(vurderings
uka) onsdag 
etter 
skoletid 

Rapportframlegging 
  

Møte etter skoletid 
  
  

Vurdere
rne 

Skolens eier, 
personale (hele), 
ledere, elever og 
FAU.   
Politisk utvalg? 
Presse? 

Uke 19  Skolens egen vurdering av 
den eksterne 
skolevurderinga 

Vurdererne sender 
evalueringsskjema til skolen. 
Rektor tar dette opp i et 
fellesmøte. Skolen vurderer 
hele prosessen og 
mulighetene vurderingen gir 
ift til videre utviklingsarbeid. 

Vurdere
rne 
Rektor 

Skolens personale 

Etter uke 
18 

Prioritere/ta 
eierskap/velge 
framgangsmåte/rydde 
plass/følge opp-slik at 
ønsket utvikling skjer 

  Rektor Skolens ledelse 

September 
2021 

Oppfølgingssamtale med 
koordinator Astrid Berg  

  Koordin
ator  

Koordinator 
Rektor 
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Vedlegg C.        Metoder 
 
For å sikre god forankring og at alle stemmer blir hørt, hentes det inn data fra flere 
kilder. For å få best mulig kvalitet på informanter fra elevene, ber en rektor i 
samarbeid med kontaktlærere om å plukke ut elever som skal delta i 
gruppesamtalene. Rektor får også ansvaret for å sette opp en plan for samtaler med 
personalet, slik at skolen kan fungere så vanlig som mulig under vurderingsuka.  
 
Tema og tid til rådighet virker inn på valg av metode. I prosessen på denne skolen er 
følgende metoder benyttet: 
 
Dokumentanalyse 
I forkant av selve vurderingen oversender skolen all relevant dokumentasjon. I 
vurderingen ved Rotsundelv skole har vurdererne fått tilgang til Elevundersøkelsen 
(2020), virksomhetsplan, oversikt organisering av skoledagen, ordensreglement, plan 
for kartlegging, handlingsplan psykososialt miljø og ukeplaner. 
 
Samtaler 
Som et ledd i den eksterne vurderingen har vurdererne utarbeidet samtaleguider for å 
strukturere gruppesamtalene som skal gjennomføres. Utgangspunktet for 
samtaleguidene er «Tegn på god praksis».  
 

 Gruppesamtale – elever 
Vurdererne har bedt skolen om å trekke ut to elever fra hver klasse/trinn for å 
representere sine elevgrupper i samtalen. Elevene skal i forkant av denne ha 
forberedt seg på tildelte spørsmål, gjerne sammen med resten av klassen. 

 
 Gruppesamtale– lærere/andre ansatte 

Samtlige lærere deles inn i grupper for gjennomføring av gruppesamtalen. 
Lærerne skal i forkant av ha forberedt seg på tildelte spørsmål. 
Fagarbeidere/assistenter møter som egen gruppe. 

 
 Gruppesamtale – foresatte (foreldremøte) 

Vurdererne inviterer foreldrerepresentanter fra samtlige trinn. Representantene 
skal i forkant av foreldremøtet ha sett spørsmålene. I samråd med rektor ble 
det enighet om at FAU, deres vara samt alle foreldrekontaktene skulle inviteres 
til foreldremøtet. Det møtte 5 foreldre på møtet 4. mai. 
 

Møter med skolens ledelse/rektor 
Under selve vurderingen har vurdererne hatt daglige møter med skolens rektor. Målet 
med disse møtene har vært å oppnå en tilnærmet gjensidig opplevelse av skolens nå-
situasjon.  
 
Observasjon  
Vurdererne har foretatt observasjoner i skole- og læringsmiljøet og sett etter tegn på 
god praksis jmfr framtidsbildet. Alle klassene ved skolen har blitt observert. 
 
 
Vedlegg D. Samtaleguider 
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Vurdererne har i forkant utarbeidet ulike samtaleguider til hjelp for samtaler med 
henholdsvis elevgrupper, foreldre og ansatte ved skolen. Spørsmålene i disse 
samtaleguidene er alle knyttet til framtidsbildets formulerte tegn på god praksis. 
 
Samtaleguide elever Rotsundelev skole 

Uke 18-2021 

 

1.  Hva er det beste ved å være elev på Rotsundelv skole? 

2.  Vet du hva du skal lære i timene? Hvis ja; Gi eksempler. 

4.  Hvordan får du være med å bestemme og vurdere hvordan du best lærer for å nå målene? 

5.  Hva betyr ”mestring”? Hvordan vet du at du opplever mestring på skolen? 

6.  Er alle elevene ved skolen inkludert og har noen å være sammen med? 

7.  Får du passelig med utfordringer i de ulike fagene? 

8.  Hvordan jobber du for å mestre de utfordringene du får? 

9.   Opplever du variasjon i undervisningen? Gi eksempler. 

10.  Kan du gi eksempler på måter du blir vurdert på? 

11.  Hvordan vil du beskrive relasjonen/forholdet mellom voksne-barn ved Rotsundelv skole?. 

12.  Hvis du skulle gi de voksne ved skolen et godt råd hva ville det være? 
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Samtaleguide ansatte Rotsundelev skole uke 18-2021 

 

1.  Hvordan vil du beskrive relasjonen elev-elev og elev-lærer ved Rotsundelv skole? 

2.  Hvordan får elevene trening i å vurdere hvordan de best lærer for å nå målene? 

3.  Hva gjør du for å gi alle elevene mulighet til å oppleve faglig mestring og utvikling? 

4.  Hvordan klargjør du målene for elevene? 

5.  Hvordan gir du underveisvurdering? 

6.  Beskriv hvordan du som pedagog i planlegging av undervisning vektlegger variasjon av 
læringsressurser, læringsarenaer, læringsaktiviteter og vurderingsformer. 

7.  Hvordan planlegger du for at undervisningen du gir skal favne alle i klasserommet? 

8.  Hvordan informerer skolen foresatte om elevens faglige og sosiale utvikling? 

9.  Hva legger du i begrepet tilpasset opplæring?  

10.  Har skolens ledelse og ansatte en felles forståelse for hva som kjennetegner tilpasset 
opplæring? Gi eksempler. 

11.  Legger skolens ledelse jevnlig til rette for faglig utvikling, erfaringsutveksling og 
kunnskapsdeling for å heve kompetansen på tilpasset opplæring i personalet? 

12.  Hvilket system har dere på skolen når det gjelder gjennomføring og oppfølging av 
kartleggingsprøver? 

13.  Hvilke planer og strategier har skolen for hvordan tilpasset opplæring skal praktiseres i 
organisasjonen? 
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 Samtaleguide foresatte - Rotsundelv skole uke 18-2021 
 

1.  Hva er det beste ved Rotsundelv skole? 

2.  Føler elevene ved Rotsundelv skole seg inkludert og respektert? 

3.  Legger skolen til rette for at elever opplever mestring på skolen? 

4.  Får elevene passelig med faglige utfordringer på skolen? 

5.  Er det arenaer der foresatte kan gi skolen informasjon som bidrar til elevens faglige og sosiale 
utvikling? Gi eksempler 

6.  Hvordan får foresatte framovermeldinger knyttet til elevens faglige og sosiale læring og 
utvikling? 

7.  I hvilken grad vil du si at tilbakemeldingene er tydelige og nyttige? 

8.  Vet dere hva tilpasset opplæring er? 

9.  Kjenner foresatte til elevens rett til tilpasset opplæring? 

10.  Har foresatte mulighet til å ha innflytelse på sitt barns skolehverdag? Hvis ja; På hvilken 
måte? 

11.  Hvis du skulle gi de voksne ved skolen et godt råd hva ville det være? 
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Fra: Hilde Anita Nyvoll (Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 26.03.2021 12:23:27
Til: ramona.thomassen; Olaug Bergset; tore; Vegard Pedersen; Siri Ytterstad; Elisabeth Gulbrandsen; Angela
Sodefjed; Kitty Alice Lokøy Bøyum
Kopi: Rune Benonisen; yttregaard; Herborg Ringstad; Karl-Gunnar Skjønsfjell; Jan Hugo Sørensen; regionrad;
Nordreisa kommune

Emne: Referat møte om hybelsituasjonen 24. mars 2021
Vedlegg: Presentasjon møte om hybelliv i Reisa - Skrivebeskyttet.pptx;Stikkord fra Elisabeth.pdf;Ungdomsrådet.pdf
Møte om hybelsituasjonen
 
Tid:                 24.04.2021 kl. 13.00-14.30
Sted:               Teams
Tilstede:          ungdomsrådsleder Ramona Thomassen, rektor Nord-Troms videregående skole Olaug Bergset, daglig

leder Nybo Tore Elvestad, kommunalsjef helse- og omsorg Angela Sodefjed, helsesykepleier Kitty
Bøyum, barnehage- og skolefaglig rådgiver Elisabeth Guldbrandsen og ordfører Hilde Nyvoll

 
Agenda:

Vedtak i RUST v/ungdomsrådleder Nordreisa, Ramona Thomassen
Elever på hybler i Nordreisa, Nord-Troms videregående skole v/rektor Olaug Bergset
Tilgjengelige hybler, Nybo v/daglig leder Tore Elvestad

Møtesteder, fritidstilbud, oppfølging ungdomskontakt v/barnehage- og skolefaglig rådgiver

Elisabeth Guldbrandsen
Veiledning om kosthold og livsstil, helsestasjon for ungdom v/helsesykepleier Kitty Bøyum
Videre:

Kartlegging elever på hybel andre steder
Retningslinjer for minste standard på hybler og leiepriser
Oppfølging
Eventuelt

 
Konklusjon:

Ungdomskontakten organiserer faste aktiviteter 2-3 ganger i uka i samarbeid med Nord-Troms videregående
skole. Det er ønskelig at rus- og psykisk helse involveres.
Kommunen er til stede på informasjonsmøtet som videregående arrangerer hver høst. Helsesykepleier Kitty
Bøyum organiserer hvem fra kommunen som deltar der.
Dersom kommunen har informasjon som er viktig for elevene ved videregående skole, så kan dette formidles til
rektor for å publiseres på skolens Facebook eller aktuelle Teamsgrupper
Kommunen arrangerer Teamsmøter med borteboerelevene høst og vår
Fortsetter med arrangementet Nord-Troms pizza på Yonas (hver høst ifbm Arbeidslivsdagen på UiT)
Hybelfordeling koordineres med et samarbeid mellom Nybo og Nord-Troms videregående skole
Nybo og videregående skole har retningslinjer for leie av hybler/leiligheter. Disse formidles til hybelboere.

 
Vedlegg:
Notat fra ungdomsrådet
Notat fra barnehage- og skolefaglig rådgiver
PP Nord-Troms videregående skole
 
 
Hilsen
Hilde Nyvoll
Ordfører
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Nordreisa kommune 
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:    91 80 71 30
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  

 
 

Fra: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Dato: tirsdag 23. februar 2021 16:06
Til: "ramona.thomassen" <ramona.thomassen@gmail.com>, Olaug Bergset <olaug.bergset@tffk.no>, tore
<tore@nybo‐boligutleie.no>, Vegard Pedersen <Vegard.Pedersen@nordreisa.kommune.no>, Siri Ytterstad
<Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>, Elisabeth Gulbrandsen
<elisabeth.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no>, Angela Sodefjed
<Angela.Sodefjed@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Rune Benonisen <rb2508@gmail.com>, yttregaard <yttregaard@nordtroms.net>, Herborg Ringstad
<herborg.ringstad@nordtroms.net>, Karl‐Gunnar Skjønsfjell <karl‐
gunnar.skjonsfjell@nordreisa.kommune.no>
Emne: Invitasjon til møte om hybelsituasjonen 24. mars kl. 13.00
 
Invitasjon til møte om hybelsituasjonen for Nord-Tromsungdom onsdag 24. mars kl. 13.00-14.30 i
formannskapssalen.
 
RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-Troms) har den 18.01 i sak 4/21 behandlet en uttalelse om hybelsituasjonen
for Nord-Tromsungdom. Nordreisa kommunestyret ba i møte den 04.02 ordfører om å ta initiativ til et møte med
aktuelle parter for saken med mål om å avklare og styrke kommunens rolle ovenfor hybelboere.
 
Agenda:

Vedtak i RUST v/ungdomsrådleder Nordreisa, Ramona Thomassen
Elever på hybler i Nordreisa, Nord-Troms videregående skole v/rektor Olaug Bergset
Tilgjengelige hybler, Nybo v/daglig leder Tore Elvestad
Møtesteder, fritidstilbud, oppfølging ungdomskontakt v/kommunalsjef for oppvekst og kultur, Siri
Ytterstad &co
Veiledning om kosthold og livsstil, helsestasjon for ungdom v/kommunalsjef for helse- og omsorg, Angela
Sodefjed &co
Videre:

Kartlegging elever på hybel andre steder
Retningslinjer for minste standard på hybler og leiepriser
Oppfølging
Eventuelt

 
Håper tidspunktet passer. Det er fint om dere gir tilbakemelding om dere kan komme, eller eventuelt kan sende
stedsfortreder.
 
Kopi: utvalgsledere
 
 
Hilsen
Hilde Nyvoll
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Ordfører
 

 
Nordreisa kommune 
Telefon: 77 58 80 02
Mobil:    91 80 71 30
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740 05
03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 58 80 01 Org nr: 943 350 833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Elever på hybler i Nordreisa, 
Nord-Troms videregående 
skole v/rektor Olaug Bergset

Onsdag 24. mars 2021
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På skolested 
Storslett

• 67 elever har bosted kommune som gjør at de 
MÅ ha hybel (Forbehold Manndalen)
• En rekke andre elever bor på hybel for å slippe 

lange daglige reiser
• Noen bor på hybel fordi de ønsker det, trenger 

det eller er voksne, eller ikke har foreldre her 
(innvandrere)
• Det er 276 elever på skolestedet nå
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Hvordan støtter skolen 
hybellivet?

Hybelkurs, så blir 
de kjent og vi 
markerer en 

holdning

Grøt Middagstilbud Tett på og nøyaktig
Oppstart VG1- halv 

dag. 
(Lag og foreninger)
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Hva ønsker vi 
oss mer?

• Fast middagstilbud?

• Faste aktiviteter på to-tre 
ettermiddager

• Nettverk og tjenestetilbud, 
potensial for bedre 
kommunikasjon

• Helsesykepleier, 
ungdomskontakt, jordmor, 
ungdomsprest, rådgivere, BV, 
BUP… Snakker vi nok sammen?

• Bedre «styring» og 
forutsiglighet på tildelinga?

• Oppfølging på kveldene?
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Stikkord fra dagens møte: 
  
Ungdomskontakten har vært sykemeldt en periode, men er tilbake i jobb nå. 
Det er rektor ved Storslett skole som følger ungdomskontakten opp. 
  
Ungdomskontaktens oppgaver er ungdomsklubb, å ha ansvar for å tilrettelegge for Nordreisa 
ungdomsråd, ungdomsklubben, RUST, BUK, Aktiv Ferie, nye aktiviteter, drive oppsøkende virksomhet 
(høre og snakke med ungdom) 
  
  
Ungdomskontaktens mål for 2021:  
Styrke tilbudet på ungdomsklubben 
Fokus på psykisk helse 
Skape nye møteplasser 
  
Ungdomskontakten har kommet med tilbakemeldinger om at det er mye jobb og at han opplever seg 
alene i jobben. 
  
Andre innspill: 
Kåfjord kommune har søkt ulike prosjektmidler  - til frafallsprosjekt, ungdomskontakt og prosjekt om 
tverrfaglig samhandling (Her jobber bla Mattis Bårnes og ungdomskontakten). 
Bruke UNGDATA-undersøkelsene både fra US og VGS. 
  
Mvh 
Elisabeth Gulbrandsen 
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Nord-Troms ungdomsråd og Nordreisa ungdomsråd ber regionrådet og kommunestyret sikre at 
nordtromsungdom har tilstrekkelig tilbud om: 

·         helsestasjon for ungdom 
·         oppfølging av ungdomskontakt 
·         sosiale møtesteder og fritidstilbud  
·         kurs og veiledning om kosthold og livsstil 
·         økonomisk rådgiving 
·         synlig annonsering om aktivitet og tilbud for ungdom på sosiale medier og nettsider, 
oppslagstavler m.m. 

  
Videre vil ungdomsrådet at hver kommune kartlegger sine ungdommer som bor på hybel andre steder, 
og at vertskommunene Nordreisa og Skjervøy kartlegger og sikrer oppfølging av ungdommer som bor 
på hybel i kommunene. Det bør utarbeides retningslinjer for minstestandard på hybler og sikre 
leiepriser som alle har råd til uavhengig familieøkonomi. Ungdomsrådet vil fremheve Aktiv Lyngen og 
Folkehelseprogrammet som gode eksempler på modeller som bør tas i bruk av alle 6 kommuner. 
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E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  12.05.2021  2020/30 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Siri Jakobsen, 78 95 03 86 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Att. kommunedirektør 
 

  

 

Bekreftelse på avsluttet tilsyn - Nordreisa kommune 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til rapport datert 22.11.2020 etter tilsyn med 
barneverntjenesten i Nordreisa kommune hvor det ble påpekt lovbrudd innen de reviderte 
områdene. 
 
Nordreisa kommune har i brev av 11.01.2021 og 03.05.2021 redegjort for virksomhetens 
tiltak for å ivareta krav fastsatt i, eller i medhold av lov og forskrift. 
 
Statsforvalteren har vurdert deres tilbakemelding og anser at tjenesten har gjennomført 
tiltak i henhold til egen plan for lukking av avvik.  
 
Vi har imidlertid noen kommentarer til deres redegjørelse og vedlagte rutiner: 
  
Rutiner for arbeid med undersøkelser 
Om partsvurderinger (pkt. 1.3.5. Hvem er part i saken) 
Statsforvalteren viser her til saksbehandlerrundskrivet pkt. 3.1.2.2. som sier: «Uavhengig av 
om foreldrene er part i saken, må barneverntjenesten informere begge foreldrene om at det er 
opprettet en undersøkelsessak. Barneverntjenestens taushetsplikt er ikke til hinder for at begge 
foreldrene informeres om at det er opprettet en undersøkelsessak.» 
 
Om klage på enkeltvedtak (pkt. 2.3.11, pkt. 5) 
Statsforvalteren anbefaler at saksgangen ved klage på enkeltvedtak bør tas inn og 
presiseres i rutinehåndboken. Vi viser her til saksbehandlingsrundskrivet pkt. 7.4.  
 
Om meldinger i pågående sak (pkt. 2.3.11 pkt. 6) 
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  Side: 2/3 

Statsforvalteren viser til saksbehandlingsrundskrivet pkt 4.2 om håndtering av melding i 
aktiv sak, og anbefaler barneverntjenesten å presisere dette i rutine for undersøkelser.  
 
Om mal for undersøkelsesrapport 
Statsforvalteren vurderer det som positivt at malen har presisert at barnets synspunkt og 
barnets beste vurdering skal komme frem av undersøkelsesrapporten. Vi minner om at det 
er et lovkrav at barnets mening, barneverntjenestens vurdering og vekting av barnets 
uttalelser, og en barnets beste vurdering kommer fram i vedtak etter avsluttet 
undersøkelse.  
 
 
Internkontroll 
Det går frem av redegjørelsen at kommuneledelsen ved kommunalsjef for oppvekst og 
kultur har utarbeidet nye internkontrollrutiner som skal sikre at oppgavene som utføres er i 
samsvar med lov og forskrift. I redegjørelsen beskrives det; 

- at barnevernleder vil i møtestrukturen på kontoret ha gjennomgang av nye 
prosedyrer og maler for å sikre at alle ansatte er kjent med det og tar det i bruk 

- at det er innført jevnlige individuelle samtaler med gjennomgang av saker og 
gjennomgang av nye rutiner for undersøkelser 

- at alle saksbehandlere følges opp og at alle undersøkelsessaker kontrolleres av 
barnevernleder ved oppstart, underveis og til slutt 

- at barnevernleder i månedlig rapport til kommunalsjef skal legge ved 
dokumentasjon på at sakene er gjennomført i henhold til rutine for undersøkelser 

- at kommuneledelsen sammen med barnevernleder sikrer at alle i tjenesten har 
kjennskap til, og opplæring i kommunens avvikssystem og vet hvordan de kan 
melde avvik når det gjelder arbeid med undersøkelser 

- at kommuneledelsen sammen med barnevernleder sikrer at alle ansatte får 
tilstrekkelig opplæring i arbeid med undersøkelser 

 
Det er uklart for Statsforvalteren om internkontrollrutinene er skriftliggjort i eget 
dokument, men vi legger til grunn at rutiner for internkontroll beskrevet i redegjørelsen er 
kjent for alle som har ansvar for at arbeidet med undersøkelser gjennomføres forsvarlig og 
i tråd med lov- og forskriftskrav.  Statsforvalteren vil her særlig minne om at internkontroll 
skal bidra til å forebygge svikt og uheldige hendelser, og at det skal være et verktøy for 
ledere for god styring og utvikling av den daglige driften. Det er viktig at medarbeidere 
inkluderes i arbeidet for å sikre ansvarliggjøring og at rutinene etterleves i praksis.   
 
Vi anser med dette at avviket er lukket og bekrefter at tilsynet er avsluttet. 
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  Side: 3/3 

Med hilsen 
 
Merete Jenssen (e.f.) 
leder for barnevernseksjonen 

  
 
Siri Jakobsen 
seniorrådgiver oppvekst og barnevern 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 

Nordreisa kommune v/ barnevernleder Postboks 174 9156 STORSLETT 
Nordreisa kommune v/sektorleder Siri Ytterstad Postboks 174 9156 STORSLETT 
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Fra: Siri Ytterstad (Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 10.05.2021 15:35:50
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: FW: Nordreisa kommune midtveisvurdering veiledning BUFDIR 2020-2021
Vedlegg: Nordreisa kommune midtveisvurdering veiledning BUFDIR 2020-2021.docx
 
 

From: Siri Ytterstad 
Sent: Monday, May 10, 2021 3:34 PM
To: postmottak@bufdir.no; Agnethe Kjerschow <agnethe.kjerschow@bufdir.no>; synove.melheim@ntnu.no
Cc: Knut Johnsen <kneirjo@gmail.com>; Marita Lindbom Skotte <Marita.bakken@live.no>; Jan Hugo Sørensen
<Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Subject: Nordreisa kommune midtveisvurdering veiledning BUFDIR 2020‐2021
 
Hei.
 
Her er midtveisvurderingen fra Nordreisa kommune.
 
Med vennlig hilsen
 
Siri Ytterstad
Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
siri.ytterstad@nordreisa.kommune.no
tlf 41173493
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MIDTVEISVURDERING - VEILEDNING I KVALITETSUTVIKLING – MAL FOR KOMMUNEN 

Det fremgår av avtalen mellom Bufdir og kommunen at: «Kommuneledelsen skal levere rapport fra midtveisvurdering innen 1. juni 2021 og en sluttrapport 
ved veiledningsperiodens utløp». Erfaringene fra første runde med veiledningsteam viste at kommunene hadde god nytte av denne vurderingen. Den ledet i 
flere tilfeller til en tydeliggjøring av målbildene, og til en klarere prioritering av innsatsen det siste året av veiledningsperioden. Midtveisvurderingen gir også 
et godt grunnlag for innhold i, og opplegg for midtveissamlingen 26.-27. mai.  

Vi ber dere svare innen 1. mai 2021. Denne midtveidvurderingen er kommunen ansvarlig for, men vi anbefaler at kommunen bruker tid sammen med 
veilederne på denne vurderingen. 

Midtveisvurderingen sendes til: postmottak@bufdir.no, agnethe.kjerschow@bufdir.no, synove.melheim@ntnu.no, med kopi til statsforvalter i deres fylkes. 

Under ser dere malen dere skal bruke for midtveisvurderingen. Dere vil ved avslutning av veiledingsperioden svare på noenlunde de samme spørsmålene. 
Spørsmålene knyttet til måloppnåelse kan være utfordrende i denne omgang. Vi setter imidlertid pris på om dere også beskriver måloppnåelse så langt i 
arbeidet. 

Vi gjør oppmerksom på at spørsmål i brun skrift primært innhentes i forbindelse med Oslo Economics oppdrag med å evaluere tiltakene i 
kompetansestrategien.  

Kommune: Nordreisa  
Kontaktperson i kommunen (navn og tittel): Siri Ytterstad kommunalsjef for oppvekst og kultur 
Veilederpar: Marita Lindbom Skotte og Knut Johnsen 

 

 
Kort beskrivelse av kommunens utfordringsbilde ved oppstart, målbilde og evt. konsekvenser av pandemien 
Kommunens utfordringsbilde ved oppstart: (Gjerne med støtte av indikatorene i kommunemonitoren) 
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Ved oppstart veiledning august 2020 sto barneverntjenesten i Nordreisa midt i et lederskifte. Forrige leder hadde fungert i rollen i underkant av 1 år 
og leder før dette fungerte i 2-3 år, men med mye fravær. Arbeidsmiljø, høyt sykefravær, mange avvik og usikkerhet har preget tjeneste over mange 
år. Kommuneledelsen har som følge av dette rapportert til Statsforvalter hver mnd. siden 2019 og annenhver mnd. siden sommeren 2020. 
I løpet av august fikk også kommunen er nasjonalt tilsyn på undersøkelser i tjenesten. Konklusjonen på undersøkelsen var brudd på lovverk og en frist 
med å lage en plan som skulle leveres til Statsforvalter innen 11.1.2021. Status på tiltak ihht plan skulle leveres innen 2.5.2021. På bakgrunn av 
halvårsrapporten 2. semester 2020 har kommunen også fått påbud om å rapportere ytterligere innen 12.5.2021 på konkrete områder. 
 
 
 
Hvilke målbilde(r) har kommunen satt for utviklingsarbeidet: 
 

 Hjelpen vi gir er av høy faglig kvalitet, og barnets perspektiv tydelig i alt vårt arbeid.  
 Vi har felles og oppdatert kunnskap og forståelse i vurderinger og beslutninger i tjenesten. 
 Vi samarbeider godt med hverandre og med eksterne samarbeidspartnere til beste for barnet – med avklarte roller og ansvar i helheten. 
 Vår kultur er betegner av høy faglig kvalitet, godt samarbeide, trygghet og et inkluderende arbeidsmiljø. 
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På hvilken måte har Covid-19 virket inn på utviklingsarbeidet? 
Det har preget utviklingsarbeidet med at vi ikke har kunnet ha fysiske sammenkomster. Spesielt har det vært savnet å ha fysiske samlinger med 
veiledningstjenesten. Vi har hatt mange teamsmøter, hele arbeidsgruppa, men også mange møter med leder av barneverntjenesten, kommunalsjef 
og veiledere. Barnevernleder og veileder har møttes ukentlig på teams/ telefon. Det har vært utstrakt bruk av kompetansen til veilederne våre 
gjennom digitale verktøy. 
 

 

 

1. Vurdering av måloppnåelse og fremdrift i utviklingsarbeidet 

 
Hvilke mål har dere satt for utviklingsarbeidet? 

 
Hvilke tiltak har dere satt i gang for å nå målene? 

 
Kort beskrivelse av evt. måloppnåelse 

 Hjelpen vi gir er av høy faglig kvalitet, 
og barnets perspektiv tydelig i alt vårt 
arbeid.  

 

 Skal oppdatere prosedyrer/rutinehåndbok, 
herunder maler; frist 01.04.21 

 Gjennomføre prosesser med mål om at alle 
har felles forståelse og benytter felles 
prosedyrer. 

 Skal ha en gjennomgang av faglig 
plattform/terskler, se dette i fht. andel saker i 
Nordreisa.  

 

 Arbeidet er i gang og vil 
ferdigstilles innen 1.6.2 

 Planlagt samling med alle i 
tjenesten i mai og en samling 
hvor veilederne deltar i juni. 

 
 
 

 Vi har felles og oppdatert kunnskap og 
forståelse i vurderinger og beslutninger 
i tjenesten. 

 

 Sykemeldingsoppfølging, tilstedeværelse 
bistand fra HR 

 Gjennomføre felles møte med ansatte og NAV 
/ barnevernleder. 

 Sykemeldingsoppfølging med bistand fra 
personalavdeling og kommunalsjefen. Kan 
kommunen bidra til omplassering av ansatte 
med høyt fravær over lang tid? 
 

 Gjennomført i perioden januar-
mai 

 Planlagt i august 
 Gjennomført, én ansatt er 

omplassert og én er på utprøving. 
 Kartlegging av kompetanse 

individuelt er utført 
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 Karlegging av kompetanse, (statsforvalter) 
frist 01.05.21 

 Kompetanseplan? 
 Interkontroll (oppfølging/styring i kommunen) 

(statsforvalter) frist 01.04.21 
 Bistand fra kommunalsjef i arbeidet med 

rekruttering og bruk av WebCruiter. 
 Bistand fra økonomiavdelingen til å få oversikt 

over hva eksisterende tiltak koster. Gjøre 
kostnadsvurderinger. Søke om refusjoner fra 
staten. Bistand til leder på 
økonomirapportering og analysearbeid. 
 

 

 Kompetanseplan er påbegynt 
 Internkontroll er gjennomført og 

rapportene er lagt frem for 
kommunestyret 

 Rekrutteringshjelp er 
gjennomført og pågår fremdeles. 

 Økonomioppfølging er påbegynt. 
Økonomisjefen har egen 
oppfølging med barnevernleder 
og merkantil støtte i tjenesten. 
Sist gjennomført til 
kvartalsrapporten 1. kvartal og 
fortsetter til at tjenesten kan 
utføre dette på egen hånd. 

 Vi samarbeider godt med hverandre og 
med eksterne samarbeidspartnere til 
beste for barnet – med avklarte roller 
og ansvar i helheten. 

 Samordning av ulike tjenester rettet mot barn 
og ungdom, Bestilling fra politisk nivå?   

 
 Delta i politiske utvalgsmøter, 

virksomhetsledermøter og tverrsektorielle 
faggrupper for å informere om status, behov 
og hva som kreves av en samlet kommune 
med flere instanser. 

 
 Synliggjøre behovet for tiltak i barnevernet 

politisk budsjettprosess 18.5.2021 

 Det pågår en prosess med å 
reetablere et familiesenter i 
kommunen hvor barnevernet 
inngår i organiseringen sammen 
med andre aktører som utfører 
tjenester for barn og unge i 
kommunen. 

 Barnevernleder har deltatt i 
virksomhetsledermøter, utvidet 
ledermøte, utvalgsmøte og i 
kommunestyremøte. 
Tilstandsrapporten skal legges 
frem for politisk behandling 
høsten 2021 

 Oppstart budsjettprosess 
avholdes 18.5.2021 

 Vår kultur er betegner av høy faglig 
kvalitet, godt samarbeide, trygghet og 
et inkluderende arbeidsmiljø. 

 Avventer tiltak i påvente av tilbakemelding fra 
Statsforvalter på lukking av avvik etter tilsyn 

 Ikke startet 
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  Avventer tiltak i påvente av KS 10-faktor 
undersøkelse i juni. (felles for hele 
kommunen). 

 

 

 
I hvilken grad vurderer dere at realiseringen av disse målene vil bidrar til: 
 

 å styrke ledelseskompetansen i barneverntjenesten og kommunens ledelse? 
Vi vurderer at de samlede tiltakene styrker ledelseskompetansen i barneverntjenesten og kommunens ledelse. Summen av tiltakene krever 
gode prosesser og møteplasser mellom kommunal ledelse, økonomiavdelingen, øvrige tjenester i kommunen, politisk nivå og 
barnevernstjenesten. Internkontrollen som er etablert gjør det enklere for alle å se utvikling og følge med på praksis og måloppnåelse. 

 
 å få på plass systemer, rutiner og arbeidsformer som møter utfordringene i tjenesten for å utvikle praksis og oppnå bedre resultater? 

Vi vurderer at de samlede tiltakene vil sørge for å få på plass det vi trenger i tjenesten for å utvikle praksis og oppnå bedre resultater. Det vil 
ta tid, men vi ser allerede effekten av noen tiltak. 

 
 

 

 
Kort beskrivelse av innholdet i veiledningen, og hva det er ved veiledningen som har betydning for utviklingsarbeidet. 
Mesteparten av veiledningen har vært digital ved bruk av teams og telefon. 
Veiledningen mot kommunal ledelse og politisk ledelse har fokusert på hva som barnevernet sine oppgaver og hvilke oppgaver som hører hjemme i 
andre tjenesteområder, hvordan man kan forberede seg for barnevernsreformen og hvordan kommuneledelsen kan sikre seg oppfølging av 
nøkkeltall og kvalitet i tjenesten. 
Overfor barnevernleder og tjenesten har veiledningen fokusert på prioriteringer innfor arbeidet med ledelse, oppfølging av ansatte og saker som hver 
enkelt saksbehandler har. 
Ledelse: Skaffe seg nødvendig oversikt over alle saker, at de gjennomføres ihht rutiner, lovverk og at det er tilstrekkelig fremdrift. 
Oppfølging: Gjennomfør mnd. møter med alle saksbehandlere for kvalitetssikre arbeidet, vise støtte og hjelpe til med å prioritere hvilke saker som er 
viktigst å ha fokus på og hvilke saker i porteføljen som man følger opp, men ikke så intensivt. 
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Har veiledningen allerede nå bidratt til et bedre barnevern for barn og familier i deres kommune? 
 
Veiledningen har gitt mere sikkerhet hos leder for barneverntjenesten og dermed større sikkerhet i tjenesten på hvordan oppdraget skal utføres. Det 
vil ta tid før vi kan se effekten av tiltakene på nøkkeltall og halvårsrapporter og at kommunen har fått lukket alle avvik. 

 

 
Har veiledningen bidratt til bedre samarbeid mellom barnevernet og kommuneledelsen? (Gi en kort beskrivelse av hva som eventuelt har endret 
seg og hvordan veiledningen har bidratt til bedring i samarbeidet.)  
Internkontrollen: Leder for barneverntjenesten har nå mnd. møter med kommunalsjefen om nøkkeltall, forklaringer til nøkkeltall og hvordan en kan 
bedre måloppnåelsen. Veiledningsteamet har gitt oss en mal som vi kan bruke og utvikle og de har aktivt deltatt i møtene mellom barnevernleder og 
kommunalsjefen. 
 

 

 
Dersom kommunen er vertskommune for en interkommunal tjeneste: Har veiledningen bidratt til bedre samarbeid med de andre kommunene? 
Eventuelt på hvilken måte? 
 
 

 

 
Har veiledningen bidratt til at kommuneledelsen(e) har fått bedre forståelse for utfordringene i barneverntjenesten? (Gi en kort beskrivelse)  
Kommuneledelsen har fått en bredere forståelse for hvordan tjenesten fungerer og at det kan variere mye fra mnd. til mnd. Eksempelvis fikk 
tjenesten inn 15 meldinger i mars og det er særlig krevende. I april var det «bare» 5 meldinger. Internkontrollen og oppfølgingsmøtene har gitt 
kommuneledelsen bedre innsikt i utfordringene tjenesten står overfor. 
 

 

2. Utviklingsarbeidet høsten 2021 og våren 2022 
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Mål, tiltak og videre veiledningsbehov knyttet til prioriterte mål 

Mål 1: Hjelpen vi gir er av høy faglig kvalitet, og barnets perspektiv tydelig i alt vårt arbeid.  
 
Kjennetegn på måloppnåelse: Alle saksbehandlere i tjenesten, også eksterne konsulenter er kjent med prosedyrene og har samme forståelse for 
hvordan det skal være ved meldingshåndtering, undersøkelser, vedtak, tiltak og evaluering av tiltak. Alle saksbehandlere forventer å bli fulgt opp og 
kontrollert av barnevernleder. Barnevernleder forventer å bli fulgt opp og kontrollert av kommunalsjef og videre til kommunedirektør. 
Brukere, klienter og samarbeidspartnere møter en tjeneste som viser lik og god praksis og er trygge på arbeidsområdet. 
Ansatte i tjenesten melder avvik gjennom kommunens avvikssystem når det er brudd på retningslinjer og prosedyrer. 
 
Tiltak: Gjennomføre prosesser med mål om at alle har felles forståelse og benytter felles prosedyrer 
 
Begrunnelse: Viktig å for å sikre lik praksis og at alle blir møtt med samme profesjonalitet og standard. 
 
Kort beskrivelse av behov for veiledning: Prosessveiledning for å implementere i tjenesten og kommunal ledelse. Følge opp sammen med kommunen 
at praksis endre ihht til plan, gjennom etablert internkontroll. 
 
Beskriv eventuelle virkemidler dere vil bruke for å nå målet. Her kan modeller, verktøy og maler veilederne har brakt med seg beskrives, men dere 
kan også beskrive andre virkemidler dere ser vil være til støtte i arbeidet: 
- Internkontroll, mal for undersøkelsesplan (sendt til Statsforvalter 3.5.21)  
 
 
Hvordan tenker dere å arbeide med målet på en måte som ikke bare gir et ønsket resultat, men også gjør endringene robuste: 
Finne gode møteplasser for å drive med utvikling og jevnlig opplæring av ansatte i tjenesten. Lage et årshjul for opplæring og følge opplæringsplanen 
når den er ferdigstilt. 
 

 

 Mål 2: Vi har felles og oppdatert kunnskap og forståelse i vurderinger og beslutninger i tjenesten. 
 
 
Kjennetegn på måloppnåelse: Tjenesten er kjent med og følger kompetanseplanen. Det er forutsigbart for alle hvilke videreutdanninger og kurs som 
prioriteres for ansatte i tjeneste og at det er for å dekke et kartlagt tjenestebehov. 
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Ansatte i tjenesten gjør økonomiske vurderinger av tiltak sette opp mot kvalitet og hva tiltaket skal dekke. Det er innarbeidet rutine for å drøfte dette 
med barnevernsleder som igjen orienterer kommunalsjef om nye tiltak og dersom tiltak endrer seg i løpet av budsjettåret. 
 
 
Tiltak:  

 Karlegging av kompetanse, (statsforvalter) frist 01.05.21 
 Kompetanseplan? 
 Bistand fra økonomiavdelingen til å få oversikt over hva eksisterende tiltak koster. Gjøre kostnadsvurderinger. Søke om refusjoner fra staten. 

Bistand til leder på økonomirapportering og analysearbeid. 
 
Begrunnelse: De er behov for å gjøre grundige undersøkelser knyttet til hva vi har av kompetanse for å vite noe om hva behovet for fremtiden er. Det 
er viktig å kartlegge hva vi bruker penger på i eksiterende tiltak og hvordan vi kan være sikre på at nye tiltak dekker de faktiske behov og at de er 
forsvarlige økonomisk. 
 
Kort beskrivelse av behov for veiledning: 
Veiledning for å lage en god og langsiktig kompetanseplan ut fra lokale behov. Hvordan skal planen se ut, hvordan og når skal det gjennomføres. Hva 
er realistisk ut fra dagens ståsted? 
Gjøre kostnadsvurderinger og søke om refusjon, hvilke tiltak er hensiktsmessig ut fra lokale behov.   
 
Beskriv eventuelle virkemidler dere vil bruke for å nå målet. Her kan modeller, verktøy og maler veilederne har brakt med seg beskrives, men dere 
kan også beskrive andre virkemidler dere ser vil være til støtte i arbeidet: 
 
Hvordan tenker dere å arbeide med målet på en måte som ikke bare gir et ønsket resultat, men også gjør endringene robuste: 
Lage en langsiktig plan for kompetanseheving og bruke den aktivt i å planlegge utviklingsarbeid. 
 

 

Mål 3: Vi samarbeider godt med hverandre og med eksterne samarbeidspartnere til beste for barnet – med avklarte roller og ansvar i helheten. 
 
Kjennetegn på måloppnåelse: Alle virksomhetsledere i organisasjonen Nordreisa kommune vet når det er riktig å bruke barneverntjenesten. Det er 
tydelige forskjeller i når det er behov for lavterskeltilbud fra aktører i kommunen og når det er en reell bekymring for omsorgssvikt. 
 
Tiltak:  
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 Samordning av ulike tjenester rettet mot barn og ungdom, Bestilling fra politisk nivå.   
 Delta i politiske utvalgsmøter, virksomhetsledermøter og tverrsektorielle faggrupper for å informere om status, behov og hva som kreves av 

en samlet kommune med flere instanser. 
 
 
Begrunnelse: I Nordreisa er det mange saker som meldes, som kunne være løst på et lavere nivå, dersom det hadde vært tilstrekkelig kunnskap og 
lagt til rette med nødvendige ressurser i forebyggende arbeid – (eksempelvis et Familiesenter) 
 
Kort beskrivelse av behov for veiledning: Det er behov for veiledning i å bygge en struktur i kommunen som ivaretar behov på lavterskeltilbud/ 
forebygging og tidlig innsats. Hjelp til å spre nødvendig kunnskap i organisasjonen om hvem som gjør hva og når det er behov for undersøkelser 
utført av barneverntjenesten, og vite det at da er vi forbi lavterskel og forebygging. Det er særlig viktig at denne kunnskapen nås ut til barnehager og 
skoler og at de har andre instanser i kommunen å henvende seg til for hjelp, støtte og veiledning. 
 
Beskriv eventuelle virkemidler dere vil bruke for å nå målet. Her kan modeller, verktøy og maler veilederne har brakt med seg beskrives, men dere 
kan også beskrive andre virkemidler dere ser vil være til støtte i arbeidet: 
 
Hvordan tenker dere å arbeide med målet på en måte som ikke bare gir et ønsket resultat, men også gjør endringene robuste: 
 

 (kopier tabellen hvis flere mål) 

 

Andre kommentarer 
 
 

 

3. Informasjon innhentet til Oslo Economics 

Veiledningssamlinger og kontakt med veilederne 
Antall i 2020 Antall i 2021 (hittil) 1. Hvor mange avtalte veiledningssamlinger har dere hatt med veilederne?  

 4 4 
2. Hvor ofte har kommunen og veilederne hatt kontakt utover avtalte Kommentar (Anslagsvis pr. Måned) 
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veiledningssamlinger?  
 

10-20 
Flest veiledningsøkter med leder av barneverntjenesten 

3. Hvor ofte deltar følgende aktører fra kommunen på veiledningssamlingene?  
(Sett ett kryss per rad) 

Fast På de fleste 
samlingene 

Sjelden Aldri 

a) Administrativ ledelse (kommunedirektør, sektorleder eller tilsvarende)  x   
b) Politisk ledelse (ordfører/andre)  x   
c) Barnevernleder     
d) Ansatte i barneverntjenesten (utenom barnevernleder, for eksempel teamledere el. 

andre) 
   x 

Deltakelse på samlinger i regi av Bufdir 
 Politisk ledelse Administrativ 

Ledelse 
Barnevern-
tjenesten 

4. Hvor mange fra kommunen har vært på oppstartssamling i regi av Bufdir?   
(oppgitt antall per kategori) 

1 2 1 

Utviklingsarbeid mellom veiledningssamlinger 
5. I hvilken grad har følgende aktører jobbet med utviklingsarbeidet mellom 

samlingene? (sett ett kryss per aktør) 
I stor grad I noen grad Ingenting Vet ikke/ikke 

relevant 
a) Politisk ledelse  x   
b) Administrativ ledelse x    
c) Barnevernleder x    
d) Ansatte i barneverntjenesten (utenom barnevernleder, for eksempel teamledere el. 

andre) 
 x   

Kontakt med statsforvalter 
 Ja, i tilstrekkelig 

grad 
Nei, ikke i 
tilstrekkelig 
grad 

Vet ikke 

6. Har dere hatt kontakt med statsforvalter om veiledningsteam før dere fikk invitasjon 
til å delta på tiltaket? 

x   

7. Har statsforvalter formidlet begrunnelsen for at kommunen er tilbudt veiledning? x   
Åpen kommentar  

8. Har du noe du ønsker å tilføye som ikke fremkommer av spørsmålene over? (Fritekst) 
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55/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 09.06.2021 

 

Orientering om barnevernreformen og konsekvenser for Nordreisa kommune 

Barnevernsreformen – en oppvekstreform 

Bakgrunnen for å flytte mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, er kommunenes 
nærhet til familiene og innsikten i barnas og foreldrenes behov.  Barnevernsreformen skal 
styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. 

Den nye barnevernsreformen trer i kraft fra 01.01.2022. Reformen regulerer først og fremst 
barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i 
kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor 
kommunene tilrettelegger for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og 
nivåer. 

Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. 

 Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)  
 Innstillingen Innstilling 354 L (2016–2017)  

Reformen trer i kraft fra 1.1.2022 

Hvorfor en reform? 

Ansvaret for barnevernet er delt mellom stat og kommune. I denne reformen vil et større 
ansvar flyttes fra stat til kommune. En rekke utredninger og evalueringer av barnevernet har 
pekt på at dagens ansvarsdeling er en kime til utfordringer, og at enkelte beslutninger tas langt 
fra brukerne. Uklare ansvarsforhold kan føre til uforutsigbarhet i tilbudet og 
samhandlingsutfordringer, noe som først og fremst rammer barna som har behov for hjelp. 

Mål med reformen 
 Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging 
 Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 
 Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 
 Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv 
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Større kommunalt ansvar for barnevernet 

Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og 
økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og 
til det samlede familiestøttende arbeidet. 

Målene i oppvekstreformen kan bare nås ved endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. 

Større oppmerksomhet rundt forebygging 

Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og 
forebygging i hele oppvekstsektoren. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og 
familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd, men må også ses på 
som en investering som kan spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere. 

KS ved avdelingsdirektør Åse Laila Snare har forklart oppvekstreformen og endringene 
gjennom denne modellen. 

 

Oppvekstreformen legger opp til at kommunen gjennom styring av tjenestetilbudet til barn og 
unge i barnehage, skole, helsestasjoner og andre lavterskeltilbud. Vi skal i størst mulig grad 
forbygge tidlig og unngå plasseringer utenfor hjemmet og bruk av institusjoner. For at 
kommunene skal kunne få til dette må det samarbeides og samordnes godt i hele 
oppvekstfeltet.  

Grunnpilarer i reformen 

 Forebygging og tidlig innsats 
 Helhetlig tjenestetilbud 
  Samarbeid på tvers av sektorer  
 Kommunal styring  
 Samarbeid på tvers av kommuner 

For å lykkes med reformen trenger kommunen kjennskap til hva andre tjenester kan bidra 
med. 
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 strukturer for informasjonsutveksling, samarbeid og samordning 
  reguleringer av samarbeid og samhandling 
  økonomi- og finansieringssystemer for tverrsektorielle innsatser 
 Samhandlingskompetanse 

 

Kommunene trenger å utvikle en god samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig innsats. Det er 
mange interessenter som arbeider med barn og unge i kommunen.  

Økt faglig og økonomisk ansvar 

Med barnevernsreformen får kommunene økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem samt 
høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak. Kommunene får også et økt faglig ansvar, 
blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. 

Endringene skal samlet sett gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp 
innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer. Endringene vil 
også gi kommunene sterkere insentiver til å jobbe forebyggende. Økt økonomisk ansvar vil bli 
kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet. 

Rammetilskuddet fordeles gjennom statsbudsjettet og vil være klart i oktober. En utplassering i 
statlig institusjon koster per i dag kr. 830 000 i året. Fra og med 1.1.2022 vil kostnaden for 
kommunen være på kr. 2 100 000.  
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På Bufdir sine sider er det lagt ut informasjon som kan være nyttig i kommunenes 
forberedelser til reformen. Mange er opptatt av de økonomiske rammebetingelsene. Dette blir 
endelig avklart i statsbudsjettet for 2022 – som legges fram i oktober. Som hjelp for 
kommunene i analyser av egen tiltaksbruk, er det lagt ut informasjon om hvor mye 
kommunene har brukt på statlige barnevernstiltak tidligere. Denne grafen viser hvor mye vi 
brukte i egenandel i 2019 sammenlignet med våre nabokommuner.  
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Fra barnevernets kommunemonitor  
 
Denne monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne 
seg med andre kommuner og barnevernstjenester, og se utvikling over tid. 
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Tydelig statlig andrelinjetjeneste 

Barnevernsreformen bygger på at det fortsatt skal være en tydelig statlig andrelinjetjeneste. 
Gjennom oppgaveansvar på spesialisert nivå skal det statlige barnevernet utfylle det 
kommunale nivået i barnevernet. 

Oppvekstreformen vil bidra til at kommune endrer oppvekstfeltets prioriteringer. Forebygging i 
barnehage og skole gjennom samarbeid med familier vil være viktig for å unngå store tiltak 
senere. Dersom kommunen skal kunne gjennomføre dette blir det veldig viktig å samkjøre alle 
instanser som har ulik kompetanse i arbeidet ned barn og unge. Ansatte i barnehage og skole 
må enkelt få tak i rette kompetanse for å forbygge på tidligst mulige tidspunkt. Kommunen 
trenger lavterskeltilbud som er satt i system slik at familier får enkel tilgang på veiledning og 
rett hjelp ved behov.  
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Visning av presentasjon fra Bufdir som ble gitt til alle kommunene som mottar hjelp gjennom 
veiledningsteam. 

 
 
Vedlegg 
1 Presentasjon - oppvekstreformen for fremtidens barnevern  - Mari Trommald, Bufdir 
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Mari Trommald, direktør

Oppvekstreform for framtidens 
barnevern 
- nye økonomiske rammer, forventninger og 
muligheter

Midtveissamling 26.-27. mai 2021
109



Barns utvikling
– en helhet
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Barn har behov for hjelp og gode 
tjenester – de bryr seg ikke om 
hvilken sektor som leverer!

Mari Trommald, direktør i Bufdir

Barnevernsreformen – en oppvekstreform
som involverer hele oppvekstfeltet i kommunen

328.05.2021
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5

˃Økt mulighet for tidlig innsats 
og forebyggende arbeid

˃Bedre tilpasset hjelp

˃Bedre rettssikkerhet for barna 
og familiene

˃Mer effektiv bruk av 
økonomiske midler og ansatte

Hva betyr reformen for 
familiene, barna og kommunen?

28.05.2021
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6Tittel foredrag28.05.2021

˃ Foreløpig dato for behandling i 
Stortinget er 9. juni.

˃ Det er kun antydet ikrafttredelse av ny 
lov og nye bestemmelser.
• Krav om kompetanse: 1.1.22
• Ny barnevernlov: 2023

Forslag til ny barnevernlov

Kilde: regjeringen.no 
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Sentrale endringer

˃ Kompetansekrav

˃ Kodifisering av grunnleggende prinsipper

˃ Skjerpede krav til dokumentasjon og saksbehandling

˃ Tydeligere ansvar for kommuneledelsen og politikerne

˃Nye rammer for private aktører

˃ Eget kapittel om fosterhjem
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Ny barnevernslov tydeliggjør at 
kommunen som helhet, 

og ikke bare barnevernstjenesten, 
har ansvar for å forebygge 

omsorgssvikt og atferdsproblemer.

˃ I dagens lov har barnevernstjenestens leder 
«ansvar for oppgaver etter denne loven». 

˃ Dette er foreslått tatt ut for å tydeliggjøre at 
det er kommunens øverste politiske og 
administrative ledelse som har det 
overordnede ansvaret for at kommunen 
oppfyller sine lovpålagte plikter.

˃ Kommuneledelsen skal kunne etterspørre 
nødvendig informasjon og sette i verk tiltak 
for at kommunen skal oppfylle lovpålagte 
oppgaver.

Tydelig og helhetlig ledelse
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Planen for det forebyggende arbeidet skal 
inneholde en beskrivelse av overordnede 

mål og strategier for det helhetlige 
tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal 

fordeles mellom etatene, hvordan 
oppgaveløsingen skal organiseres, og 
hvordan ulike etater skal samarbeide

> I forslag til ny barnevernslov er det foreslått å 
innføre et krav om at kommunestyret selv skal 
vedta en plan for kommunens arbeid for å 
forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.

> En plan vedtatt i kommunestyret vil bidra til 
overordnet forankring av det forebyggende 
tilbudet og av fordelingen av kommunens 
ressurser til dette arbeidet. 

> Dette vil være et viktig verktøy for å sikre 
forpliktelse til og systematisk innsats for å legge 
til rette for helhetlige tjenester.

Plan for forebygging
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Mer ansvar til 
kommunene

28.05.2021 10
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Endret oppgave-
ansvar

Endret finansierings-
ansvar

Akutt

Kommunen får helhetlig ansvar 
for fosterhjem, inkludert ansvar 

for generell veiledning 

Gradvis overføring av ansvar for 
PMTO fra Bufetat til kommunene

Ansvarsoverføring fra Bufetat til kommunene 

Før reformen Etter reformen

Kan tilby utredning 
av sped- og småbarn

Bufetat Kommunen

Ansvar for 
oppfølging av 

fosterhjem

Plikt til å søke etter 
fosterhjem i familie 
og nære nettverk

Økte kommunale 
egenandeler for  

tiltak

Godkjenning av 
fosterhjem i 

omsorgskommunen

Kan tilby 
kunnskapsbaserte 
(«spesialiserte») 

hjelpetiltak

Spesialiserte 
hjelpetiltak

Institusjon

Kommunen får fullt 
finansieringsansvar 

for fosterhjem 

Refusjonsordning
en oppheves

Bufetat har ansvar for 
rekruttering og 

generell veiledning av 
fosterhjem 

Bufetat er tilbyder av 
PMTO

Kan tilby spesialiserte 
fosterhjem som 

alternativ til 
institusjon

Spesialiserte 
fosterhjem

Bufetat har fortsatt ansvar for 
rekruttering, opplæring og 
formidling av fosterhjem. 

28.05.2021 11
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13

˃ Prp. 73L (2016-2017) signaliserer økte 
egenandeler som en viktig del av reformen

˃ Høyere egenandeler vil kompenseres med 
økning i rammetilskuddet

˃ Regjeringens opplegg ble presentert overordnet 
i kommuneproposisjonen for 2022 som ble lagt 
fram 11. mai 2021

˃ Endelige økonomiske rammer kommer i 
forslaget til statsbudsjettet for 2022

˃ Se tips om bufdir.no om hvordan kommunene 
kan gjøre egne analyser

Økonomiske 
rammebetingelser 

28.05.2021
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˃ Fullt økonomisk ansvar for ordinære 
fosterhjem

˃Økte egenandeler for bruk av statlige 
barnevernstjenester

• Bufetats tilbud om spesialiserte fosterhjem, 
institusjon og akuttiltak

• For bruk av Bufetats tilbud om spesialiserte 
hjelpetiltak reduseres egenandelen

Kommunene får økt finansieringsansvar

* Foreløpig anslag. Fastsettes endelig i Prop. 1 S 
(2021-2022)

Tiltak

Månedlig 
egenandel 
2021 
(kroner)

Månedlig 
egenandel 
2022 
(kroner)

Endring i 
egenandeler 
fra 2021 til 
2022 (prosent)

Institusjon 76 900 170 000 121 %

Spesialiserte fosterhjem og 
beredskapshjem 36 200 85 000 135 %

Spesialiserte hjelpetiltak 18 100 15 000 -17 %
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1,6 mrd i 2022, og økes til 2,1 mrd «på sikt»

I 2022 og 2023: Halvparten av kompensasjonen fordeles etter 
kommunenes faktiske tiltaksbruk i 2020

Bevilgning for øremerkede stillinger innlemmes i rammetilskuddet til 
kommunene i statsbudsjettet for 2022

Kompensasjon for økte utgifter
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Hvordan 
gjennomføre?

28.05.2021 16
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Hva trenger din kommune for å gjennomføre reformen?

Kilde: Bufdirs undersøkelse blant kommunedirektører og oppvekstsjefer i august 2020

1%

15%

38%

52%

58%

59%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Har ikke behov for bistand

Annet

Veiledning

Generell informasjon om reformen

Kompetanseoverføring

Nettverk mellom kommuner

Faglige anbefalinger og retningslinjer
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Kommunenes kompetansebehov

Kilde: Bufdirs undersøkelse blant kommunedirektører og oppvekstsjefer i august 2020

8%

16%

37%

47%

55%

63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Har ikke behov for kompetanse på grunn av endringene

Annet

Kompetanse om styring og ledelse

Kompetanse om forebyggende arbeid

Kompetanse om hjelpetiltaksarbeid

Kompetanse om fosterhjemsarbeid
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˃ Forankring av reformen både hos politisk 
og administrativ ledelse

˃ Det varierer
• hvor stor grad kommuneledelsen har 

kjennskap til dagens barneverntjeneste
• hvor mye hver enkelt kommune har satt 

seg inn i den nye reformen

˃ Kommuneledelsen må være 
oppmerksomme på sitt helhetlige ansvar 
som følger av reformen, også på tvers av 
tjenesteområdene

Fellestrekk – strategisk forankring i kommunen

28.05.2021 19
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Viktig å etablere faste møtepunkter på 
ledernivå, mellom politisk og administrativ 
ledelse, og KS, Bufetat, kompetansemiljøene 
og statsforvalter

Fellestrekk - strategisk forankring i kommunene

28.05.2021 20

Behov for tydelig informasjon til kommuneledelsen om at reformen 
ikke bare omfatter barnevernet, men også tjenester og tiltak i hver 
enkelt kommune + at mange kommuner risikerer betydelige 
utgiftsøkninger til barnevernet fra 2022.
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Behov for:

• utdypende informasjon om hvilke former 
for forebyggende arbeid/tiltak reformen 
legger til grunn og hvordan de bør etableres

• tydeliggjøring av hva som blir barnevernets 
oppgave, hva som skal ivaretas av andre 
tjenester som skole og helse, og 
forventninger til hvordan dette bør 
organiseres

Tiltak:

• utforme nasjonale veiledere med praksis og 
metoder, basert på erfaringer fra 
pilotkommunene

• andre kompetansehevende tilbud, som for 
eksempel metodeopplæringskurs i 
samarbeid med kompetansesentrene

Fellestrekk - forebyggende arbeid

28.05.2021 21
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˃ Barne- og familiedepartementet har det 
overordnede ansvaret for reformen

˃ Bufdir har ansvar for å

• formidle informasjon om reformen 

• utarbeide tjenestekataloger for det statlige og 
kommunale tilbudet

• utarbeide veiledningsmateriell for å analysere 
kommunenes bruk av statlige tjenester

• forvalte midler til kompetansetiltak i kommunene 
(som læringsnettverk og veiledningsteam)

• bidra til involvering og samarbeid mellom alle 
relevante aktører på nasjonalt og regionalt nivå

Gjennomføring av reformen: 
Hvem har ansvar for hva? 

28.05.2021 22
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Utvikling av tjenestekataloger

129



2428.05.2021

Oppdrag i 2021

«Statsforvalteren skal ha en aktiv rolle i gjennomføringen 
av barnevernsreformen, ved å støtte kommunene i deres 
arbeid med å forberede ansvarsendringene som trer i kraft i 
2022. Dette omfatter blant annet tiltak som bidrar til at 
kommunene reduserer svikt i saksbehandling, samt hever 
kvaliteten i hjelpetiltak, oppfølging av barn i fosterhjem 
og rekruttering av fosterhjem i barnets slekt 
eller nettverk. Målrettede, forebyggende tiltak og tidlig 
innsats ikke bare fra barnevernstjenesten, men også fra 
andre berørte tjenester i kommunen, vil ha stor betydning 
for at reformen skal bli vellykket. En god forankring av 
reformen både i den politiske og administrative ledelsen av 
kommunen fremstår derfor som viktig. Statsforvalteren skal 
bidra til dette.»

• Informere, gi råd og veiledning 

• Sørge for forankring av reformen i 
ledelsen i kommunene 

• Særlig fokus på kommuner som 
inngår i IKS, men selv ikke er 
vertskommune

• Tilrettelegge for samarbeid mellom 
kommuner (bl.a. læringsnettverk)

• Fra 2022 følge særskilt med på 
kommuner vi er bekymret for  - sikre 
forsvarlige tjenester!

Hva har statsforvalteren ansvar for?
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• Kompetanseoverføring fra Bufetat til kommunene – gjennom ansvar for å 
etablere møtepunkter med kommunene i egen region, for å bistå med 
kompetansebygging i kommunene – kompetanseoverføring fra stat til kommune 
– på fosterhjemsområdet.

• Tilpasse statlig tjenesteapparat til nye rammebetingelser - institusjonsplasser, 
fosterhjem, hjelpetiltak (sikre likeverdig tilbud i hht tjenestekatalogene)

Hva har Bufetat ansvar for?

28.05.2021 25

131



˃ Innføre gode og kunnskapsbaserte tiltak 
som hjelper og forebygger, gjerne i 
samarbeid med andre kommuner

˃ Av og til kan også det helt enkle være 
godt nok – tenk lavterskel!

˃ Forebygging og tidlig innsats sparer 
kommunene for mer inngripende og dyre 
tiltak som institusjonsplasser

˃ Bli godt kjent med egen kommunes 
forbruksmønster av statlige tjenester i 
dag – her ligger pengene!

˃ Se bufdir.no for mer informasjon

Hvordan kan kommunene
forberede seg?

28.05.2021 26
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˃God ledelse og styring i kommunene 
- bruk kommunemonitor og nettbasert 
veileder i tilstandsrapportering

˃Samarbeid på tvers i kommunen, 
mellom kommuner og med Bufetat

˃Bruk mulighetene i Regjeringens 
kompetansestrategi, se  
kompetansesatsingen

˃Sett dere inn i lovendringene når de 
vedtas

Viktige forutsetninger for 
å lykkes med reformen:

28.05.2021 27
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Viktige refleksjonsspørsmål 

Hva betyr dette for min kommune?

Hva betyr dette for organisering, samarbeid og 
behov for kompetanse?

Hvilke krav stiller dette til ledelsen?
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Oppfølging av politiske vedtak -oppvekst- og kulturutvalget 2021 

 

Oppvekst- og kulturutvalget har så langt i 2021 hatt 3 møter og behandlet 14 saker.  

Sektoradministrasjonen består av kommunalsjef, barnehage- og skolefaglig konsulent, pedagogisk konsulent og spesialpedagog. 

 

20
21 Snr Tittel og lenke til vedtak Status 

Merkn
ader 

 
   
1/21 Referatsak   

PS    
2/21 

Plan for Nordreisa kommunes deltakelse i Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
(IBS),samlingsbasert tilbud - pulje 5 Ferdigbehandlet av utvalget.  

PS    
3/21 Strategisk barnehageplan 2020-2025 

Ferdig, oversendt saksbehandler for endringer før 
den skal oversendes kst.  

PS    
4/21 Plan for veiledning av nyutdannede lærere i barnehager og skoler i Nordreisa Ferdigbehandlet av utvalget.  

PS    
5/21 Tilstand i barneverntjenesten 20.1.2021 og planlagte tiltak i 2021 Ferdigbehandlet av utvalget.  

PS    
6/21 

Fastsetting av planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 
og bygging av anlegg 2021-2024 Ferdigbehandlet av utvalget, oversendt kst.   

PS    
7/21 Referatsak   

PS    
8/21 Årsregnskap 2020 for oppvekst og kultur Ferdigbehandlet av utvalget.   

PS    
9/21 Kvartalsrapport 1. kvartal 2021 Oppvekst og kultur - delrapport lønn og pensjon Ferdigbehandlet av utvalget.   

PS 
  
10/2
1 Reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa Ferdigbehandlet av utvalget.   

PS 
  
11/2
1 Tilstandsrapport 2020/21 -Delrapport om elevundersøkelsen Ferdigbehandlet av utvalget.   
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PS 
  
12/2
1 

Oppstart planprosess samle forebyggende tjenester for barn, unge og familier i 
felles bygg og med felles virksomhetsleder Ferdigbehandlet av utvalget.   

PS 
  
13/2
1 Barnevernstjenesten i Nordreisa Ferdigbehandlet av utvalget.   

PS 
  
14/2
1 Ny barnehagestruktur Ferdig, oversendt kst for endelig behandling.  

PS 
  
15/2
1 Referatsak   
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Oppfølging av politiske vedtak -oppvekst- og kulturutvalget 2020 

 

Oppvekst- og kulturutvalget har i løpet av 2020 hatt 9 møter og behandlet 61 saker.  

Sektoradministrasjonen består av kommunalsjef, barnehage- og skolefaglig konsulent, pedagogisk konsulent og spesialpedagog. 

 

20
20 

Sn
r Tittel og lenke til vedtak Status Merknader 

 

   
1/2
0 Referatsaker   

PS 
   
2/2
0 

Revidering av vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa 
kommune  

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
   
3/2
0 

Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag og 
foreninger 

Ferdigbehandl
et av utvalget 

Ses i sammenheng med ny skolestruktur og framtidig 
utnytting av skolebygg. 

PS 
   
4/2
0 Oppfølging av temadag skole 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
   
5/2
0 Gjesteelever i andre kommuner 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
   
6/2
0 Budsjett 2020 sektor for oppvekst- og kulturutvalget 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
   
7/2
0 

Interkommunalt samarbeid om barnevern mellom Kåfjord kommune 
og Nordreisa kommune 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
   
8/2
0 

Oppstart av planarbeid - kommunedelplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet med handlingsprogram for bygging av anlegg 2021-
2024 

Ferdigbehandl
et av utvalget  
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PS 
   
9/2
0 Kombinasjonsklassen ved Nord -Troms vgs 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
10/
20 Søknad om skolegang i annen kommune 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
11/
20 Økonomirapport februar oppvekst og kultur 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
12/
20 Resultatrapport - årsrapport 2019 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
13/
20 Klage på tildelt barnehageplass 

Ferdigbehandl
et av utvalget Oversendt saksbehandler for oppfølging. 

PS 
  
14/
20 Klage på vedtak- søknad om skolegang i annen kommune 

Ferdigbehandl
et av utvalget Oversendt saksbehandler for oppfølging. 

PS 
  
15/
20 Referatsaker   

PS 
  
16/
20 Kvartalsrapport 1. kvartal for sektor 2, oppvekst og kultur 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
17/
20 Prosjektor ved Halti kulturscene 

Ferdigbehandl
et av utvalget Oversendt oppkul administrasjonen for oppfølging. 

PS 
  
18/
20 

Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i 
Nordreisa 

Utsatt til 
10.06.20  

PS 
  
19/
20 Utredning -kommunal bygningsmasse Storslett/Sørkjosen   

PS 
  
20/
20 Rotsundelv skole- renovering eller nybygg   

PS 
  
21/
20 

Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa 
kommune   

PS 
  
22/
20 

Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter 
AS   
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PS 
  
23/
20 Referatsaker  

RS 67/20 Høringsuttalelse til NOU 2019:23 Ny 
opplæringslov. Settes opp som politisk sak på neste 
utvalgsmøte. 

PS 
  
24/
20 

Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i 
Nordreisa   

PS 
  
25/
20 Oppstart av planarbeid - kulturminneplan for Nordreisa   

PS 
  
26/
20 

Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og Reisa friluftssenter 
AS   

PS 
  
27/
20 Utredning -kommunal bygningsmasse   

PS 
  
28/
20 Rotsundelv skole- renovering eller nybygg   

PS 
  
29/
20 Kommuneplan for inkluderende barnehage- og skolemiljø 2020 - 2021   

PS 
  
30/
20 

Revidering av vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa 
kommune   

PS 
  
31/
20 Budsjett 2021 Oppvekst- og kulturutvalget   

PS 
  
32/
20 Søknad om skoleplass i nabokommunen   

PS 
  
33/
20 Rom - og funksjonsprogram til Moan skole 1-7   

PS 
  
34/
20 Høringsuttalelse NOU 2019:23 Ny opplæringslov   

PS 
  
35/
20 Behandling av klage i sak PS 32/30   

PS 
  
36/
20 Referatsaker Utført  
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PS 
  
37/
20 Kvartalsrapport 2. kvartal sektor for oppvekst og kultur   

PS 
  
38/
20 Budsjettforslag 2021 oppvekst og kultur   

PS 
  
39/
20 

Retningslinjer for fond til kultur og idrett for trivsel og vekst i 
Nordreisa - presisering 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
40/
20 Utvidelse og ombygging av Moan skole - skisseprosjekt 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
41/
20 Referatsaker   

PS 
  
42/
20 Kvalitet i grunnskolen 2019-20 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
  
43/
20 Revidert strategisk barnehageplan 2020-2015 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
  
44/
20 Budsjettforslag 2021 oppvekst og kultur 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
45/
20 Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i fsk og kst 

PS 
  
46/
20 Kvartalsrapport 3. kvartal oppvekst og kultur 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
  
47/
20 Rotsundelv skole -tilstandsrapport 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
  
48/
20 Referatsaker   

PS 
  
49/
20 

Planprogram - kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og 
bygging av anlegg 2021-2024, høringsutkast    

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
50/
20 

Søknad om kommunalt tilskudd - rulleskiløype og skiskytteranlegg, 
Nordreisa idrettslag 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 
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PS 
  
51/
20 

Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og bygging av anlegg 2017-2020 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
52/
20 Prioritering av søknader om spillemidler 2021 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
53/
20 Skoleruta skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
54/
20 Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2020 - 2023 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
  
55/
20 Utvidelse og ombygging av Moan skole - forprosjekt 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i dru, kst og amu 

PS 
  
56/
20 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2021 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i dru, fsk og kst 

PS 
  
57/
20 Forslag møteplan 2021 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i dru, fsk og kst 

PS 
  
58/
20 Strategisk barnehageplan 2020-2025 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
  
59/
20 Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 

Ferdigbehandl
et av utvalget Skal viderebehandles i kst 

PS 
  
60/
20 TILSTANDSRAPPORT 2020/21- Delrapport om nasjonale prøver 

Ferdigbehandl
et av utvalget  

PS 
  
61/
20 En ny og skapende aktivitetsarena 

Ferdigbehandl
et av utvalget Sendt tilbake til oppvekstadm. for videre oppfølging 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/468-8 

Arkiv:                076  

Saksbehandler:  Agnete 
Braaten 

 Dato:                 26.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 09.06.2021 

 

Æresprisen 2021 

 
 
Vedlegg 
1 Statutter - æresprisen 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Æresprisen 2021 tildeles … 
 
 

Saksopplysninger 
Oppvekst- og kulturutvalgets politiske valgte representanter er Ærespriskomité. Nordreisa 
kommune kan hvert annet år tildele en ærespris. Prisen tildeles for innsats innafor kultur, idrett 
og annen frivillig innsats og den består av en pengesum på kr 10.000 og et spesiallaget 
kunstverk. Prisen skal deles ut i forbindelse med det siste kommunestyremøtet om våren eller i 
forbindelse med et arrangement. Det vises til vedlagte statutter. Tidligere prisvinnere er Lidvart 
Jakobsen, Kari Digre, Margit Hansen-Krone, Jens Stabell, Torbjørn Sørensen, Geirmund Vik, 
Olav Fredriksen, Aashild Olsen og Mari Kiil. I år skal prisen deles ut for tiende gang, og det er 
innen fristen 1. mai kommet inn 7 forslag på 6 kandidater. Møtende medlemmer kan hente 
forslagene i papirformat på Servicetorget. Papirene leveres inn etter møtet. Behandlingen er 
konfidensiell. Utvalget må bestemme hvem som skal få Æresprisen 2021 når den tildeles i 
kommunestyremøtet 24. juni. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/477-5 

Arkiv:                D11  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 29.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 09.06.2021 
53/21 Driftsutvalget 10.06.2021 
 Nordreisa formannskap  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Anmodning om realisering av fotballhall 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Skisse fotballhall 
2 Nordreisa storhall 
3 Veileder-fotballhall-2018 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune stiller seg positiv til fotballgruppas skisseprosjekt for utbygging av ny 
fotballhall, men mener grunnlaget for å ta en endelig beslutning er for dårlig. Det må utarbeides 
et forprosjekt som beskriver både investering og ikke minst driften bedre. Mulighet for 
klatrevegg må vurderes. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa idrettslag, fotballgruppa har sendt anmodning om at Nordreisa kommunen realiserer 
en fotballhall i kommunen. 
 
Det er i løpet av vinteren/våren vært gjennomført to møter med fotballgruppa og de har sendt 
over skriftlig henvendelse med et skisseprosjekt for en fotballhall.  
 
De skriver følgende i brevet 
«Nordreisa il fotballgruppa har i mange år savnet en fullverdig trenings- og kamparena på 
vinterstid. Alle mulige flater som har vært ledig har blitt benyttet til trening, men da fotball ikke 
har sesong på vinteren har vi blitt nedprioritert. Og de treningstidene vi har fått har vært 
særdeles ugunstige, og så få at vi ikke kan oppfylle klubbens sportsplan. 
 
Fotballklubbene i hele regionen er henvist til enten Alta, Bardufoss eller Senja for å spille 
kamper i vinterhalvåret. Med dette som bakteppe har Nordreisa il fotball besluttet at en 
ønsker å bygge en fullverdig fotballhall som i tillegg til trening kan fungere som en 
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kamparena for hele regionen. Vi har fått positive tilbakemeldinger på dette. Prosjektet er 
også spilt inn på anleggsplanen til Troms fotballkrets. 
 
Fotballgruppa har fått utarbeidet et skisseprosjekt av siv.ing Pål Pettersen med en 
kostnadsramme på 76mill inkl. mva. Lokaliseringen er bestemt i tilknytning til dagens 
idrettshall da en ønsker å benytte garderobefasiliteter her. Tomta er i dag eid av Nordreisa 
kommune og stiftelsen Nybo. Nordreisa il har hatt samtaler med Stiftelsen Nybo om å frigi 
denne tomta til formålet hvilket de er positive til. 
Nordreisa il er også i dialog med Nye Veier AS om å få tilkjørt masser fra Kvænangsfjellet for 
å opparbeide tomta. Også her har en fått positive signaler. 
Fotballgruppa har hatt innledende samtaler med Sparebanken Nord-Norge. De har gitt 
signaler om at det vil være vanskelig for Nordreisa il å få langsiktig lån uten at en har sikret 
tilskudd som dekker opp mesteparten av dette lånet. Dette ser Nordreisa IL fotballgruppa på 
som en svært vanskelig oppgave. 
 
Det har tidligere vært praksis at Nordreisa kommune garanterer for lån til idrettsanlegg, og 
det er også vedtatt i Nordreisa kommune en dekker 50% av spillemidler som 
anleggstilskudd. Spillemidler til fotballhallen er 11.250.000, noe som gir et kommunalt bidrag 
på 5.625.000. Selv med disse tilskuddene og flere, vil det bli en meget krevende jobb 
tilfredsstille bankens krav. 
 
Nordreisa IL fotballgruppa ønsker derfor å foreslå en alternativ måte å realisere prosjektet 
på: 
✓ En foreslår at Nordreisa kommune erverver den delen av tomta som i dag eies av 
stiftelsen Nybo slik at kommunen eier tomta i sin helhet. 
✓ En tenker seg så at Nordreisa IL påtar seg å gjøre grunnarbeidet. I henhold til 
utarbeidet skisseprosjekt er dette en kostnad på 7,5mill. 
✓ Så utfordrer vi Nordreisa kommune til å være byggherre og eier for selve hallen som 
da skulle tilsi en bygge kostnad på 68,5mill inkl. mva. 
✓ Dette mot at Nordreisa il forplikter seg til å leie hallen for et fast årlig leiebeløp i 
størrelsesorden ca.1mill kroner mot å fritt kunne benytte hallen til sin aktivitet. 
Nordreisa il får også rett til å selge reklame inne i hallen for å bidra til å finansiere 
leiebeløpet. 
✓ En søker støtte fra Sparebanken NN samfunnsløftet, fylkeskommunen og andre 
mulige bidragsytere 
✓ Øvrig utleie fra f.eks Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms fotballkrets, andre 
fotballklubber ol. tilfaller Nordreisa kommune som eier. En viser til at fylkeskommunen 
for eksempel er inne med en langsiktig leieavtale på Bardufoss til 1mill kroner årlig. 
Fordelen med en slik løsning for Nordreisa kommune, er at en ikke trenger å benytte avsatte 
fond til å betale anleggsbidraget, men kan innbake dette i låneopptaket. 
 
Hallen vil selvfølgelig primært bli benyttet til fotballaktivitet, men dette utelukker ikke annen 
aktivitet. Tilsvarende haller er benyttet til e-sport, håndball, konserter og andre 
kulturaktiviteter. En samlokalisering slik tenk med dagens idrettshall gir utallige muligheter for 
dette både for kommunen og regionen. Vi tenker også at en slik storhall vi gjøre det attraktivt 
å flytte hit og skape bolyst både for kommunen og regionen. 
 
Vi ønsker at Nordreisa kommune vurderer dette alternativet, og ber om en prinsippavklaring 
på om dette er en løsning kommunen vil gå for. Nordreisa il er avhengig av en snarlig 
tilbakemelding for å komme i gang med det videre arbeidet med prosjektet, og kunne benytte 
seg av masser fra Kvænangsfjellet til å utføre grunnarbeidet» 
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Plassering/regulering/grunnforhold 
Fotballgruppa ønsker hallen plassert vest for idrettshallen. Dette området eies av Nordreisa 
kommune og Stiftelsen Nybo.  
Området er detaljregulert til idrettsformål. Det har vært en gjennomgang både i forhold til 
adkomst og parkering. En anser at planen tilfredsstiller dette og at en derved ikke trenger 
omregulering. 
Grunnforholdene vil bli undersøkt gjennom grunnboringer som gjøres i mai/juni 2021. En 
forventer at grunnforholdene er stabile. Endelig rapport forventes i løpet av juni 2021. 
 
Skisse over hallen 

 
I forslaget tenkes hallen bygd fast i idrettshallen og at en benytter etablerte garderobefasiliteter i 
dagens idrettshall. 
 
Kostnadsoverslag i skisseprosjektet 

 
Forslag til finansieringsplan i skisseprosjektet 
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Dette forslaget forutsetter at idrettslaget selv står for utbyggingen. 
 
 
Forslag finansieringsplan, kommunalt eie 
 
I henvendelsen ønsker de at kommunen står som eier og utbygger av hallen. 
 
Finansiering Kostnad  Finansiering 
Kostnad eks mva 61.750.000  
Spillemidler   11.250.000 
Idrettslaget egenandel grunnarbeid  5.000.000 
Tilskudd eksterne  5.000.000* 
Nordreisa kommune egenandel lån  40.500.000 
Sum 61.750.000 61.750.000 
Mva 14.250.000 14.250.000 
Sum inkl mva 76.000.000 76.000.000 

‘dette er et stipulert mulig tall for ekstern finansiering.  
 
Driftsutgifter 
Fotballhallen skal bygges som en kaldhall. Det vil si temperatur på ca 15 grader. Temperatur i 
hallen vil ha stor betydning for strømutgiftene. 
Fotballgruppa har ikke forelagt noe nærmere driftsbudsjett i sitt skisseprosjekt. 
 
 
Driftsinntekter 
Fotballgruppa har i anmodningen skissert at de er i stand til å dekke driftsutgifter på 1.million pr 
år. De skisserer videre mulighet for leieinntekter fra utleie til andre formål. 
 
Klatrevegg 
Kommunen har også fått privat henvendelse om bygging av klatrevegg i Nordreisa. Det 
anmodes om at kommunen jobber for etablering av en klatrevegg. Plassering til tilknytning til en 
fotballhall er gjort mange andre steder, siden en fotballhall har stor høyde. 
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Vurdering 
I Nordreisa er det mange fine idrettsanlegg. De aller fleste er bygd av de ulike idrettslagene. 
Dette gjelder i hovedsak utendørsanlegg. Nordreisa il fotballgruppa eier og drifter fotballbanene 
på Storslett, med noe støtte fra kommunen gjennom stilling hos anleggsdrift. 
 
Innendørsanlegg som svømmehall, gymsal og idrettshallen driftes av kommunen. 
 
Skisseprosjektet gir et godt grunnlag for bygging av hallen, men det sier ingen ting om drift. I 
oversendelsesbrevet er det beskrevet noe. 
 
For å belyse prosjektet bedre vil det være ønskelig at det utarbeides et forprosjekt der en 
nærmere beskriver prosjektet og spesielt driften av hallen. 
 
Nordreisa IL fotballgruppa drifter i dag kunstgressbanen sammen med kommunen og med 
fortsatt forventet stram økonomi i kommunen, må en forvente at fotballgruppa påtar seg et 
ansvar for driften hvis en skal få realisert et slikt prosjekt. 
 
I forhold til andre store planlagte investeringer i økonomiplanen, vil en slik investering øke 
kommunens lånegjeld ytterligere. De tre store investeringene som ligger inne i økonomiplanen 
er Moan skole, oppgradering Sonjatun og ny svømmehall. Hvor dette prosjektet evt skal 
plasseres inn må vurderes. 
 
Innspillet om klatrevegg er kommet fra privatpersoner. Et forprosjekt vil kunne ta inn dette 
elementet og vurdere om en ønsker et slikt sambruk 
 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til fortballgruppas skisseprosjekt for utbygging av ny 
fotballhall, men mener grunnlaget for å ta en endelig beslutning er for dårlig. Det må utarbeides 
et forprosjekt som beskriver både investering og ikke minst driften bedre. Mulighet for 
klatrevegg må vurderes. 
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Nordreisa kommune 

Postboks 176 

9156 Storslett          23.april 2021 

 

 

Viser til møte mellom styret i Nordreisa il Fotballgruppa og Nordreisa kommune 19.april 2021 

om fotballhall i Nordreisa og hvordan en kan realisere prosjektet. 

 

Nordreisa il fotballgruppa har i mange år savnet en fullverdig trenings- og kamparena på 

vinterstid. Alle mulige flater som har vært ledig har blitt benyttet til trening, men da fotball ikke 

har sesong på vinteren har vi blitt nedprioritert. Og de treningstidene vi har fått har vært 

særdeles ugunstige, og så få at vi ikke kan oppfylle klubbens sportsplan. 

Fotballklubbene i hele regionen er henvist til enten Alta, Bardufoss eller Senja for å spille 

kamper i vinterhalvåret. Med dette som bakteppe har Nordreisa il fotball besluttet at en 

ønsker å bygge en fullverdig fotballhall som i tillegg til trening kan fungere som en 

kamparena for hele regionen. Vi har fått positive tilbakemeldinger på dette. Prosjektet er 

også spilt inn på anleggsplanen til Troms fotballkrets. 

 

Fotballgruppa har fått utarbeidet et skisseprosjekt av siv.ing Pål Pettersen med en 

kostnadsramme på 76mill inkl. mva. Lokaliseringen er bestemt i tilknytning til dagens 

idrettshall da en ønsker å benytte garderobefasiliteter her. Tomta er i dag eid av Nordreisa 

kommune og stiftelsen Nybo. Nordreisa il har hatt samtaler med Stiftelsen Nybo om å frigi 

denne tomta til formålet hvilket de er positive til. 

Nordreisa il er også i dialog med Nye Veier AS om å få tilkjørt masser fra Kvænangsfjellet for 

å opparbeide tomta. Også her har en fått positive signaler. 

 

Fotballgruppa har hatt innledende samtaler med Sparebanken Nord-Norge. De har gitt 

signaler om at det vil være vanskelig for Nordreisa il å få langsiktig lån uten at en har sikret 

tilskudd som dekker opp mesteparten av dette lånet. Dette ser Nordreisa IL fotballgruppa på 

som en svært vanskelig oppgave. 

Det har tidligere vært praksis at Nordreisa kommune garanterer for lån til idrettsanlegg, og 

det er også vedtatt i Nordreisa kommune en dekker 50% av spillemidler som 

anleggstilskudd. Spillemidler til fotballhallen er 11.250.000, noe som gir et kommunalt bidrag 

på 5.625.000. Selv med disse tilskuddene og flere, vil det bli en meget krevende jobb 

tilfredsstille bankens krav. 

 

Nordreisa IL fotballgruppa ønsker derfor å foreslå en alternativ måte å realisere prosjektet 

på: 

✓ En foreslår at Nordreisa kommune erverver den delen av tomta som i dag eies av 

stiftelsen Nybo slik at kommunen eier tomta i sin helhet. 

✓ En tenker seg så at Nordreisa IL påtar seg å gjøre grunnarbeidet. I henhold til 

utarbeidet skisseprosjekt er dette en kostnad på 7,5mill. 
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✓ Så utfordrer vi Nordreisa kommune til å være byggherre og eier for selve hallen som 

da skulle tilsi en bygge kostnad på 68,5mill inkl. mva. 

✓ Dette mot at Nordreisa il forplikter seg til å leie hallen for et fast årlig leiebeløp i 

størrelsesorden ca.1mill kroner mot å fritt kunne benytte hallen til sin aktivitet. 

Nordreisa il får også rett til å selge reklame inne i hallen for å bidra til å finansiere 

leiebeløpet. 

✓ En søker støtte fra Sparebanken NN samfunnsløftet, fylkeskommunen og andre 

mulige bidragsytere 

✓ Øvrig utleie fra f.eks Troms og Finnmark fylkeskommune, Troms fotballkrets, andre 

fotballklubber ol. tilfaller Nordreisa kommune som eier. En viser til at fylkeskommunen 

for eksempel er inne med en langsiktig leieavtale på Bardufoss til 1mill kroner årlig. 

 

Fordelen med en slik løsning for Nordreisa kommune, er at en ikke trenger å benytte avsatte 

fond til å betale anleggsbidraget, men kan innbake dette i låneopptaket. 

 

Hallen vil selvfølgelig primært bli benyttet til fotballaktivitet, men dette utelukker ikke annen 

aktivitet. Tilsvarende haller er benyttet til e-sport, håndball, konserter og andre 

kulturaktiviteter. En samlokalisering slik tenk med dagens idrettshall gir utallige muligheter for 

dette både for kommunen og regionen. Vi tenker også at en slik storhall vi gjøre det attraktivt 

å flytte hit og skape bolyst både for kommunen og regionen. 

 

Vi ønsker at Nordreisa kommune vurderer dette alternativet, og ber om en prinsippavklaring 

på om dette er en løsning kommunen vil gå for. Nordreisa il er avhengig av en snarlig 

tilbakemelding for å komme i gang med det videre arbeidet med prosjektet, og kunne benytte 

seg av masser fra Kvænangsfjellet til å utføre grunnarbeidet. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Øyvind Evanger 

Nordreisa IL 

Fotballgruppa 
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VALDRES STORHALL Bilde: www.valdresstorhall.no 

 

 

 
LIMTREHALLEN MOELV. Foto: Ove Halvorsen, NFF 
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INNLEDNING 
Fotballhall har fram til 2016 vært delt i to typer; Storhall med 11-er bane størrelse eller 

tradisjonell 7-er bane med spilleflate 40x60/64m. Sistnevnte stort sett som en treningshall. 

Disse har vært definert i Kulturdepartementets «Målboka» med banestørrelser og 

sikkerhetssoner, samt krav til høyder. Det er disse hallene som fram til og med 2016 var 

berettiget for tilskudd av spillemidlene.  

 

Nye banestørrelser vedtatt av NFF i januar 2016, med mindre 7-er baner og innføring av 9-er 

fotball, har gjort at Kulturdepartementet har godkjent at det kan bygges og gis 

spillemiddeltilskudd til haller med størrelse ny 7-er, eksisterende 7-er, 9-er og 11-er.   

 

 

Kulturdepartementet har utarbeidet en rekke publikasjoner om planlegging, bygging og drift 

av idrettsanlegg. Imidlertid har det ikke vært laget noen publikasjoner for fotballhaller annet 

enn krav til størrelse og høyder gjengitt i Målboka for idrettsanlegg (V-0976), oppdatert 

04/2015.  

 

Denne enkle veilederen, utarbeidet av Norges Fotballforbund (NFF), har som mål å gi 

utbyggere, anleggseiere, planleggere og andre en innføring i krav til aktivitetsarealet og 

tilliggende rom i en fotballhall. 

 

 

 

 

For detaljert info utover det som omtales her, henvises det blant annet til følgende: 

• Kunstgressboka. Rev 2015. (www.idrettsanlegg.no og www.fotball.no) 

• Tekniske Forskrifter, TEK 17 (https://dibk.no). 

• Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg. V-0511 

(www.idrettsanlegg.no). 

• Idrettshaller, Planlegging og bygging. V-0989 (www.idrettsanlegg.no). 

• Målboka for idrettsanlegg V-0976 (www.idrettsanlegg.no). 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732 

(www.idrettsanlegg.no). Revideres hvert år.  

• Idrettsbelysning. Utgitt i samarbeid mellom Lyskultur og Kulturdepartementet 

i 2013. Kjøpes fra Lyskultur.  

• NS-EN 12193. Norsk Standard for idrettsbelysning.  

• NS-TR 15913 Tilskueranlegg – Kriterier for utforming av tilskuerområder for 

tilskuere med nedsatt funksjonsevne. 

• NSEN 13200 Tilskueranlegg del 1–8.  Det vises særlig til: 

Del 1: Generelle egenskaper for tilskuerområder Del 3: Rekkverk, gjerder og 

bølgebrytere Del 5: Teleskoptribuner Del 6: Demonterbare tribuner 
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2 MÅL OG UTFORMING 
Generelt 

En fotballhall bør legges til områder hvor det er etablert idrettsanlegg tidligere eller 

alternativt der anlegget også kan brukes på dagtid, dvs i nærheten av skoler, eller aller helst 

plassert der det både er idrettsanlegg og skole.  

 

En fotballhall er ofte en ruvende og stor bygning. Det må ved planlegging legges vekt på hva 

«Lov om planlegging og byggesaksbehandling» (Plan- og bygningsloven) og tilhørende 

regelverk sier om estetikk, tilpassing til eksisterende bygninger og universell utforming av 

utearealet (TEK17 KAP 8).  

 

Innvendig må bygget planlegges med gode idrettsfunksjoner. Veileder for idrettshaller 

legges til grunn for planlegging og plassering av de enkelte rom. 

 

Bygget må tilfredsstille krav i veileder for «Universell utforming av idretts- og 

nærmiljøanlegg» og TEK 17 kap 12. Universell utforming gjelder ikke bare 

bevegelseshemmede, men også de med nedsatt hørsel, syn, kognitive ferdigheter og 

overfølsomhet for materialer og forurensninger i luft. Er det to etasjer eller mer, med trapp i 

mellom, er det krav om heis/vertikalløfter.  

For krav til varme og ventilasjon legges TEK 17 (kap 14 og 15) til grunn. En isolert fotballhall 
dimensjoneres vanligvis ut fra en beregnet innetemperatur på min 12 o C. I forhold til 
ventilasjon så viser en tabell på side 68 i Veilederen for idrettshaller, anbefalte luftmengder 
for de enkelte rom.  
 
Selve hallen med aktivitetsflate for fotball kan ut fra TEK17 §14 tolkes dit hen at bygninger 
der tilsiktet temperatur er under 15 °C i oppvarmingssesongen, som for eksempel 

HUSK AT: 

• Et idrettsanlegg skal kunne brukes av alle, inkludert utøvere, publikum, trenere og 

personer i andre roller som f.eks speaker eller banepersonell.  

• Alle skal ha adgang til alle aktivitetsflater, klubblokaler, møterom, publikums- og 

serviceområder.  

• Alle brukergrupper må få anledning til å komme med innspill i planprosessen. 

• Det er viktig å skape et oversiktlig idrettsanlegg som er lett å finne fram i.   

• God planlegging gir lavere kostnader til universell utforming.  

• Evakuering og rømningsvei gjelder for alle brukere.  

• Et idrettsanlegg skal fungere like godt for alle både i trening, konkurranse, som tilskuer 

eller utøver, som en møteplass før og etter trening.  

• Selv om det ikke er personer med nedsatt funksjonsevne blant brukerne i dag, så kan det 

hende at det er det i morgen. 

 
Utdrag fra veileder Universell Utforming av idretts- og nærmiljøanlegg 

 

[Siter kilden din her.] 
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lagerhaller, idrettsbygninger, lokaler for fysisk arbeid, skipsverft, fiskeforedlingsbedrifter, 
slakterilokaler, sagbruks- og høvleribedrifter, er unntatt energikravene dersom 
energibehovet holdes på et forsvarlig nivå. 
 
TEK 17 §14 veiledning: 

Det aktuelle arealet (bygningen eller en del av bygningen) som skal holde lav 
temperatur, skal innrettes slik at transmisjonsvarmetapet ved aktuell innetemperatur 
ikke blir større enn det som tillates i en fullt oppvarmet og fullisolert bygning, jf. § 14-
2. Isolasjonsstandarden kan i slike tilfeller bestemmes ved en enkel beregning som 
omfatter U-verdier og temperaturdifferanser. 
 

Det anbefales å ta kontakt med byggekonsulenter og/eller lokale bygningsmyndigheter for å 
avklare dette. Dette samme gjelder eventuelle krav til radonsperre.  
 
Veilederen for idrettshaller viser hvordan en prosess med organisering og behovsvurdering 
kan gjøres. Ta gjerne også kontakt med NFF for råd og bistand.  
 

2.1 Hall-/banestørrelser 
Fotballhaller fram til nå har vært bygd med utgangspunkt i størrelse 11-er på 64-68 x 100-

105m og 7-er på 40 x 60-64m. Vi har pr 31.12.17 totalt 128 fotballhaller i Norge fordelt på 28 

storhaller (11-er) og 100 treningshaller (7-er eller mindre).  

 

01.01.2016 ble det vedtatt følgende banestørrelser for fotball.  

 

11-er baner: 

Uendret 

 

Følgende er vedtatt for mindre baner for spill for alle aldersgrupper: 

9-er bane:  

Anbefalt spilleflate 50x70m. Spilleflaten bør ha min bredde på 48-52m og lengde på 

60-72m. Lengden skal være større enn bredden. For 2018 er det et 

spillformpilotprosjekt i 9 kretser hvor det også testes ut 9-er fotball for 12-åringer på 

baner ned mot 40x60m spilleflate (tilsvarende «gammel» 7-er bane). For 9-er baner 

er det kretsvis valgfritt om en bruker 7-er eller 11-er målbur. Målgården må tilpasses 

dette.  

 

7-er bane: 

Anbefalt spilleflate 30x50m. Spillebanen bør være min. 20 x 40 m – maks. 40 x 60 m 

Lengden skal være større enn bredden. Målburenes størrelse 5x2m (alt 3x2m). 

 

5-er bane: 

Anbefalt spilleflate 20x30m. Spillebanen bør være min. 15 x 30 m – maks. 20 x 40 m 

Lengden skal være større enn bredden. Målburenes størrelse 3x2m (alt 5x2m). 

 

3-er bane: 
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Anbefalt spilleflate 10x15m. Lengden skal være større enn bredden. Det anbefales å 

spille kamper med vant (inngjerding). Målburenes størrelse bør være 1,2–1,5 m 

bredde x 0,75–1 m høyde. Det er ikke keeper i treerfotball og straffefelt brukes ikke. 

 

Disse målene gjør at en bane kan deles annerledes enn tidligere. En 11-er bane kan deles i to 

9-ere, 9-er i to 7-ere, 7-er i to 5-ere og 5-er i to 3-ere. Selv om en hall mindre enn en 11-er i 

utgangspunktet er definert som en treningshall, må den også bygges slik at det kan 

gjennomføres obligatoriske kamper. 

 

Ut fra nye mål til banestørrelser bør det ikke bygges nye haller med spilleflate på 40x60m, 

men heller øke til 50x70m dersom det vurderes en hall av denne størrelse.   

 

Sikkerhetssoner: 

For 11-er baner er sikkerhetssoner minimum 4m på sidene og 5m bak kortlinjene. Minst 2m 

på sidene og 3m bak mål skal ha samme dekke som spilleflaten, mens resten kan være for 

eksempel asfalt eller kunstgress. Vi anbefaler kunstgress i hele sikkerhetssonen. 

 

For baner mindre enn 11-er størrelse er sikkerhetssonen minimum 3m rundt det hele. Minst 

1,5m skal ha samme dekke som spilleflaten, mens resten kan være for eksempel være asfalt 

eller kunstgress. Også her anbefaler vi kunstgress i hele sikkerhetssonen. 

 

Utenfor sikkerhetssonen må det i tillegg være plass til for eksempel innbytterbenker, 

tribuner og fotballmål som ikke er bruk (se også pkt 2.6). For eventuelle andre 

idrettsaktiviteter i hallen, se pkt 2.11. 

 

Skillevegger: 

Det bør være skillevegger i en fotballhall uansett størrelse. Dette kan være lette nettvegger 

som er tette de nederste 1-2m og som kan heises ned fra taket. Inndeling må tilpasses 

banestørrelser som nevnt tidligere. For eksempel en 11-er hall med en delevegg på midten 

for to 9-ere og i tillegg delevegg for to 7-ere på hver 9-er. Tilsvarende også for 9-er og 7-er 

haller som kan deles i 7-ere og 5-ere.  Husk også her avstand til skillevegg i forhold til krav til 

sikkerhetssone.  

 

Høyder: 

Med høyder menes fri takhøyde fra banenivå og til underkant bærekonstruksjoner.  

• En 11-er hall er i Målboka vist som en hall med buekonstruksjon og krav om 

minimum 10m høyde over sidelinjene og minimum 20m over midtaksen. For andre 

takkonstruksjoner skal disse høydene være utgangspunktet, men ta kontakt med NFF 

for råd.  

 

• Eksisterende 7-er/treningshall (40 x 60-64m spilleflate) er også vist som en 

buekonstruksjon med høyde minimum 5.5m over sidelinjene og minimum 10m over 

midtaksen. For andre takkonstruksjoner, for eksempel flatt tak, godkjennes det at 

takhøyde kan være minimum 7m (tilsvarende en idrettshall). 
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• For «ny» 7-er hall med spilleflate 30x50m, gjelder de samme kravene til høyder som 

eksisterende 7-er hall.  

 

• 9-er haller med spilleflate 50x70m. Det anbefales at denne bygges med større høyde 

enn 7-er haller og sette krav til minimums høyder ved en buekonstruksjon til hhv 7m 

og 14m. Med flatt tak settes kravet til minimum 9m.  

 

2.2 Kunstgressdekke 
Kunstgress systemet i en fotballhall skal tilfredsstille gjeldende funksjonskrav fra Norges 

Fotballforbund. Dette skal dokumenteres ved lab test før levering og felttest av 

kunstgressdekke etter at anlegget er ferdigstilt. Som ifyll kan det benyttes SBR (gjenbrukt 

gummi), dersom det dokumenteres at dette tilfredsstiller renhet- og miljøkravene til NFF. 

Disse kravene fås ved henvendelse til NFF. Det anbefales imidlertid et granulat fremstilt av 

termoplast, som er renere enn et SBR granulat. Dette granulatet er imidlertid dyrere enn 

SBR, og krever som regel et støtdempende underlag for å oppnå tilstrekkelig mykhet. 

 

Anbefalt system er støtdempingssjikt /pad og minimum 40mm kunstgress eller minimum 

50mm kunstgress uten støtdempingssjikt.  

 

2.3 Lysanlegg 
Det er ingen egne krav i fotballhaller utover krav i NS-EN 12193 og Idrettsbelysning fra 
Lyskultur. I tillegg henviser vi til Veileder for idrettshall og legger dette til grunn:  
  

I en idrettshall for trening og konkurranser for breddeidrett legges normalt kravene i 
NS-EN 12193, Tabell A.2, klasse II til grunn. I denne klassen angir standarden en 
minste horisontal belysningsstyrke på 500 lux (bruksverdi) med jevnhet 0,7, og farge-
gjengivelsesindeks Ra på minimum 60. 

 
For utendørs anlegg er kravene min 200 lux. Det er naturlig at dette legges til grunn der det 
bygges en uisolert hall som kun får spillemidler til kunstgressbane og lys.  
  
Når det ble bygget en del haller i Nord-Norge rundt 2000 ble min. 300 lux lagt til grunn i 
anbudene.  
  
Er det aktuelt med kamper som administreres av NFF og ikke av krets, så er det egne krav til 

lysstyrker. Ta kontakt med NFF for info. 

 

2.4 Garderober og dusjrom 
For å få full spillemiddeltildeling skal det være minimum to sett med garderober i en 

fotballhall. To sett garderober tilsvarer fire garderober med egne dusjrom og toalett. Det 

kan, dersom det er fire garderober, godkjennes felles dusj for to og to garderober. 

Fellesdusjen må da dimensjoneres ut fra flere personer. Bygges det ett garderobesett skal 

hver garderobe ha eget dusjrom. Skal det IKKE bygges garderober i forbindelse med hall må 

det være tilgjengelige garderober både for spillere og dommere i nærliggende bygg. Det kan 
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også være aktuelt å bygge noen egne båser med avkledning og dusj for de som ønsker å 

dusje alene.  

Garderober med dusj og toalett må være plassert inntil aktivitetsflaten. I en idrettshall er det 

krav om en ren og en skitten sone. Dvs en adkomst inn fra inngangssiden (ren) og en ut til 

aktivitetsflaten (skitten). Dette er også noe som skal legges til grunn i en fotballhall. Det gjør 

det mulig å også bruke garderobene for eventuelle uteanlegg.  

 

Garderober og dusjrom for spillere: 

• Garderobene dimensjoneres for 1-1,2m2 per person. Minimum 20m2 for en 

lagsgarderobe. Helst 25m2. Min bredde mellom benker 2m. 

• Bygger en to og to garderober i bredden med dør mellom, kan en ha mulighet for 

større garderober, som da vil tilfredsstille krav i høyere divisjoner.  

• Garderober for kamper som administreres av NFF, er det egne krav til størrelse på 

garderober: min 35m2 for 3. divisjon, min 40m2 for 2. div herrer og 1.div. for kvinner 

og min 50m2 for divisjoner over.  

• Alle garderober og dusjrom skal være universelt utformet ihht tekniske forskrifter i 

PBL. Minimum to garderober, én for hvert kjønn, skal være tilpasset brukere i 

rullestol. De andre kravene vedr universell utforming må være innfridd i alle 

garderober (syn, hørsel, kognitive ferdigheter og overfølsomhet for materialer og 

forurensninger i luft). Se veileder for universell utforming.  

• Det skal være direkte tilgang til toalett fra hver garderobe. 

• Hver garderobe bør ha egen servant/ vask tilpasset påfyll av vannflasker. 

 

Garderober og dusjrom for dommere, instruktører og lærere: 

• Det skal være en dommergarderobe for hvert garderobesett, der minst en skal være 

tilpasset bevegelseshemmede. For sistnevnte bør denne deles i minimum to rom. Ett 

for avkledning og ett for dusj og toalett. Alle dommergarderober skal ha egen dusj og 

toalett. 

• For dommergarderober der det spilles 11-er kamper, skal det være plass til min 3 

personer. I tillegg en liten arbeidsplate (som gjerne kan felles ned når den ikke 

brukes).  

• Ved for eksempel to dommergarderober, kan disse legges inntil hverandre med 

adkomst fra felles møterom. Møterommet bør da ha plass til minimum 4 stk og egen 

arbeidsplass. Dette kan da også tilfredsstille kravene i toppfotball.  

 

Dusjrom: 

• Dusjrom dimensjoneres for min 0,8m2 per person. Ut fra en lagsgarderobe på 20-

25m2 skal dusjrommet være minimum 15m2 og ha minst 6 dusjhoder. I 

garderober/dusjrom tilpasset bevegelseshemmede skal minimum en dusj være for 

bevegelseshemmede (dvs klappsete, nedfellbare bøyler og hånddusj). Bredde på 

dusjrom min 2.3m. 

• Hvert dusjrom må ha en tørr og en våt sone, gjerne atskilt med dusjvegger.  
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• Bygges det to sett eller flere, kan to og to garderober ha felles dusjrom. Dette skal da 

være minimum 20m2 og ha minimum 8 dusjhoder.  

 

Veiledningen for garderober og dusjrom i denne veilederen for fotballhaller kan også brukes 

som veileder for garderobebygg for utendørsanlegg. Dette gjelder også første avsnittet i pkt 

2.5. 

 

2.5 Toaletter 
Hver spiller- og dommergarderobe skal ha egne toaletter. For spillergarderober skal minst to 

garderober ha toalett for bevegelseshemmede. Standard minstemål er 2,20 x 2,25 m (tosidig 

tilgjengelighet til klosettskålen) hvis det er ett toalett. Minstemålet er 1,80 x 2,25 m (ensidig 

tilgjengelighet til klosettskålen) dersom det er to toalett i nærheten av hverandre. Velges 

toalett med ensidig tilgjengelighet, skal disse være speilvendte. I handikaptoaletter med 

disse minstemålene, må alt utstyr plasseres slik det er beskrevet i henvisningene i veileder 

for universell utforming. 

 

For publikum i en fotballhall anbefales følgende antall toaletter i forhold til antall personer 

som forventes å oppholde seg i anlegget: 

For menn:  

• 1 WC pr. 200 menn  

• 1 urinal pr. 150 menn 

• 1 vaskeservant pr. 200 menn 

For kvinner:  

• 1 WC pr. 75 kvinner 

• 1 vaskeservant pr. 200 kvinner. 

For bevegelseshemmede i rullestol:  

• 1 tosidig toalett, ca. 5 m², pr. 15 rullestolbrukere. 

 

Fra vestibyle bør det være enkel adgang til toaletter. Minst ett publikumstoalett skal være 
utformet og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved separate toaletter for 
menn og kvinner, må minst ett toalett for hvert kjønn være tilrettelagt. 
 

2.6 Lager 
For å kunne motta spillemidler til en fotballhall, forutsettes det at det er avsatt arealer som 

lagringsplass for fotballmål og idrettsmateriell. Fotballmål som ikke er i bruk skal plasseres 

utenfor sikkerhetssonen. Det kan gjøres plass for dette i hallen, alternativt bygge eget lager 

for dette. Dette må da dimensjoneres ut fra antall målbur som til enhver tid forefinnes i 

hallen. I tillegg må det være plass til lager/ skap for annet idrettsmateriell. Dette rommet kan 

kombineres med lager for drifts- og vedlikeholdsutstyr.  
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2.7 Styrketreningsrom og aktivitetssal 
Ofte kan treningsrom eller aktivitetsal i tilknytning til hallen være ønskelig. Dette kan også 

utløse ekstra spillemidler. Forutsetning er da at dette rommet er min 60m2 og har en 

takhøyde på minimum 3,5 – 4m. Se for øvrig kap 3.  
 

2.8 Tribuner 
Tribuner skal plasseres utenfor sikkerhetssonen, gjerne ved å utnytte plassen mellom 

søylene langs ytterveggene. Dette kan være faste eller uttrekkbare tribuner (spesielt aktuelt 

der det er løpebane på sidene).  
 

Normalt planlegges en kombinert stå- og sittetribune med stigningsforhold på 1:2, dvs ca 

40cm opptrinn og 80cm inntrinn. Sittetribune kan lages brattere, for eksempel 1:1,5, som 

kan gi et opptrinn på 53 cm og inntrinn på 80cm. Det må lages trinn for trapper med en viss 

avstand ihht krav i NS 13200.  
 

Som en praktisk veileder, og som supplement til standarden, er det gjennom Standard Norge 

utarbeidet en egen veileder, NS-TR 15913; «Tilskueranlegg – Kriterier for utforming av 

tilskuerområder for tilskuere med nedsatt funksjonsevne». Denne veilederen gir en rekke 

anvisninger for mål og utforming av tribuner. Se også veileder for universell utforming. 

Ved alle idrettsanlegg med tribuner skal det avsettes et tilstrekkelig antall plasser for 

rullestolbrukere blant publikum. Antall plasser skal være tilpasset tribunenes totale antall 

plasser. Som et minimum skal det i alle tribuneanlegg være seks plasser tilpasset for 

rullestol.  

 

Tribuner er ikke tilskuddsberettiget av spillemidlene. 

 

2.9 Sosialt rom 
Det anbefales å etablere et sosialt rom i tilknytning til fotballhaller. Rommet bør være 

beregnet for åpen sosial aktivitet som ikke nødvendigvis er knyttet opp mot 

idrettsaktivitetene. Rommet bør ligge i tilknytning til, men adskilt fra vestibyleområdet, og 

ha mulighet for servering. Sosialt rom kan også gi ekstra tilskudd av spillemidlene såfremt 

det er minimum 100m2.  

 

Sosialt rom kan også brukes til møterom og det kan være aktuelt å dele opp rommet med 

foldevegger eller mobile skillevegger. Dette bør også kunne planlegges for å fungere som 

sekretariat i forbindelse med arrangementer i anlegget. 

 

Klubblokaler/klubbhus for et idrettslag kan også kombineres med en fotballhall og gi tillegg 

av spillemidlene. 
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2.10 Servicearealer 
Vestibyle: 

En vestibyle dimensjoneres ut fra forventet antall besøkende og brukere. Dersom det er en 

større hall hvor det skal gjennomføres seriekamper, skal det planlegges slik at trafikkarealet 

for de aktive og tilskuere ikke skal krysses. Dvs at det må være egen inngang for de aktive inn 

til garerobedelen fra vestibylen eller i tillegg til vestibylen. 

 

 

Vaktrom/kontor: 

Dette må plasseres slik at det er innsyn og adkomst både til vestibylen og aktivtetsarealet.  

 

Kjøkken/kiosk: 

Dersom det planlegges kjøkken og kiosk bør det legges slik at dette kan betjene både sosialt  

rom/møterom, vestibyle og eventuelt uteareal. 
 

Teknisk rom: 

Det må planlegges tilstrekkelig plass for tekniske anlegg. Særlig ventilasjonsanlegg er 

arealkrevende, men det må også planlegges plass for elektrotavle, styringssystemer og 

vannsentral. Fagkonsulenter må vurdere areal og plassering av tekniske rom. Driftspersonell 

med erfaring fra drift av tilsvarende anlegg bør konsulteres. 

 

Lager for driftsutstyr: 

For en kunstgresshall kreves det, iht spillemiddelordningen, plass til en liten traktor, 

eventuelt ATV og vedlikeholdsutstyr. Dette kan bygges som et eget rom, eventuelt i 

kombinasjon med lager for idrettsmateriell og fotballmål, beskrevet i kap 2.6. 

 
Personalrom:  
Dersom det planlegges at det skal være fast personell knyttet til driften, må 
arbeidsmiljølovens bestemmelser for slike rom følges. Rommene må dimensjoneres etter 
driftsopplegget for hallen. 
Aktuelle arealer kan være:   

• administrasjon og kontor, 10–12 m² 

• pauserom, spiserom med minikjøkken, ca. 10 m² 

• personalgarderobe med dusj og WC ca. 10 m² 
 

Renholdsrom/ bøttekott:  

For bygg utenfor selve fotballhallen kreves det utstyr til renhold, plass til dette og med 

tilgang til varm og kaldt vann. Dette må dimensjoneres ut fra hva som bygges i tillegg til 

aktivitetsflaten.  

 

2.11 Andre aktivitetsarealer 
Aktuelle andre idrettsaktiviteter i en fotballhall kan være: 

• Løpebaner fast dekke for friidrett på den ene siden, begge sider eller rundt anlegget. 

I tillegg kan det legges hoppegrop for lengde og tresteg, samt høyde.  Løpebane kan 
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være en del av sikkerhetssonen (min 1.5m fra spillelinjen), men det anbefales at den 

legges utenfor. Normert banebredde er 1,22m. Minste anlegg som det gis 

spillemidler til innendørs, er 3 løpebaner på min 60m. 

• Klatrevegg eller egen klatrehall. For klatrevegg i hallen gjelder det at all klatreaktivitet 

må foregå utenfor sikkerhetssonen for fotball. 

• Mobilt dekke for futsal, håndball, turn mm 

 

Se kap 3 for eventuelle spillemidler til disse anleggene. 

En fotballhall kan med hell bygges sammen med en idrettshall eller en svømmehall. Fordelen 

da at en kan ha sambruk på fellesarealer og garderober.  

 

3 FINANSIERING - SPILLEMIDLER 
Spillemidler er en viktig del av finansieringen for å kunne realisere en fotballhall. Nedenfor 

følger maks tilskuddssum for de enkelte haller og for aktuelle tilleggselementer. 

Tilskuddssum beregnes ut fra godkjent kostnad inkl mva og er i utgangspunktet 1/3 av 

kostnad maksimert til summer nevnt nedenfor.  

 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732 revideres i juni hvert 

år, så se også  www.idrettsanlegg.no.  

 

Særlige tilskuddssatser – satser pr mai 2018. 

Det kan gis særlige tilskuddssatser i enkelte kommuner. Samlet statlig tilskudd til anlegget 

kan maksimalt være 50 % av godkjent kostnad i søknaden.  

1. Anlegg i kommuner i Troms og Finnmark kan få et tillegg på 25 % av ordinært 

tilskudd.  

2. Anlegg i kommuner i Nordland og Namdalen kan få et tillegg på 20 % av ordinært 

tilskudd. 

3. Anlegg i kommuner definert som pressområder, kan få et tillegg på 15 % av ordinært 

tilskudd. For oversikt over aktuelle kommuner i tildelingsårene 2015 til og med 2018, 

se vedlegg 2 i bestemmelsene.    

 

Interkommunale anlegg – satser pr mai 2018. 

Det kan være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge og 

drifte idrettsanlegg det ellers ville vært vanskelig å realisere innenfor én kommune. Særskilt 

tilskudd for interkommunale anlegg kan tildeles ett anlegg per anleggstype i samarbeidende 

kommuner. Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært tilskudd 

forutsatt at en del vilkår er oppfylt.  

1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. en fotballhall. 

2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende 

investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:   

INVESTERING: 

• Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente 

kostnad i investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres.   
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DRIFT: 

• Enten ved at hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets 

faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke 

begrenses til et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden.   

• Eller ved at hver deltagende kommune stiller garanti som dekker minimum 5 

% av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget. Den kommunen som står 

som søker/anleggseier, skal stille garanti slik at den dekker hele 

driftsunderskuddet etter fradrag for øvrig deltagende kommune(r)s 

garantidekning. Garantiene skal samlet dekke 100 % av faktiske, årlige 

driftsunderskudd for anlegget i 20 år.       

 

Fotballhaller  

Det forutsettes at hallen er isolert og tilfredsstiller kravene i TEK 17.  Uisolerte 

plasthaller/kaldhaller som overtrykkshall eller enkel plasthall med bæresystem er pr mai 

2018 IKKE tilskuddsberettiget av spillemidlene. For sistnevnte kan det gis tilskudd til 

kunstgressbane og lysanlegg tilsvarende et uteanlegg, se bestemmelsene for tilskuddsbeløp.  

 

Årets satser pr mai 2018 er som følger: 

(Se også: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732, da disse 

revideres hvert år, www.idrettsanlegg.no.)  

Type hall Spilleflate Minimum areal inkl 
sikkerhetssoner 

Tilskudd 

7-er /treningshall 30x50m 36x56m Kr 3.500.000 

Treningshall 40x60m 46x66m Kr 5.000.000 

9-er hall 50x70m 56x76m Kr 6.500.000 

Stor hall 64x100m 72x110m Kr 9.000.000 

Tilskudd til fotballhaller inkluderer lager for fotballmål og idrettsmateriell, samt to sett 

garderober. Bygges det ikke garderober i tilknytning til hallen blir det fratrekk på kr 500.000 i 

tilskudd pr garderobesett som ikke bygges, i henhold til tilskuddssats over. 

 

Aktuelle tilleggselementer – årets satser pr mai 2018 

Type Størrelse  Tilskudd 
 Min 60m2 Kr 300.000 

Styrketreningsrom (1) Min 100m2 Kr 500.000 

 Min 150m2 Kr 700.000 

Garderober (2) 

I tillegg til 2 sett 
Sett Kr 500.000 

Klubblokaler i fotballhall  Kr 500.000 

Sosialt rom Min 100m2 Kr 500.000 

 Min 150m2 Kr 700.000 

Aktivitetssal (3) Min 250m2 Kr 1.200.000 

 Min 500m2 Kr 2.400.000 

 Sprintbaner 60m. 6 baner med 
bredde 1,22m 

Kr 1.000.000 
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Delanlegg friidrett innendørs Sprintbaner 60m. 3 baner med 
bredde 1,22m (dette er minste ant 
baner) 

Kr 500.000 

 Hoppfelt (lengde og høyde) Kr 300.000 

Klatrevegg i hall  Kr 700.000 

Egen del som klatrehall  Se bestemmelsene 
(1)Minste størrelse er 60m2. Takhøyde min 3,5m 

(2)Minimum takhøyde 2,5m og totalt minimum 70m2 
(3)Minimum takhøyde 4m 

 

4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Foruten ordinært drift og vedlikehold av bygg og byggetekniske installasjoner som beskrevet 

i veilederen for idrettshaller, så krever også innendørs kunstgressbane vedlikehold. 

 

Hvorfor vedlikehold av en kunstgressbane: 

• Gode spille egenskaper – lenge  

• Holder fibrene oppreist  

• Banen holder lengre før den må rehabiliteres  

• Viktige ved evt. reklamasjon – Husk loggføring  

• Krav ved tilskudd til rehabilitering. 

 

I likhet med en utendørs kunstgressbane må en innendørs kunstgressbane gjøre følgende 

vedlikehold:  

• Rydding av søppel. Daglig eller ved behov. 

Hvorfor: Bevare anlegget pent. «Et pent anlegg blir tatt vare på». 

• Slodding/børsting. 1-3 ganger pr uke avhengig av bruk. 

Hvorfor: Reiser opp fiberen og fordeler granulatet ut over banen.  

• Lufting/harving. 3-6 ganger pr måned avhengig av bruk. 

Hvorfor: Mykere kunstgressbane, øker fyllhøyden i kunstgresset og løsgjør 

granulatet.  

• Etterfyll av granulat. Sjeldent nødvendig på en innendørsbane, men granulat kan over 

tid komprimeres og smuldre opp, noe som kan gjøre fyllhøyden mindre. Fri stråhøyde 

må måles med jevne mellomrom og skal være maksimum 15mm. Banen bør harves 

før det måles og må harves før eventuell etterfyllling. 

Hvorfor: Feil innfyllshøyde gir større slitasje på banen og fiberen kan legge seg. 

• Rengjøring/dyprens – overflaterens. Årlig dyprens og/eller regelmessig overflaterens. 

Hvorfor: Fjerner støv, smuss og annet som kan gi en hard bane.  

Denne tjenesten kan kjøpes. 

• Kontroll av linjer og skjøter. Kontinuerlig. Mindre skader utbedres umiddelbart. 

Hvorfor: Forringer spille egenskapene og unngår større skader.  

 

Dette er utstyr som bør inngå ved etablering av en fotballhall:  

• Liten traktor eller ATV. 

• Børster og/eller en gummimatte 
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• Harv med pinner 

• Overflaterenser  

Kan kombineres med utstyr som brukes på en utendørs kunstgressbane. Normalt sett kan 

leveranse av utstyr nevnt ovenfor, unntatt traktor/ATV, inngå i en kunstgressleveranse. 

 

NB: 

For utstyr og vedlikehold må kunstgressleverandørens FDV instruks og anbefalinger følges.  

 

5 KONTAKTPERSONER NFF 

• Ole Myhrvold 
ole.myhrvold@fotball.no Tlf.: 916 39 841  
Anleggssjef; Internasjonalt, Toppanlegg mm.. Kontaktperson fotballhaller 

• Ove Halvorsen 
ove.halvorsen@fotball.no Tlf.: 905 42 219 
Anleggskonsulent; Akershus, Indre Østland, Trøndelag, Nordland, Hålogaland, 
Finnmark. Kontaktperson fotballhaller 

• Geirfinn Kvalheim 
geirfinn.kvalheim@fotball.no Tlf 906 80 006 
Anleggskonsulent; Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Oslo, Troms. 

• Jon Asgaut Flesjå 
jonasgaut.flesja@fotball.no Tlf.: 970 51 112 
Anleggskonsulent; Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, 
Nordmøre og Romsdal  

 

6 REFERANSEPROSJEKTER 

Navn Størrelse 
spilleflate 

Type/Andre 
elementer 

Kontakt 

Valdres Storhall, Leira 68x105m Storhall med 
sprintbaner, 
klatrehall, 
treningsrom, sosialt 
rom, kontor og 2 sett 
garderober. 
Byggeår 

 

Frøya Storhall 68x105m Storhall med 
garderober mm 
Byggeår 

 

Hadselhallen, 
Stokmarknes 

40x60m Spillebane 40x60m, 
klatrehall, 2 
settgarderober, 2 
dommergarderober, 
sosialt rom/møterom, 
kontor og 
kjøkken/kiosk 
Byggeår 2017 

 

Kvamshallen 35x55m Uisolert plasthall på 
stålfagverk 
Byggeår 
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Etnedalshallen 35x55m Isolert hall med lager 
og noe i tillegg  
Byggeår 

 

Limtrehallen, Moelv 40x66m 100m løpebane med 
fast dekke + hoppfelt 
for høyde og stav. 
Inngang med 
toaletter og lager.  
Byggeår 

 

Kongsvingerhallen 64x100m Storhall med 
garderober, kontorer, 
klasserom mm. 
Byggeår 

 

Lillestrømhallen 68x105m Storhall med 
tribuner. Ikke 
garderober. 

 

Vukuhallen 40x60 Isolert hall 
Byggeår 

 

Fosenhallen 40x64m Innenfor  400m  
rundløpsbane 
skøyter.  

 

Storåshallen  40x60m Isolert hall uten 
garderober 
Byggeår 

 

Bankhallen, Melhus 40x64m Isolert hall 
Byggeår 

 

Selbuhallen 40x60m Isolert hall 
Byggeår 

 

Rindalshallen 40x64m Isolert hall  

Nytrømohallen 40x60m Isolert hall med 
veggelementer av tre 
og stål fagverk. Uten 
garderober 
Byggeår 

 

Helgelandshallen, 
Sandnessjøen 

4064m Isolert limtrehall. 
Ligger inntil 
idrettshall med felles 
garderober. 
Byggeår /2017 

 

Nordlandshallen, 
Bodø 

68x105m Storhall inkl 
garderober. 
Byggeår 

 

Fauske Storhall 64x100m Storhall inkl 
garderober 
Byggeår 

 

Nordlandiahallen, 
Andenes 

40x60m Isolert hall med 
garderober.  
Byggeår 2016 

 

Vesterålshallen 40x64 Isolert hall. Limtre. 
Byggeår 1998 / 2011 

 

Narvikhallen 40x60m Isolert hall. 
Byggeår 2004 

 

Moksnes Fotballhall 40x60m Uisolert hall. 
Byggeår 2009 

 

Kong Øysteins hall, 
Kabelvåg 

40x60 Isolert hall  
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Byggeår/rehab.: 
1998/2014 

Lofothallen, Leknes 40x64m Isolert hall 
Byggeår/rehab.: 
1997/2014 

 

Hålogalandshallen, 
Harstad 

40x64m Isolert hall.  

Blåbyhallen 64x100m Isolert storhall med 
limtrebæring.  
Inkluderer 
garderober, tribune, 
kontorer, sosialt rom 
og klasserom. 
Byggeår 2007 

Bernt-Åge Johnsen 
Tlf 977 40 145 
post@blabyhallen.no 
www.blabyhallen.no 

Krafhallen, Medkila 40x80m. 
Spilleflate 
40x64 + 
treningsfelt 

Uisolert hall med duk 
og stål fagverk 
Byggeår 2009 

 

Finnmarkhallen, Alta 64x100m Isolert jhall med 
garderober mm. 
Byggeår/rehab: 
1996/2006/2016 

Tommy Hæggernæs 
Tlf 78 43 07 67 
post@finnmarkshallen.no     
www.finnmarkhallen.no 

Hammerfesthallen 40x64m Isolert hall. 
Byggeår 2002 
Kombinert med 
idrettshall 

Reidar Næss 
Tlf 468 61 276 
Reidar.Naess@hammerfest.kommune.no 

Nordkapp 
Flerbrukshall 

40x64m Isolert hall. 
Byggeår 2002 

 

Porsangerhallen 40x64m Isolert hall. 
Byggeår/rehab: 
1995/2007 

 

Barenthallen, 
Kirkenes 

47x90m Isolert hall. 
Byggeår 2004 

 

Varangerhallen, 
Norild 

40x64m Isolert hall. 
Byggeår/rehab: 
1997/2012 

 

    

    

    

 

7 LEVERANDØRER 

Oversikt over noen aktuelle leverandører av fotballhall.  
Firma  Hjemmeside E-post / adresse Telefon 

Hallsystemer AS (Best 
hall) 

www.besthall.com post@hallsystemer.com 

Rasmus Vinderens Vei 10 
0373 OSLO 

22 92 14 50 
996 08 500 
(Hans Christian 
Virik) 

Hallmaker Entreprenør AS www.hallmaker.no post@hallmaker.no  
Strandveien 35,  
1366 Lysaker 

67 11 21 00 

MSO-Sport&Invest AS 
/ Hugaas gruppen 
 

 www.mso-sport.no 
 

post@mso-sport.no 
Postboks 34 
7332 Løkken Verk 

400 33 335 
(Tor Helgeton) 

O.B. Wiik AS www.obwiik.no obw@obwiik.no 64 83 55 00 
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 Industriveien 13 
2020 Skedsmokorset 

W. Giertsen Hallsystem AS www.hallspesialisten.no post@hallspesialisten.no 
Nygårdsviken 1, 
5165 Bergen 

913 36 000 

Scandihall Scandinavia AS www.scandihall.no post@scandihall.no 
Storgaten 18, 
3060 Svelvik 

32 26 35 00 

Lønnheim Entreprenør AS www.lonnheim.no 
 

staal@lonnheim.no 

Nordmørsveien 54 
6517 Kristiansund N 

913 98 966 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/582-28 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 31.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre  
 Nordreisa formannskap  
27/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 08.06.2021 
18/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 09.06.2021 
57/21 Driftsutvalget 10.06.2021 

 

Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og budsjettregulering nr 1/2021 

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

 
 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Kommunestyret tar 1.kvartalsrapport til etterretning.  
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021:

 

Link til digital presentasjon av økonomirapport for 1.kvartal 2021: 
 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202103-kvartal/ 
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Saksopplysninger 
Det er gjennomført budsjettkontroll for 1.kvartal i 2021. Regnskap og budsjett for 1.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. Postene i budsjettet er periodisert og 
standardiserte periodiseringsnøkler, og lederne kan i tillegg periodisere sitt budsjett ytterligere 
slik at det blir i tråd med forventet forbruk. Kolonnen "Rev.bud hiå" er revidert budsjett hittil i 
år og viser det beløpet som er forventet forbrukt per den måneden som rapporteres på. Kolonnen 
"Regnskap hiå" er regnskap hittil i år. Kolonnen "Avvik hiå" er avviket mellom forventet 
budsjettforbruk hittil i år og regnskap hittil i år. Det gjenstår endel periodiseringer av store 
budsjettposter med avvikende forbruk før tallet i avvikskolonnen er reelt. Til neste 
kvartalsrapportering vil virksomhetsledere ha fått opplæring i periodisering slik at avvikene vil 
bli mindre og det vil være mindre behov for analysearbeid. 

Vurdering 

1.kvartalsrapport 2021 for Nordreisa kommune viser at kommunen ligger ann til 
ett merforbruk i 2021. 

Den største utfordringen er innenfor sektor for helse og omsorg, der det er et merforbruk på kr 
6,5 mill. I budsjettprosessen for 2021 ble det vedtatt driftsreduserende tiltak på kr 12,8 mill, og 
av disse er det 5,3 mill som ikke lar seg gjennomføre innenfor driftsåret. De to største tiltakene 
som ikke lar seg gjennomføre er avvikling av BPA på kr 2,6 mill og reduksjon i turnus 
sykehjem på 1,5 mill.  

Mangel på kvalifisert arbeidskraft medfører trolig økt bruk av vikarbyrå i forbindelse med 
ferieavvikling, innenfor sykepleiere og leger. Dette er ikke tatt med i tallene da det ennå er 
uklarheter rundt ferieavviklingen.   

Innenfor sektor for oppvekst og kultur er det barnevernstjenesten som har størst utfordring. Der 
det er budsjettert med for høye inntekt på kr 2,6 mill. I tillegg er det behov for budsjett 
for barnevernsvakta på kr 0,4 mill.  

Innenfor sektor for drift og utvikling gir reforhandling av UNN avtalen økte inntekter på kr 
1,625 mill. Det blir imidlertid reduserte inntekter på at leieavtalen med Statnett ikke ble fornyet, 
noe som utgjør kr 0,5 mill. I tillegg er det behov for økte stillingsressurser innenfor renhold på 
Guleng bofellesskap tilsvarende 0,15 mill.  

Innenfor sektor for adminstrasjon og interkommunale samarbeid ble det valgt et tiltak på å 
redusere rammen til interkommunale samarbeid på kr 0,25 mill. Denne lar seg ikke gjennomføre 
i 2021 da det må vedtas av de øvrige kommunene i Nord-Troms.  

Når det gjelder sentrale områder får kommunen økte inntekter som følge av Covid-19 på 4,981 
mill og i tillegg ekstra bevilgning på kr 0,273 mill. I tillegg er utgiftene til pensjon for høyt 
budsjettert med kr 5 mill. 

Når det gjelder sykefravær ble det på 9,31 % i første kvartal. Kommunen har som mål å ha et 
arbeidsnærvær på 92 % og det jobbes innenfor området i hele organisasjonen.  
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Nordreisa kommune vil ha et meget anstrengt økonomisk utgangspunkt resten av 
året, spesielt innenfor sektor for helse og omsorg. Vi er avhengig av ytterligere reduksjon av 
tjenesteområdene for å tilpasse utgiftene til inntektene. Kommunalsjefene må i tillegg vurdere 
kostnadskutt innenfor alle sine tjenesteområder for resten av året. 

Kommunedirektøren viser for øvrig til kommentarer og analyser som fremkommer i den digitale 
kvartalsrapporten. Rapporten kan leses her:  

https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202103-kvartal/ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/582-27 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 30.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre  
 Nordreisa formannskap  
28/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 08.06.2021 
19/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 09.06.2021 
58/21 Driftsutvalget 10.06.2021 

 

Foreløpig budsjettramme 2022 

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

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Budsjettrammen tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2022 i økonomiplanen for 2021-
2024, som ble vedtatt i desember 2020. Den justeres deretter for lønnsvekst, tiltak som 
ikke er gjennomført i 2021 og eventuelle nye behov. Det foreslås følgende økonomiske 
rammer i perioden 2022-2025 (inkl. innsparingskrav): 

 
 

 Det foreslås følgende innsparingstiltak i økonomiplan perioden: 
 
Innsparingskrav 2022-2025 

2022 2023 2024 2025 Kommentarer
Helse og omsorg 5 600 5 400 5 200 5 200 Forskyvning av deler av budsjettert innsparinger i 2021 til 2022. Videre rammeøkning demografi
DMS 200 200 400 600 Rammereduksjon og økte inntekter
NAV 700 700 700 1 000 Økt rammereduksjon 2021 videreføres
Oppvekst og kultur 675 800 1 300 2 200 Rammereduksjon demografi
Drift og utvikling 200 200 200 500 Rammereduksjon
Adm, politiske utvalg, interkomm.samarb. 98 424 574 Rammereduksjon

7 375 7 398 8 224 10 074  
 

 Renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 mill utsettes til 2025.  
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Saksopplysninger 
Regjeringen la 11.mai 2021 frem proposisjon 192 S (2020/2021) Kommuneproposisjon 2022. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2022 som legges frem i 
begynnelsen av oktober.  

 
I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2022 på 
mellom kroner 2,4 milliarder og kroner 2,0 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene 
på demografiske endringer. Beregninger fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 
og fylkeskommunal økonomi) viser at merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2022 trolig vil 
utgjøre kroner 900 millioner. I tillegg er anslaget på pensjonskostnader på kroner 600 millioner. 
Dette må dekkes av veksten i frie inntekter, noe som gir en realvekst på mellom 0,4 og 0,8 
milliarder.  
 
Barnevernsreformen 
Barnevernsreformen skal gi kommunene intensiver til å drive med økt forebygging, og reformen 
medfører økt finansieringsansvar til kommunene. Det blir også innlemming av øremerket 
tilskudd til stillinger i barnevern.   
 
Ressurskrevende tjenester 
Kommuner blir fortsatt kompensert 80 % av egenandeler over terskelverdi, og nivået på 
terskelverdien gis i forbindelse med statsbudsjettet.  

 
Skjønnstilskudd  
Den samlede skjønnsrammen for 2022 er nedjustert med kroner 5 millioner fra 2021. Av kroner 
900 millioner fordeles kroner 850 millioner i basisramme, 20 millioner i prosjektskjønn og 120 
millioner i reserveepott.  
 
Skatteinntektene  
Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av 
kommunens samlede inntekter.  
 
Budsjettforutsetninger 
Kommunestyret behandler 24.06.21 sak om foreløpig budsjettramme for 2022. 
I forkant skal sektorutvalgene og formannskapet behandle saken. I budsjettet for 2022 er det lagt 
inn følgende budsjettforutsetninger: 

 Det er i budsjettet for 2022 lagt inn en økning i skatt og rammetilskudd på kr 8 mill. 
Denne er usikker da denne inntekten blir offentliggjort i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2022. Der spiller også befolkningsutviklingen en rolle da kommunen får tilskudd 
basert på antall innbyggere. Dersom antall innbyggere går ned vil det påvirke 
rammetilskuddet negativt.  

 Det forutsettes at barnevernsreformen fullfinansieres fra staten og da inkludert 
finansieringen av to stillinger innen barnevernet som i dag er øremerket tilskudd på. 

 Det er lagt inn generell lønnsøkning på 4 %, inkludert lokale forhandlinger. 
Lønnsøkningen er anslått til å utgjør kr 9,3 mill i 2022. 

 Barnehagestruktur har vært et tema i 2021 og skal utredes nærmere i løpet av året.  
 Det gjennomføres i 2021utredninger på om familiesenteret skal reetableres. Dette for å 

bedre samarbeidet mellom barnevern, helsestasjon, PPT og lignende tjenester med tanke 
på forebyggende arbeid mot barn og unge.   

 Det er ikke lagt inn generell prisøkning, og reelt sett dermed ett innsparingstiltak. 
 Ytterligere usikkerhetsmomenter: 

o Pensjonskostnaden blir lagt frem i midten av september  
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o Rentenivå - Det er lagt inne en liten renteøkning i økonomiplanperioden 
o Strømutgiften  

 
 
KOSTRA 
Nordreisa driver forholdsvis effektivt sammenlignet med sammenlignbare kommuner. 
Oppdaterte KOSTRA tall for 2020 viser at kommunen er på gjennomsnittlig nivå innenfor 
mange områder. Både innenfor Kostragruppe 2 og Landet uten Oslo er imidlertid tallene 
inkludert arbeidsgiveravgift mens Nordreisa ikke betaler arbeidsgiveravgift. Ettersom avgiften 
varierer ut fra hvor i landet kommunen ligger, er det vanskelig å oppgi eksakt 
innsparingsmulighet. Det eneste som er sikkert er at Nordreisa skal ligge under nivået på 
Kostragruppe 2 og Landet uten Oslo. Nedenfor vises KOSTRA tallene for 2020 sammenlignet 
med de to nevnte gruppene: 
 

 
 
 
 
Konsekvensjustert budsjett 
Budsjettet for 2022 er konsekvensjustert med følgende endringer: 
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Interkommunale samarbeid 
Nordreisa kommune har et stort antall samarbeidsavtaler med kommunene i Nord-
Troms.  Videre har vi avtale med Tromsø kommune om drift av krisesenter. 
Samarbeidsavtalene er vanligvis organisert som vertskommuneavtale i henhold til 
kommunelovens bestemmelser.  I slike tilfeller er det vertskommunen som er ansvarlig for 
tjenesten, personalet og økonomien, mens deltakerkommunene betaler inn sin avtalte andel av 
kostnadene. 
Disse avtalene følges opp løpende via samarbeidsfora hvor ledelsen i de enkelte kommunene 
deltar.   
 
Erfaringene hittil er at det er noe vanskeligere å ha full kontroll over kostnadsutviklingen på 
slike samarbeid, da dette krever felles oppslutning fra alle kommunene.  Det er mer utfordrende 
å gjennomføre rasjonaliseringer i slike samarbeid, da det er vertskommunen som må 
gjennomføre tiltakene på vegne av fellesskapet. 
Samtidig må nevnes at formålet med interkommunalt samarbeid er at man skal kunne tilby gode 
tjenester i regionen, hvor man utnytter stordriftsfordeler og samtidig får inn økt kompetanse og 
utviklingskraft. 
 
 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
I Nordreisaskolen er det tatt ned 8 lærerstillinger i 2020 og 3 lærerstillinger er omgjort til 
vikarpool med virkning fra 1.8.2021. Det er 4 offentlige grunnskoler i Nordreisa og hver klasse 
trenger én lærer og eventuelle tilleggsressurser til spesialundervisning eller særskilt 
norskundervisning.  
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Ved Rotsundelv skole er det i snitt 9 elever per klasse. Ved Oksfjord oppvekstsenter er det 10 
elever ved skolen. På Moan skole er det i snitt 15 elever per klasse og på Storslett skole er det 23 
elever per klasse. Alle klasser trenger én lærer og tilleggsressurser. 
Demografisk utvikling viser at elevtallet vil reduseres med 70 elever kommende 
økonomiperiode 593 elever til 523 elever i 2025.  
 
I 2021 er det 140 elever som går på privat grunnskole i Nordreisa kommune. Det er flere elever 
på småskoletrinnet som går ved privat skole enn på mellomtrinn og ungdomstrinn. Dersom 
elevtallet opprettholdes ved de private skolene og den offentlige skolen får elevtallsreduksjonen 
vil det være i snitt 7 færre elever per trinn i den offentlige skolen i 2025. At elevtallet reduseres i 
skolene er ikke ensbetydende med at skolene kan klare seg med mindre ressurser. Det er antall 
skoler og klasser som vil være styrende for ressurstildeling, samt behovet for 
spesialundervisning. Der elevtallet reduseres slik at skolen kan organisere elevene på enkelte 
trinn som én klasse og med én lærer pluss tilleggsressurser, er det mulig å gjøre ytterligere 
justeringer på antall lærerressurser i skolen. 
 
I barnehagene har det vært en nedgang på antall barn de siste 5 årene på 70 barn fra 275 barn i 
2016 til 204 barn i 2021. I kommende økonomiplanperiode vil det flates ut med en liten nedgang 
til 195 barn i 2025. I Barnehagene er det mulig å gjøre justering ved å samlokalisere 
barnehagene å få justert kostnadene til ledelsesressurser og få utnyttet kapasiteten på plasser i de 
offentlige barnehagene. Utfordringen vil være å finne egnet barnehagestruktur med lokalisering 
av én barnehage i tillegg til Høgegga barnehage. Ved Oksfjord oppvekstsenter vil utfordringen 
være å fylle antall plasser. Barnehagen har en kapasitet på 18 plasser og etter hovedopptaket i 
2021 er det kun 10 plasser som er fylt. 
 
I øvrig del av sektoren vil utfordringen bestå av hvordan sektoren kan organisere ressursene 
innad i sektoren og i samarbeid med helsesektoren, til det beste for barn og unge og deres 
familier.  
 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
Den demografiske utviklingen i Nordreisa fram mot år 2045 viser samme utviklingstrekk som 
resten av landet, at antall eldre over 80 år og over 90 år øker betydelig. Utfordringsbildet 
framover vil være å skaffe nok personale med nødvendig kompetanse, flere moderne boliger og 
institusjoner, økt bistand i hjemmet og økt økonomisk ramme til sektoren. Samtidig må det 
tilrettelegges for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, blant annet ved bruk 
av velferdsteknologiske løsninger og hjemmebaserte tjenester. Det må også i økt grad stilles 
krav til samfunnet for øvrig i henhold til føringer tilknyttet “samskapningskommunen” og 
reformen “Leve Hele Livet”.    
En annen utfordring er den generelle folkehelsen, hvorved det er viktig å satse på tiltak som gir 
resultater på både kort og lang sikt.   
De samlede utfordringer omfatter samtlige kommuner i landet, og vi må påregne 
at overordnede nasjonale føringer vil medvirke til at kommunene også i fremtiden kan innfri 
forventningene til gode helse- og omsorgstjenester. 
 
 
 
 
Sektor for drift og utvikling 
Sektor for drift og utvikling blir ikke direkte påvirket av de fremtidige demografiutfordringene 
som kommunen står ovenfor. Sektoren påvirkes indirekte først når de andre sektorene gjør 
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strukturelle endringer. Generelt kan det beskrives slik at større og færre bygninger vil redusere 
behovet for tjenester. Det er store etterslep i forhold til vedlikehold av flere av kommunens 
bygninger. Det gjelder spesielt bygg i alderen 20-50 år som trenger stor utskiftninger hvis deler 
av det tekniske anlegget ryker. Dett er så store tiltak at det må tas gjennom 
investeringsprosjekter. For de kommunale veiene er det også et stort etterslep. Mange grusveier 
er dårlige stand, men også mange asfaltveier er i svært dårlig tilstand.  Investering i asfaltering 
av grusveier og reasfaltering, reduserer behovet for sommervedlikehold.  
 
 
 
Sektor for administrasjon, politiske utvalgt og interkommunale samarbeid 
Kommunedirektør foreslår en budsjettramme på 26,3 mill kroner, og det legges også opp til kutt 
på 0,5 mill i løpet av budsjettperioden. Innenfor sektoren ligger boligkontor, politikk/folkevalgte 
organer, hovedtillitsvalgtordningen, interkommunale forhold og sektorovergripene fellesutgifter, 
feks gruppeliv og ulykkesforsikring alle ansatte, kjøp av arkivtjenester Ikat og 
hardware/software/lisenser IKT. Her er OU kontingent, KS, medlemskap i KS, Torndalsråd og 
KomOpp, kommunens andel til regionrådet, beredskap og kjøp av kontrollutvalgstjenester og 
revisjon. De faste forholdene beløper seg til ca 17 mill kroner året. Av en budsjettramme på 26,3 
mill ligger 9,3 i lønn og 2 mill i pensjon. Det er 14,8 hjemler innenfor administrasjon fordelt 
slik: 

 

*reduseres med 0,10 hjemmel i 2021 jfr sammenslåing av stillinger kultur/adm overført til drift 
og utvikling. 

Kommunen driver særlig effektivt innenfor administrasjon jfr kostrastatistikk. Nordreisa ligger 
under på netto driftsutgifter administrasjon i kostragruppen og langt under nabokommunene, 
feks Skjervøy med en differanse på kr 2.255,- pr innbygger. Det interkommunale samarbeidet 
utfordrer i forhold til styring og kontroll, hvorav fordelingsnøkkel mellom kommunene ikke gir 
samme forhold ved feks avgjørelser om økte ressurser. 

Selv om digitalisering og effektivisering er fokus i daglig drift, ser kommunedirektøren det som 
svært vanskelig å kutte antall ansatte i administrasjonen uten å også ta bort oppgaver. På kostra 
kan man også se at driftsutgifter til politisk styring ligger over både Skjervøy, landet og 
kostragruppen. Nordreisa kommune har en omfattende politisk utvalgsstruktur. Rasjonalisering 
av driften med 0,5 mill i økonomiplanperioden kroner bør sees i sammenheng med 
fordelingsnøkkel interkommunale forhold, utvalgsstruktur og tilhørende støtteapparat. 

 
 
Investeringer 
Når det gjelder investering er det ikke foreslått nye investeringstiltak utover det som ble vedtatt i 
økonomiplan for 2021-2024. Det vil trolig komme mindre justering i investeringsprosjektene i 
høstens budsjettbehandling. I den allerede vedtatte investeringsplanen er det flere store 
utbyggingsprosjekter som allerede er vedtatt; Moan skole på kr 110 mill og renovering Sonjatun 
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helsesenter med kr 50 mill. Det foreslås å utsette renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 
mill til 2025 og det er dermed ikke lagt inn driftskonsekvenser i 2025 på utbyggingen.  
Prisen på byggevarer har i løpet av 2021 økt betraktelig, og det er usikkerhet rundt hvordan det 
vil påvirke anbud på investeringsprosjekter.  
 
 
Innsparingskrav 
Det legges opp til ytterligere innsparinger i økonomiplanperioden, og i 2022 foreslås 
innsparinger på kr 7,4 mill. Største delen av innsparingen foreslås tatt innenfor sektor for helse 
og omsorg, noe som skyldes at sektoren har 5,3 mill fra 2021 som ikke er gjennomført, og 
innsparingskravet utsettes dermed til 2022. Rammen til NAV Nordreisa ble i budsjettet for 2021 
redusert med kr 0,7 mill og tiltaket foreslås videreført i økonomiplanperioden. Rammen til 
Distriktsmedisinsk senter (DMS) foreslås også redusert i årene fremover, og da innenfor den 
kommunale driften.  
Sektor for oppvekst og kultur og sektor for drift og utvikling har gjennomført sine 
innsparingskrav for 2021, og får dermed reduserte innsparingskrav i 2022. I 
økonomiplanperioden tas det høyde for at sektor for helse og omsorg fremover får økte behov 
mens sektor for oppvekst og kultur får redusert behov. Dette legges opp til en reduksjon i sektor 
for administrasjon og interkommunale samarbeid i løpet av planperioden.  
 
Drøftinger med tillitsvalgte 
Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer vil bli drøftet med de tillitsvalgte. 
 

Vurdering 
Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i 
Nordreisa har gått ned de siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette 
medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at 
kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet.  

 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har 
økt mer enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 
millioner høyere enn inntektene. I 2020 hadde kommunen igjen et positivt netto driftsresultat på 
0,95 %, og kommunen er på rett vei.  

 
Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i 
samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med 
rekruttering av personell. Sektorene må i størst mulig grad ta utfordringer i sektoren innenfor 
egne rammer. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på 
bakgrunn av omdisponeringer.  

 
Sektorene må i sine budsjettframlegg for 2022 – 2025 først kvalitetssikre at driften i 2021 ligger 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  Hvis man har avvik i inneværende års budsjett så må man 
justere driften slik at man oppnår balanse. Dette kan eksempelvis skje ved justert bemanning, 
redusert inntak av vikarer og utsettelse av vare- og tjenestekjøp. 

 
Sektorene må i sine budsjettforslag være tydelig i forhold til samlet bemanning (antall årsverk) i 
de enkelte budsjettårene i perioden 2022 – 2025.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/638-12 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Siri Ytterstad 

 Dato:                 01.06.2021 

 
 
 

Vedlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 09.06.2021 

 

Vedlegg til Foreløpig budsjettramme 2022 – Tiltak 

Oppstart budsjettprosess med tiltak vedtatt i 2020 og forslag til foreløpig tiltak for å justere i 
henhold til ny ramme for 2022.  
 
Virksomhetsledere i oppvekst og kultur presenterte behov for tiltak i egne virksomheter for 
utvalget til oppvekst og kultur 18.mai 2021. Virksomhetsledere vil få opplæring i 
budsjetteringsverktøyet i Framsikt i løpet av juni-august. Konkrete tiltak fra virksomhetslederne 
presenteres i Framsikt i utvalgsmøtet i september 2021. 
 
 
Org Nivå 2 Tiltak Tiltakstype Beløp år 1 Beløp år 2 Beløp år 3 Beløp år 4
Sektor for oppvekst og kultur Barnevern - barnevernsvakten Budsjettendring i år 400 000 400 000 400 000 400 000
Sektor for oppvekst og kultur Innlemming av øremerket tilskudd barnevern Budsjettendring i år 1 843 000 1 843 000 1 843 000 1 843 000
Sektor for oppvekst og kultur Korrigering av tidligere rammenedtrekk i øk.plan perioden Budsjettendring i år 408 000 1 364 000 1 754 000 1 754 000
Sektor for oppvekst og kultur Økt utgift krisesenteret Budsjettendring i år 140 000 140 000 140 000 140 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduserte inntekter barnevern Budsjettendring i år 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon i driftsramma for PPT Innsparingstiltak -175 000 -180 000 -180 000 -180 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon i ramma fordeles på barnehagene Innsparingstiltak -200 000 -200 000 -200 000 -200 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon i ramme fordeles på skolene Innsparingstiltak -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Sektor for oppvekst og kultur Lønn Lønns- og prisvekst 3 068 146 3 068 146 3 068 146 3 068 146
Sektor for oppvekst og kultur Avvikle leieforhold for barnevernet og flytte inn i kommunalt bygg Vedtak forrige periode -375 000 -375 000 -375 000 -375 000
Sektor for oppvekst og kultur Felles styrerressurs Sørkjosen og Leirbukt barnehage 2022 Vedtak forrige periode -300 000 -500 000 -500 000 -500 000
Sektor for oppvekst og kultur Kommunedirektørens forslag 3 Vedtak forrige periode 0 -956 200 -1 346 060 -1 346 060
Sektor for oppvekst og kultur Kommunedirektørens forslag 5 Vedtak forrige periode -408 045 -408 045 -408 045 -408 045
Sektor for oppvekst og kultur Legge ned en avdeling i barnehage Vedtak forrige periode -1 050 000 -1 050 000 -1 050 000 -1 050 000
Sektor for oppvekst og kultur Nytt system barnehage Vedtak forrige periode -105 000 -105 000 -105 000 -105 000
Sektor for oppvekst og kultur Nytt system skole Vedtak forrige periode -80 000 -80 000 -80 000 -80 000
Sektor for oppvekst og kultur Nytt system Voksenopplæring Vedtak forrige periode -80 000 -80 000 -80 000 -80 000
Sektor for oppvekst og kultur Øke med 100% stilling assistentressurs spes.ped - tiltak Vedtak forrige periode 0 0 -260 000 -260 000
Sektor for oppvekst og kultur Øke ramma med 30% assistentstilling på SFO. Vedtak forrige periode -151 000 -151 000 -151 000 -151 000
Sektor for oppvekst og kultur Opp og nedtrappingseffekt tidligere vedtatte tiltak Vedtak forrige periode 0 400 400 400
Sektor for oppvekst og kultur PPT reduserer 20 % merkantil og samordner med Storslett skole Vedtak forrige periode 0 -60 000 -120 000 -120 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon 3 lærerstillinger Nordreisaskolen 2021 Vedtak forrige periode -1 067 000 -1 067 000 -1 067 000 -1 067 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon barnevernskonsulent virkning 2023 Vedtak forrige periode 0 -610 000 -610 000 -610 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon i barneverntiltak Vedtak forrige periode -250 000 -250 000 -250 000 -250 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon i innkjøp av lærermidler Vedtak forrige periode 0 -30 000 -30 000 -30 000
Sektor for oppvekst og kultur Reduksjon PPT-rådgiverressurs 2023 Vedtak forrige periode 0 -483 000 -483 000 -483 000
Sektor for oppvekst og kultur Redusere bemanning innen kultur med 50% i 2023 Vedtak forrige periode 0 -380 000 -380 000 -380 000
Sektor for oppvekst og kultur Redusere bemanningen midlertidig i barnehager med lavt barnetall Vedtak forrige periode 784 000 784 000 784 000 784 000
Sektor for oppvekst og kultur Spesped tiltak til barnehager som trenger økning i ramma grunnet nye tiltak Vedtak forrige periode 216 312 216 312 216 312 216 312
Sektor for oppvekst og kultur Spesped tiltak til skoler som trenger økning i ramma grunnet nye tiltak Vedtak forrige periode 457 688 367 288 687 288 687 288
Sektor for oppvekst og kultur Opprinnelig budsjett Vedtatt budsjett 128 588 950 128 588 950 128 588 950 128 588 950

133 965 051 132 106 851 132 106 991 132 106 991

Ny ramme 133 965 000 131 987 000 131 487 000 130 587 000

Sektor for oppvekst og kultur Rest til fordeling (+) / Merutgift (-) Innsparingstiltak 0 -120 000 -620 000 -1 520 000  
 
 
 
 

195



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1017-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Edel 
Gulbrandsen 

 Dato:                 01.03.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
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21/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 09.06.2021 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Revidering - Reglement/retningslinjer for barn- og unges kommunestyre i 
Nordreisa 

 
Vedlegg 
1 Reglement for BUK 
2 Revidering av reglement for BUK1 

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 11.03.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag: Kommunedirektøren anbefaler endringer som er 
foreslått. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunedirektøren anbefaler endringer som er foreslått. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren anbefaler endringer som er foreslått. 
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Saksopplysninger 

I Nordreisa kommune ble BUK - Barn og unges kommunestyre, et kommunalt organ, innført i 
2010. Formålet med BUK er å lære opp barn og unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter.  

Gjeldende reglement/retningslinjer for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa ble sist revidert 
i 2013. Det er behov for å gjøre justeringer i reglementet/retningslinjene.  

Endringene gjelder Punkt 1. Oppnevning og sammensetning  
- Tredje avsnitt: punktmerke to, her foreslås å fjerne Oksfjord oppvekstsenter. Oksfjord 
oppvekstsenter har kun 1.- 4. trinn. I henhold til reglementet er 5.trinn laveste aldersgruppe som 
kan delta i BUK.  
- Fjerde avsnitt: bytte ordet «rådmann» med «kommunedirektør». Byttet er i tråd med 
betegnelsen Nordreisa kommune bruker. Tittelen «kommunedirektør» er i motsetning til tittelen 
«rådmann» kjønnsnøytral.  

Punkt 1. vil da se slik ut:  

Barn og unges kommunestyre oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 
i kommuneloven. 
Barn og unges kommunestyre består av 20-25 medlemmer og varamedlemmer fra 5. klasse til 
og med videregående skole.  

Sammensetning av utvalget er som følgende:  

 Storslett skole skal være representert med en representant fra hver klasse fra 5. til og 
med 10. klasse  

 Rotsundelv skole, Reisa Montessori skole, Straumfjordnes skole og Nordreisa 
videregående skole skal være representert med 2 representanter hver.  

 Ungdomsrådet i Nordreisa skal være representert med 2 representanter  

 Begge kjønn skal være representert  

Leder i ungdomsrådet er ordfører i barn og unges kommunestyre.  
Varaordfører blir valgt ved første konstituerende møte i barn og unges kommunestyremøte. 
Ordfører i Nordreisa kommune er «kommunedirektør» under møtene.  
Oppvekstleder er møtesekretær i barn og unges kommunestyre. 
 

Vurdering 

Forlag til endringer i reglement/retningslinjer er i tråd med dagens drift av BUK. 
Kommunedirektøren anbefaler endringer som foreslått. 
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1. Oppnevning og sammensetning 
Barn og unges kommunestyre oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til 

§ 10 i kommuneloven. 

 

Barn og unges kommunestyre består av 20-25 medlemmer og varamedlemmer fra 5. klasse til og 

med videregående skole.  

 

Sammensetning av utvalget er som følgende: 

 Storslett skole skal være representert med en representant fra hver klasse fra 5. til og med 

10. klasse  

 Rotsundelv skole, Oksfjord oppvekstsenter avd. skole, Reisa Montessoriskole, 

Straumfjordnes skole og Nordreisa videregående skole skal være representert med 2 

representanter hver.  

 Ungdomsrådet i Nordreisa skal være representert med 2 representanter 

 Begge kjønn skal være representert 

 

Leder i ungdomsrådet er ordfører i barn og unges kommunestyre.  

Varaordfører blir valgt ved første konstituerende møte i barn og unges kommunestyremøte. 

Ordfører i Nordreisa kommune er ”rådmann” under møtene. 

Oppvekstleder er møtesekretær i barn og unges kommunestyre. 

 

 

2. Valg 
Representantene til Barn og unges kommunestyre velges for to år fra og med 2013, og valget 

gjøres samtidig som valget til elevrådet.  

 

Etter skolestart hver annen høst (oddetalls år) gjøres det nytt valg av representanter til Barn og 

unges kommunestyre på hver skole. Ved Storslett skole velges det nye representanter fra 5. klasse 

hvert år. 

 

Det bør være forskjellige representanter til elevråd og BUK, men de kan også være de samme. 

Representanter kan gjenvelges. 

 

Det er elevene som kommer med forslag på representantene og valget gjøres skriftlig. 

 

Skolene har ansvaret for at valget gjennomføres. 

 

  

Reglement/retningslinjer for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa 

 

Dok id:  

2010/3607 
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Politisk instruks 
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2 
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Barn og unges kommunestyre 10.12.13 

Nordreisa kommunestyre 19.12.13 

Side nr: 

3 

198



 2 

Jfr opplæringslova § 11-2, vedr elevråd ved grunnskoler skal det være et elevråd for årstrinnene 5.-

7. klasse og årstrinnene 8.-10. klasse. Jfr loven skal representantene være valgt senest tre uker etter 

at skolen har startet om høsten. Valget skal likevel være gjøres seinest innen 1. oktober. 

 

 

3. Underutvalg 
BUK har møter 2 ganger i året, og for å kunne gi fortere tilbakemelding på innkomne søknader 

på midler og økonomisk støtte opprettes et arbeidsutvalg (BUKA). 

 

BUKA behandler innkomne søknader om aktivitetsmidler, og vil legge til rette for at 

pengene/midlene som BUK har til rådighet blir brukt innen årets utgang. Max grense for 

søknadsbeløpene som arbeidsutvalget kan behandle er kr 5.000,-. Innvilgede søknader skal 

refereres i BUK. 

 

BUKA består av 5 representanter og vararepresentanter, med følgende fordeling: 

Ordfører i BUK med personlig vara fra ungdomsrådet 

1 representant fra mellomtrinnet med personlig vara  

3 representanter og 3 vara representanter 

 

Representantene til BUKA velges fra BUK. Valget gjelder for to år og valget gjøres på første 

konstituerende møte i BUK. 

Ordfører i BUK er leder av BUKA.  

 

BUKA skal behandle søknader om aktivitetsmidler som har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. 

BUKA kan også tre sammen hvis det er andre saker som må behandles på kort varsel.  

 

4. Representant i 17.mai komite 
17. mai komiteen i Nordreisa består av tre medlemmer, hvorav det ene medlemmet er sittende 

ordfører i BUK med personlig vara som er varaordfører i BUK.  

 

5. Ansvar og rettigheter 
Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 

unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. 

Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 

kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 

politiske råd og utvalg. 

 

Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret med to representanter, og en representant i  

helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg, næring- og kultur utvalg, driftsutvalget og 

formannskapet. 

 

 

6. Saker og saksbehandling 
Seks til åtte uker før møtedato vil det bli sendt henvendelse fra utvalgssekretariatet til Barn og 

unges kommunestyre representanter, klassene og den respektive skolen om å fremme aktuelle 

saker til behandling i utvalget. Det kan også meldes inn saker fortløpende gjennom skoleåret. 

Sakene må inneholde en kort redegjørelse om bakgrunnen for at saken vil fremmes og evt kostnad 

dette medfører. 
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Sekretariatet vurderer og prioriter sammen med ordførere de innkomne sakene før de legges fram 

for Barn og unges kommunestyre.  Møtepapirene vil bli sendt representantene innen åtte dager før 

møtet. 

 

Barn og unges kommunestyre kan også gjøre egne vedtak og kreve de gjennomført under 

forutsetning av at det ressursmessig mulig. Etter vedtak er gjort i Barn og unges kommunestyre 

sendes sakene til videre behandling i de hovedutvalgene som sakene vedrører, før endelig vedtak 

fattes. 

 

 

7. Møter 
Barn og unges kommunestyre skal ha to møter hvert år. Et om høsten og et om våren. Det settes 

opp møteplan for hvert nye år. 

 

Barn og unges kommunestyre innkalles skriftlig med minst ti dagers varsel. Fravær skal ikke 

registreres på skolen ved framvisning av møteinnkalling. 

 

Det skal være en ansvarlig voksen fra hver skole tilstede under møtene i BUK.  

 

Avgjørelser og avstemminger treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 

 

Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet. Fortløpende 

vedtak fra møtet refereres i kommunestyret, formannskapet, oppvekstutvalget, helse- og 

omsorgsutvalget, næring- og kulturutvalget og driftsutvalget 

 

8. Økonomi 
Kommunestyret vedtar hver høst hvor stor budsjettpost barn og unges kommunestyre skal 

disponere for kommende år. Inkludert i denne budsjettposten inngår også utgiftene som medgår til 

å avholde møtene. Midlene ellers disponeres i henhold til egne vedtak. 

 

 

9. Bekreftelse 
Når en representant går ut av barn og unges kommunestyre skal det utstedes dokumentasjon på 

hvor lenge vedkommende har vært med i BUK, alder, klassetrinn, samt hvilken skole 

vedkommende representerte. 

 

10. Endringer av reglementet 
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 

naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av barn og 

unges kommunestyre. 
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1. Oppnevning og sammensetning 
Barn og unges kommunestyre oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til 
§ 10 i kommuneloven. 
 
Barn og unges kommunestyre består av 20-25 medlemmer og varamedlemmer fra 5. klasse til og 
med videregående skole.  
 
Sammensetning av utvalget er som følgende: 

 Storslett skole skal være representert med en representant fra hver klasse fra 5. til og med 
10. klasse  

 Rotsundelv skole, Reisa Montessori skole, Straumfjordnes skole og Nordreisa 
videregående skole skal være representert med 2 representanter hver.  

 Ungdomsrådet i Nordreisa skal være representert med 2 representanter 
 Begge kjønn skal være representert 

 
Leder i ungdomsrådet er ordfører i barn og unges kommunestyre.  
Varaordfører blir valgt ved første konstituerende møte i barn og unges kommunestyremøte. 
Ordfører i Nordreisa kommune er «kommunedirektør» under møtene. 
Oppvekstleder er møtesekretær i barn og unges kommunestyre. 
 
 

2. Valg 
Representantene til Barn og unges kommunestyre velges for to år fra og med 2013, og valget 
gjøres samtidig som valget til elevrådet.  
 
Etter skolestart hver annen høst (oddetalls år) gjøres det nytt valg av representanter til Barn og 
unges kommunestyre på hver skole. Ved Storslett skole velges det nye representanter fra 5. klasse 
hvert år. 
 
Det bør være forskjellige representanter til elevråd og BUK, men de kan også være de samme. 
Representanter kan gjenvelges. 
 
Det er elevene som kommer med forslag på representantene og valget gjøres skriftlig. 
 
Skolene har ansvaret for at valget gjennomføres. 

Dok id:  
2010/3607 
 

Revidering –  
Reglement/retningslinjer for Barn og unges kommunestyre i Nordreisa 
 Dok type: 

Reglement 
Utgave 
3 

Redigert av:  
Edel Gulbrandsen, 
pedagogisk konsulent 
oppvekst 

Gjelder fra 
10.12.2013 

Behandlet av:   
Barn og unges kommunestyre 10.12.13 
Nordreisa kommunestyre 19.12.13 
Barn- og unges kommunestyre 11.03.21 
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5 
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Jfr opplæringslova § 11-2, vedr elevråd ved grunnskoler skal det være et elevråd for årstrinnene 5.-
7. klasse og årstrinnene 8.-10. klasse. Jfr loven skal representantene være valgt senest tre uker etter 
at skolen har startet om høsten. Valget skal likevel være gjennomført senest innen 1. oktober. 
 
 

3. Underutvalg 
BUK har møter 2 ganger i året, og for å kunne gi fortere tilbakemelding på innkomne søknader  
på midler og økonomisk støtte opprettes et arbeidsutvalg (BUKA).  
 
BUKA behandler innkomne søknader om aktivitetsmidler, og vil legge til rette for at 
pengene/midlene som BUK har til rådighet blir brukt innen årets utgang. Max grense for 
søknadsbeløpene som arbeidsutvalget kan behandle er kr 5.000,-. Innvilgede søknader skal 
refereres i BUK.  
 
BUKA består av 5 representanter og vararepresentanter, med følgende fordeling:  
Ordfører i BUK med personlig vara fra ungdomsrådet  
1 representant fra mellomtrinnet med personlig vara  
3 representanter og 3 vara representanter  
 
Representantene til BUKA velges fra BUK. Valget gjelder for to år og valget gjøres på første 
konstituerende møte i BUK.  
 
Ordfører i BUK er leder av BUKA.  
BUKA skal behandle søknader om aktivitetsmidler som har søknadsfrist 1. mars og 1. oktober. 
BUKA kan også tre sammen hvis det er andre saker som må behandles på kort varsel. 
 
 

4. Representant i 17.mai komite 
17. mai komiteen i Nordreisa består av tre medlemmer, hvorav det ene medlemmet er sittende 
ordfører i BUK med personlig vara som er varaordfører i BUK.  
 

5. Ansvar og rettigheter 
Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. 
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådets representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg. 
 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret med to representanter, og en representant i  
helse- og omsorgsutvalg, oppvekstutvalg, næring- og kultur utvalg, driftsutvalget og 
formannskapet. 
 
 

6. Saker og saksbehandling 
Seks til åtte uker før møtedato vil det bli sendt henvendelse fra utvalgssekretariatet til Barn og 
unges kommunestyre representanter, klassene og den respektive skolen om å fremme aktuelle 
saker til behandling i utvalget. Det kan også meldes inn saker fortløpende gjennom skoleåret. 
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Sakene må inneholde en kort redegjørelse om bakgrunnen for at saken vil fremmes og evt kostnad 
dette medfører. 
 
Sekretariatet vurderer og prioriter sammen med ordførere de innkomne sakene før de legges fram 
for Barn og unges kommunestyre.  Møtepapirene vil bli sendt representantene innen åtte dager før 
møtet. 
 
Barn og unges kommunestyre kan også gjøre egne vedtak og kreve de gjennomført under 
forutsetning av at det ressursmessig mulig. Etter vedtak er gjort i Barn og unges kommunestyre 
sendes sakene til videre behandling i de hovedutvalgene som sakene vedrører, før endelig vedtak 
fattes. 
 
 

7. Møter 
Barn og unges kommunestyre skal ha to møter hvert år. Et om høsten og et om våren. Det settes 
opp møteplan for hvert nye år. 
 
Barn og unges kommunestyre innkalles skriftlig med minst ti dagers varsel. Fravær skal ikke 
registreres på skolen ved framvisning av møteinnkalling. 
 
Det skal være en ansvarlig voksen fra hver skole tilstede under møtene i BUK.  
 
Avgjørelser og avstemminger treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 
 
Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet. Fortløpende 
vedtak fra møtet refereres i kommunestyret, formannskapet, oppvekstutvalget, helse- og 
omsorgsutvalget, næring- og kulturutvalget og driftsutvalget 
 

8. Økonomi 
Kommunestyret vedtar hver høst hvor stor budsjettpost barn og unges kommunestyre skal 
disponere for kommende år. Inkludert i denne budsjettposten inngår også utgiftene som medgår til 
å avholde møtene. Midlene ellers disponeres i henhold til egne vedtak. 
 
 

9. Bekreftelse 
Når en representant går ut av barn og unges kommunestyre skal det utstedes dokumentasjon på 
hvor lenge vedkommende har vært med i BUK, alder, klassetrinn, samt hvilken skole 
vedkommende representerte. 
 

10. Endringer av reglementet 
Redaksjonelle endringer som ikke endrer realiteten i reglementet og realitetsendringer som er en 
naturlig konsekvens av endringer i lov, avtaler eller lokale bestemmelser kan endres av barn og 
unges kommunestyre. 
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