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Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til 
lokale virksomheter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- 

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) 

Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra 

Stortinget 18. juni 2021 Innst. 600 S (2020-2021).  Vi viser også til våre brev av 25. februar 

og 15. april 2021. 

 

Dette brevet omfatter tildeling av tredje del av tilskuddet på kap. 553, post 68 (ny) kommunal 

kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Departementet tildelte første del av tilskuddet 

på 1 milliard kroner 25. februar 2021. Andre del av tilskuddet på 750 millioner, ble tildelt 15. 

april 2021.  

 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for 

lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  

 

Departementet forventer at kommunene tildeler disse midlene til bedriftene uten unødvendig 

opphold for å bedre situasjonen for bedrifter og virksomheter.  

 

Fordeling og utbetaling 

750 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og 

serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), 

detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører for 2. og 3. kvartal 2020, 

med de kvartalstall som totalt sett er mest fordelaktig for den enkelte kommune. I tillegg vil 

ikke kommuner med beregnet kompensasjon mindre enn 250.00 kroner, få utbetalt midler i 

denne runden. Dette for i større grad å målrette ordningen.  

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/1215-50 

Dato 

25. juni 2021 

 

 

5



 

 

Side 2 
 

Regjeringen vil, i tråd med Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett 2021 om ytterligere 

546 millioner kroner til kommunene dersom det blir behov som følge av omfattende lokale 

eller regionale smitteverntiltak, eller dersom deler av reiselivsnæringen ikke kan gjenoppta 

aktiviteten.  

 

Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig.  

 

Vedlegg 1 viser fordelingen av tilskuddet per kommune av en total ramme på 750 millioner 

kroner. Nærmere informasjon om fordelingen ligger på departementets nettside. 

 

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet  

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale 

virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale 

virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge 

smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader 

eller tap som følge  av smitteverntiltak og nedstegning. 

 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig 

av den lokale situasjonen.  

 

Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales 

til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av 

tilsagn på et senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD. 

 

Statsstøtteregelverket  

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. 

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. Det er i hovedsak tre 

måter kommunene kan tildele støtte på. 

 

1. Bagatellmessig støtte. Tilskudd innenfor regelverket for bagatellmessig støtte 

regnes ikke som offentlig støtte. Tilskuddet må likevel følge regelverket for 

bagatellmessig støtte, og det følger visse krav til hvordan tilskuddene skal gis. 

Bagatellmessig støtte er omtalt i kapittel 16 i veilederen, se særlig avsnitt 16.5. Det 

viktigste kravet er at støttegiver innhenter informasjon om hvilken annen offentlig 

støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten 

er hjemlet. Dersom tilskudd gis i form av bagatellmessig støtte, tilrår vi at det ikke 

spesifiseres hvilke kostnader tilskuddet er ment å dekke eller kompensere for. Dette 

skyldes at en spesifikasjon av kostnader tilskuddet skal dekke vil kunne reise 

kumulasjonsspørsmål og føre til krav om avkortning. I kommuner som har nedsatt 

arbeidsgiveravgift til 10,6 pst., de såkalte sone 1a-kommunene, regnes denne 

avgiftsfordelen som bagatellmessig støtte. Kommuner i sone 1a for ordningen med 
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differensiert arbeidsgiveravgift må derfor være ekstra oppmerksomme på dette. 

Mange foretak vil fortsatt kunne motta bagatellmessig støtte, men kommunen må i 

disse tilfellene undersøke om avgiftsfordelen de siste tre år sammen med eventuell 

kommunal bagatellstøtte overstiger maksimumsbeløpet på 200.000 Euro. 

 

2. Offentlig støtte etter gruppeunntaksforordningen. Dersom støtte skal gis med 

hjemmel i gruppeunntaksforordningen, må den gruppemeldes til EFTAs 

overvåkingsorgan, ESA. Dette er en nokså enkel måte å melde støtte på, men den er 

likevel noe mer omfattende enn å gi bagatellmessig støtte. Innenfor denne ordningen, 

kan støttegiver bare gi støtte innenfor de bestemmelser som faller innenfor formålet 

for denne ordningen. Nærmere informasjon om denne muligheten står i veilederens 

kapittel 17. 

 

3. Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av 

regelverket. Regjeringen har notifisert en nasjonal ordningen under Covid-19- 

rammeverket (godkjent av ESA 16. april 2021) som et tilbud til kommunene. Fordelen 

er at denne ordningen gir kommunene stort handlingsrom til å innrette egen ordning 

og tildele offentlig støtte på en trygg måte, selv om tilskuddsbeløpet går ut over nivået 

for bagatellmessig støtte. Nærmere informasjon om ordningen ligger på 

regjeringen.no og regionalforvaltningen. KMD har også laget en veileder til 

kommunene for bruk av ordningen, sendt 26. april 2021. 

 

Erfaringene så langt viser at kommunene må hente inn informasjon om de lokale 

virksomhetene er del av et større konsern. Kommunene må også vurdere samlet støtte til 

hele konsernet, og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke (kumulasjon), for å unngå dobbelt 

kompensasjon.  Departementet anbefaler i slike tilfeller derfor kommunene å bruke den 

nasjonalt notifiserte ordningen, for å få et større handlingsrom til å støtte enkelte 

virksomheter.  

 

Forhold til øvrig regelverk 

Kommunen må ved bruk av midlene påse at kommunelovens og forvaltningslovens 

bestemmelser blir overholdt. 

 

Regionalforvaltning, søknadsskjema og krav til rapportering 

KMD har laget et forenklet søknadsskjema om virksomhetene kan benytte for å søke om støtte. 

I tillegg er det også laget et søknadsskjema for notifisert ordning. Fordelene ved å bruke 

regionalforvaltning.no er at rapporteringen vil genereres automatisk, fordi systemet 

gjenbruker informasjonen. I tillegg sikrer skjemaet for den notifiserte ordningen at tildelinger 

skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte. 

 

Støtte til virksomheter skal legges fortløpende inn i regionalforvaltning.no. Sluttrapportering 

sendes til departementet innen 31.12.2021 gjennom regionalforvaltning.no. Følgende 

informasjon skal innhentes som et minimum: 

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer 
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2. Tilskuddsbeløp 

3. Hjemmel for støtte (bagatellmessig støtte, gruppeunntaksforordningen, Covid-19-

rammeverket eller andre deler av regelverket for offentlig støtte) 

 

I sluttrapportene til departementet skal det ligge ved en revisorattestasjon på at kommunen 

har benyttet midlene i tråd med innholdet i dette brevet. For kommuner der tilskuddet utgjør 

mindre enn 500 000 kroner, er det likevel ikke krav om revisorattestasjon. Revisjonen skal 

bekrefte hvilket beløp som eventuelt skal tilbakebetales til departementet.   

 

Departementet vil be fylkeskommunene å veilede kommunene i bruken av 

regionalforvaltning.no. i forbindelse med rapportering på midlene.  

 
Kontroll og reaksjoner                                                                                             

Departementet kan føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene som er 

fastsatt ved Stortingets behandling og spesifisert i dette brevet, jf. Bevilgningsreglementet § 

10. Riksrevisjonen har tilsvarende kontrolladgang, jf. lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 § 

12.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan be om ytterligere redegjørelse og 

dokumentasjon dersom departementet anser det som nødvendig for å fastslå at midlene har 

gått til å oppfylle formålet med tilskuddet.   

 

Med hilsen 

 

 

Gerd Slinning (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Iver Grøtting Prestkvern 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

Alstahaug kommune    

Alta kommune    

Alvdal kommune    

Alver kommune    

Andøy kommune    

Arendal kommune    

Asker kommune    

Askøy kommune    

Aurland kommune    

Aurskog-Høland 

kommune 

   

Austevoll kommune    

Averøy kommune    

Balsfjord kommune    

Bamble kommune    

Bardu kommune    

Bergen kommune    

Bjørnafjorden 

kommune 

   

Bodø kommune    

Brønnøy kommune    

Bykle kommune    

Bærum kommune    

Bømlo kommune    

Dovre kommune    

Drammen kommune    

Eidfjord kommune    

Eidskog kommune    

Eidsvoll kommune    

Eigersund kommune    

Elverum kommune    

Etne kommune    

Evje og Hornnes 

kommune 

   

Farsund kommune    

Fauske kommune / 

Fuosko suohkan 

   

Fjord kommune    

Flekkefjord 

kommune 

   

Flesberg kommune    

Flå kommune    
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Fredrikstad 

kommune 

   

Frogn kommune    

Froland kommune    

Frøya kommune    

Færder kommune    

Gausdal kommune    

Giske kommune    

Gjerstad kommune    

Gjesdal kommune    

Gjøvik kommune    

Gloppen kommune    

Gol kommune    

Gran kommune    

Grimstad kommune    

Grong kommune    

Grue kommune    

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

   

Hábmera Suohkan - 

Hamarøy kommune 

   

Hadsel kommune    

Halden kommune    

Hamar kommune    

Hammerfest 

kommune 

   

Harstad kommune    

Haugesund 

kommune 

   

Heim kommune    

Hemnes kommune    

Hemsedal kommune    

Herøy kommune    

Hitra kommune    

Hol kommune    

Hole kommune    

Holmestrand 

kommune 

   

Horten kommune    

Hustadvika 

kommune 

   

Hvaler kommune    

Høyanger kommune    
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Hå kommune    

Inderøy kommune    

Indre Fosen    

Indre Østfold 

kommune 

   

Jevnaker kommune    

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

   

Karmøy kommune    

Kinn kommune    

Klepp kommune    

Kongsberg 

kommune 

   

Kongsvinger 

kommune 

   

Kragerø kommune    

Kristiansand 

kommune 

   

Kristiansund 

kommune 

   

Krødsherad 

kommune 

   

Kvam herad    

Kvinesdal kommune    

Kvinnherad 

kommune 

   

Kviteseid kommune    

Larvik kommune    

Levanger kommune    

Lier kommune    

Lillehammer 

kommune 

   

Lillesand kommune    

Lillestrøm kommune    

Lindesnes kommune    

Lom kommune    

Lunner kommune    

Luster kommune    

Lyngdal kommune    

Lyngen kommune    

Lørenskog 

kommune 

   

Løten kommune    

Malvik kommune    
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Melhus kommune    

Meløy kommune    

Midtre Gauldal 

kommune 

   

Midt-Telemark 

kommune 

   

Modum kommune    

Molde kommune    

Moskenes kommune    

Moss kommune    

Målselv kommune    

Namsos kommune    

Namsskogan 

kommune 

   

Nannestad 

kommune 

   

Narvik kommune    

Nes kommune    

Nesbyen kommune    

Nesodden kommune    

Nittedal kommune    

Nome kommune    

Nord-Aurdal 

kommune 

   

Nord-Fron kommune    

Nordkapp kommune    

Nordre Follo 

kommune 

   

Nordre Land 

kommune 

   

Nordreisa kommune    

Notodden kommune    

Nærøysund 

kommune 

   

Oppdal kommune    

Orkland kommune    

Oslo kommune    

Porsanger kommune 

- Porsáŋgu - 

Porsanki 

   

Porsgrunn kommune    

Rakkestad 

kommune 

   

Rana kommune    
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Randaberg 

kommune 

   

Rauma kommune    

Ringebu kommune    

Ringerike kommune    

Ringsaker kommune    

Risør kommune    

Røros kommune    

Råde kommune    

Saltdal kommune    

Sandefjord 

kommune 

   

Sandnes kommune    

Sarpsborg kommune    

Sauda kommune    

Sel kommune    

Selbu kommune    

Seljord kommune    

Senja kommune    

Sigdal kommune    

Sirdal kommune    

Skien kommune    

Skjåk kommune    

Smøla kommune    

Sogndal kommune    

Sola kommune    

Sortland kommune    

Stad kommune    

Stange kommune    

Stavanger kommune    

Steinkjer kommune    

Stjørdal kommune    

Stord kommune    

Stor-Elvdal 

kommune 

   

Strand kommune    

Stranda kommune    

Stryn kommune    

Sula kommune    

Suldal kommune    

Sunndal kommune    

Sunnfjord kommune    

Surnadal kommune    

Sykkylven kommune    
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Sør-Aurdal 

kommune 

   

Sør-Fron kommune    

Sør-Odal kommune    

Sør-Varanger 

kommune 

   

Time kommune    

Tinn kommune    

Tjeldsund kommune    

Tokke kommune    

Tromsø kommune    

Trondheim 

kommune 

   

Trysil kommune    

Tvedestrand 

kommune 

   

Tynset kommune    

Tysvær kommune    

Tønsberg kommune    

Ullensaker 

kommune 

   

Ullensvang 

kommune 

   

Ulstein kommune    

Ulvik herad    

Vadsø kommune    

Vang kommune    

Vefsn kommune    

Vennesla kommune    

Verdal kommune    

Vestby kommune    

Vestnes kommune    

Vestre Toten 

kommune 

   

Vestvågøy 

kommune 

   

Vindafjord kommune    

Vinje kommune    

Volda kommune    

Voss herad    

Vågan kommune    

Vågå kommune    

Øksnes kommune    

Ørland kommune    
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Ørsta kommune    

Østre Toten 

kommune 

   

Øvre Eiker 

kommune 

   

Øyer kommune    

Øygarden kommune    

Øystre Slidre 

kommune 

   

Åfjord kommune    

Ål kommune    

Ålesund kommune    

Åmot kommune    

Årdal kommune    

Ås kommune    

Åsnes kommune    
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Vedlegg 1: Tildeling til kommuner

Kommunenummer Kommune Tildeling

OSLO

301 Oslo 138 278 000         

Oslo totalt 138 278 000         

ROGALAND

1101 Eigersund 1 979 000             

1103 Stavanger 21 741 000           

1106 Haugesund 7 292 000             

1108 Sandnes 12 552 000           

1111 Sokndal -                         

1112 Lund -                         

1114 Bjerkreim -                         

1119 Hå 1 048 000             

1120 Klepp 1 828 000             

1121 Time 2 867 000             

1122 Gjesdal 2 078 000             

1124 Sola 4 244 000             

1127 Randaberg 614 000                 

1130 Strand 1 080 000             

1133 Hjelmeland -                         

1134 Suldal 402 000                 

1135 Sauda 418 000                 

1144 Kvitsøy -                         

1145 Bokn -                         

1146 Tysvær 660 000                 

1149 Karmøy 3 831 000             

1151 Utsira -                         

1160 Vindafjord 585 000                 

Rogaland totalt 63 219 000           

MØRE OG ROMSDAL

1505 Kristiansund 3 839 000             

1506 Molde 4 713 000             

1507 Ålesund 10 188 000           

1511 Vanylven -                         

1514 Sande -                         

1515 Herøy (Møre og Romsdal) 1 021 000             

1516 Ulstein 1 335 000             

1517 Hareid -                         

1520 Ørsta 1 257 000             

1525 Stranda 1 153 000             

1528 Sykkylven 646 000                 

1531 Sula 367 000                 

1532 Giske 415 000                 

1535 Vestnes 517 000                 

1539 Rauma 1 196 000             

1547 Aukra -                         

1554 Averøy 399 000                 

1557 Gjemnes -                         
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1560 Tingvoll -                         

1563 Sunndal 751 000                 

1566 Surnadal 681 000                 

1573 Smøla 271 000                 

1576 Aure -                         

1577 Volda 944 000                 

1578 Fjord 504 000                 

1579 Hustadvika 710 000                 

Møre og Romsdal totalt 30 907 000           

NORDLAND

1804 Bodø 8 775 000             

1806 Narvik 3 095 000             

1811 Bindal -                         

1812 Sømna -                         

1813 Brønnøy 1 024 000             

1815 Vega -                         

1816 Vevelstad -                         

1818 Herøy (Nordland) -                         

1820 Alstahaug 1 075 000             

1822 Leirfjord -                         

1824 Vefsn 2 003 000             

1825 Grane -                         

1826 Hattfjelldal -                         

1827 Dønna -                         

1828 Nesna -                         

1832 Hemnes 284 000                 

1833 Rana 3 635 000             

1834 Lurøy -                         

1835 Træna -                         

1836 Rødøy -                         

1837 Meløy 539 000                 

1838 Gildeskål -                         

1839 Beiarn -                         

1840 Saltdal 619 000                 

1841 Fauske - Fuosko 1 324 000             

1845 Sørfold -                         

1848 Steigen -                         

1851 Lødingen -                         

1853 Evenes -                         

1856 Røst -                         

1857 Værøy -                         

1859 Flakstad -                         

1860 Vestvågøy 1 788 000             

1865 Vågan 2 689 000             

1866 Hadsel 635 000                 

1867 Bø -                         

1868 Øksnes 477 000                 

1870 Sortland - Suortá 2 021 000             

1871 Andøy 635 000                 

1874 Moskenes 467 000                 
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1875 Hamarøy 287 000                 

Nordland totalt 31 372 000           

VIKEN

3001 Halden 3 079 000             

3002 Moss 6 992 000             

3003 Sarpsborg 6 442 000             

3004 Fredrikstad 10 549 000           

3005 Drammen 14 254 000           

3006 Kongsberg 3 356 000             

3007 Ringerike 4 099 000             

3011 Hvaler 791 000                 

3012 Aremark -                         

3013 Marker -                         

3014 Indre Østfold 3 305 000             

3015 Skiptvet -                         

3016 Rakkestad 525 000                 

3017 Råde 397 000                 

3018 Våler (Viken) -                         

3019 Vestby 3 668 000             

3020 Nordre Follo 7 973 000             

3021 Ås 4 375 000             

3022 Frogn 2 059 000             

3023 Nesodden 1 226 000             

3024 Bærum 16 421 000           

3025 Asker 12 890 000           

3026 Aurskog-Høland 1 029 000             

3027 Rælingen -                         

3028 Enebakk -                         

3029 Lørenskog 7 753 000             

3030 Lillestrøm 12 159 000           

3031 Nittedal 1 052 000             

3032 Gjerdrum -                         

3033 Ullensaker 12 922 000           

3034 Nes 965 000                 

3035 Eidsvoll 2 137 000             

3036 Nannestad 532 000                 

3037 Hurdal -                         

3038 Hole 769 000                 

3039 Flå 477 000                 

3040 Nesbyen 458 000                 

3041 Gol 1 775 000             

3042 Hemsedal 998 000                 

3043 Ål 638 000                 

3044 Hol 1 895 000             

3045 Sigdal 357 000                 

3046 Krødsherad 635 000                 

3047 Modum 1 043 000             

3048 Øvre Eiker 1 144 000             

3049 Lier 4 460 000             

3050 Flesberg 257 000                 
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3051 Rollag -                         

3052 Nore og Uvdal -                         

3053 Jevnaker 547 000                 

3054 Lunner 317 000                 

Viken totalt 156 720 000         

INNLANDET

3401 Kongsvinger 1 947 000             

3403 Hamar 7 078 000             

3405 Lillehammer 6 917 000             

3407 Gjøvik 5 201 000             

3411 Ringsaker 4 220 000             

3412 Løten 340 000                 

3413 Stange 1 099 000             

3414 Nord-Odal -                         

3415 Sør-Odal 767 000                 

3416 Eidskog 389 000                 

3417 Grue 287 000                 

3418 Åsnes 550 000                 

3419 Våler (Innlandet) -                         

3420 Elverum 2 790 000             

3421 Trysil 1 515 000             

3422 Åmot 416 000                 

3423 Stor-Elvdal 257 000                 

3424 Rendalen -                         

3425 Engerdal -                         

3426 Tolga -                         

3427 Tynset 1 000 000             

3428 Alvdal 308 000                 

3429 Folldal -                         

3430 Os -                         

3431 Dovre 920 000                 

3432 Lesja -                         

3433 Skjåk 448 000                 

3434 Lom 1 389 000             

3435 Vågå 761 000                 

3436 Nord-Fron 877 000                 

3437 Sel 1 260 000             

3438 Sør-Fron 434 000                 

3439 Ringebu 912 000                 

3440 Øyer 1 475 000             

3441 Gausdal 367 000                 

3442 Østre Toten 716 000                 

3443 Vestre Toten 981 000                 

3446 Gran 1 884 000             

3447 Søndre Land -                         

3448 Nordre Land 568 000                 

3449 Sør-Aurdal 257 000                 

3450 Etnedal -                         

3451 Nord-Aurdal 1 791 000             

3452 Vestre Slidre -                         
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3453 Øystre Slidre 989 000                 

3454 Vang 365 000                 

Innlandet totalt 51 475 000           

VESTFOLD OG TELEMARK

3801 Horten 2 939 000             

3802 Holmestrand 1 863 000             

3803 Tønsberg 9 440 000             

3804 Sandefjord 8 171 000             

3805 Larvik 6 281 000             

3806 Porsgrunn 4 543 000             

3807 Skien 6 777 000             

3808 Notodden 1 485 000             

3811 Færder 2 097 000             

3812 Siljan -                         

3813 Bamble 2 491 000             

3814 Kragerø 2 512 000             

3815 Drangedal -                         

3816 Nome 488 000                 

3817 Midt-Telemark 2 625 000             

3818 Tinn 1 137 000             

3819 Hjartdal -                         

3820 Seljord 740 000                 

3821 Kviteseid 402 000                 

3822 Nissedal -                         

3823 Fyresdal -                         

3824 Tokke 295 000                 

3825 Vinje 705 000                 

Vestfold og Telemark totalt 54 991 000           

AGDER

4201 Risør 997 000                 

4202 Grimstad 3 314 000             

4203 Arendal 6 670 000             

4204 Kristiansand 18 480 000           

4205 Lindesnes 3 322 000             

4206 Farsund 1 442 000             

4207 Flekkefjord 1 048 000             

4211 Gjerstad 389 000                 

4212 Vegårshei -                         

4213 Tvedestrand 1 113 000             

4214 Froland 268 000                 

4215 Lillesand 2 062 000             

4216 Birkenes -                         

4217 Åmli -                         

4218 Iveland -                         

4219 Evje og Hornnes 1 059 000             

4220 Bygland -                         

4221 Valle -                         

4222 Bykle 426 000                 

4223 Vennesla 818 000                 

4224 Åseral -                         

20



4225 Lyngdal 2 265 000             

4226 Hægebostad -                         

4227 Kvinesdal 453 000                 

4228 Sirdal 290 000                 

Agder totalt 44 416 000           

VESTLAND

4601 Bergen 48 494 000           

4602 Kinn 2 097 000             

4611 Etne 488 000                 

4612 Sveio -                         

4613 Bømlo 753 000                 

4614 Stord 2 756 000             

4615 Fitjar -                         

4616 Tysnes -                         

4617 Kvinnherad 1 185 000             

4618 Ullensvang 1 925 000             

4619 Eidfjord 399 000                 

4620 Ulvik 255 000                 

4621 Voss 3 091 000             

4622 Kvam 1 113 000             

4623 Samnanger -                         

4624 Bjørnafjorden 2 118 000             

4625 Austevoll 536 000                 

4626 Øygarden 3 508 000             

4627 Askøy 1 830 000             

4628 Vaksdal -                         

4629 Modalen -                         

4630 Osterøy -                         

4631 Alver 1 710 000             

4632 Austrheim -                         

4633 Fedje -                         

4634 Masfjorden -                         

4635 Gulen -                         

4636 Solund -                         

4637 Hyllestad -                         

4638 Høyanger 306 000                 

4639 Vik -                         

4640 Sogndal 2 129 000             

4641 Aurland 1 201 000             

4642 Lærdal -                         

4643 Årdal 346 000                 

4644 Luster 887 000                 

4645 Askvoll -                         

4646 Fjaler -                         

4647 Sunnfjord 3 147 000             

4648 Bremanger -                         

4649 Stad 1 013 000             

4650 Gloppen 673 000                 

4651 Stryn 2 496 000             

Vestland totalt 84 456 000           
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TRØNDELAG

5001 Trondheim 34 709 000           

5006 Steinkjer 3 542 000             

5007 Namsos 2 121 000             

5014 Frøya 547 000                 

5020 Osen -                         

5021 Oppdal 1 582 000             

5022 Rennebu -                         

5025 Røros 1 445 000             

5026 Holtålen -                         

5027 Midtre Gauldal 566 000                 

5028 Melhus 789 000                 

5029 Skaun -                         

5031 Malvik 517 000                 

5032 Selbu 273 000                 

5033 Tydal -                         

5034 Meråker -                         

5035 Stjørdal 3 725 000             

5036 Frosta -                         

5037 Levanger 2 201 000             

5038 Verdal 1 421 000             

5041 Snåase - Snåsa -                         

5042 Lierne -                         

5043 Raarvihke - Røyrvik -                         

5044 Namsskogan 295 000                 

5045 Grong 357 000                 

5046 Høylandet -                         

5047 Overhalla -                         

5049 Flatanger -                         

5052 Leka -                         

5053 Inderøy 391 000                 

5054 Indre Fosen 477 000                 

5055 Heim 483 000                 

5056 Hitra 764 000                 

5057 Ørland 1 080 000             

5058 Åfjord 552 000                 

5059 Orkland 2 086 000             

5060 Nærøysund 885 000                 

5061 Rindal -                         

Trøndelag totalt 60 808 000           

TROMS OG FINNMARK

5401 Tromsø 14 834 000           

5402 Harstad 4 325 000             

5403 Alta 3 485 000             

5404 Vardø -                         

5405 Vadsø 764 000                 

5406 Hammerfest 1 488 000             

5411 Kvæfjord -                         

5412 Tjeldsund 284 000                 

5413 Ibestad -                         
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5414 Gratangen -                         

5415 Loabák - Lavangen -                         

5416 Bardu 402 000                 

5417 Salangen -                         

5418 Målselv 954 000                 

5419 Sørreisa -                         

5420 Dyrøy -                         

5421 Senja 1 962 000             

5422 Balsfjord 539 000                 

5423 Karlsøy -                         

5424 Lyngen 306 000                 

5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono -                         

5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono -                         

5427 Skjervøy -                         

5428 Nordreisa 547 000                 

5429 Kvænangen -                         

5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 314 000                 

5432 Loppa -                         

5433 Hasvik -                         

5434 Måsøy -                         

5435 Nordkapp 668 000                 

5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki  566 000                 

5437 Kárásjohka - Karasjok 306 000                 

5438 Lebesby -                         

5439 Gamvik -                         

5440 Berlevåg -                         

5441 Deatnu - Tana -                         

5442 Unjárga - Nesseby -                         

5443 Båtsfjord -                         

5444 Sør-Varanger 1 614 000             

Troms og Finnmark totalt 33 358 000           

TOTALT 750 000 000         
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Fra: Post (post@komrevnord.no)
Sendt: 28.06.2021 12:42:52
Til: postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no;
postmottak@evenes.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no;
Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; post@lavangen.kommune.no; postmottak@lyngen.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no;
post@nfk.no; Nordreisa kommune; postmottak@salangen.kommune.no; post@senja.kommune.no; Post Skjervøy;
postmottak@sortland.kommune.no; Post Storfjord; postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@tffk.no;
postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no;
postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no;
post@boe.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
postmottak@tana.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; ROST Postkasse
Kopi: 

Emne: VS: Møtebok fra KomRev Nord's representantskapsmøte
Vedlegg: Møtebok Repskapet2021 - signert.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

 
 
Hei !
Vedlagt oversendes signert møtebok fra representantskapsmøtet fra 23.4.21.
 
Med hilsen
Liv Aamnes
Regnskapsrevisor
KomRev NORD IKS
77041409/47758206
www.komrevnord.no
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Fra: Bjørn Halvor Wikasteen (bhw@k-sek.no)
Sendt: 02.06.2021 11:28:49
Til: Hilde Anita Nyvoll; Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Melding om vedtak sak 14/21 (referatsaker) - Kontrollutvalget i Nordreisa kommune 
Vedlegg: Melding om vedtak sak 14-21 (1).pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Vedlagt følger:
 

Melding om vedtak sak 14/21
 
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor:   

K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Ringv. 1 Rådhuset Fylkeshuset  

Postboks 6600 Strandvn. 13, TROMSØ 9479 HARSTAD 9300 FINNSNES 8305 SVOLVÆR 8048 BODØ 
9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 95 10 42 51 Tlf. 95 10 90 02 

Org nr 988 064 920     

www.k-sek.no      

    

 

 

 

 

Nordreisa kommune  

v/ ordfører  

 

 

 

 

 
Deres ref.:  Saksbeh.:    Bjørn Halvor Wikasteen Telefon: Dato: 

Vår ref.: 18/21-428.5.5 E-postadr.: bhw@k-sek.no 777 88046 2.6.2021 

 

Sak 14/21 

REFERATSAKER  
 

Vedtak:   

 

Kontrollutvalget ber ordfører sørge for at saker fra kontrollutvalget settes opp tidlig i 

kommunestyrets møter slik at utsettelser unngås. Saker fra kontrollutvalget er regelmessig 

underlagt lovmessige frister.  

 

 

*** 

 

 

 

 

Tromsø, 2.6.2021 
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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: 

  23.06.2021  2020/935 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  15.06.2021  2019/483-26 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Eva Angell, 77642057 
  
 
 
  

Nordreisa kommune v/ kommunedirektør 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Oppfølging av rapportering - 2. halvår 2020 i barneverntjenesten 

Vi viser til kommunens brev av 15.6.2021 hvor det rapporteres fra kommuneledelsen på status i 
barneverntjenesten. Videre vises det til kommunen v/ barnevernleder sitt brev av 12.5.2021 
vedrørende oppfølging av rapportering for 2. halvår 2020. 
 
Statsforvalteren tar kommunens rapportering til etterretning. Vi vil i det følgende kommentere 
enkelte forhold. 
 
Statsforvalteren merker seg at sykefraværet i barneverntjenesten har hatt en merkbar nedgang siste 
halvår. Dette er positivt. Videre at barneverntjenestens har besatt alle sine 9,4 stillinger, herunder 
vikariater. Vi merker oss videre at tjenesten har innleid konsulent knyttet til en sykemelding. Vi finner 
at kommunen i sitt arbeid har fått til en positiv og nødvendig endring på dette området. 
 
Kommunen mottar veiledningsoppfølging fra Bufdir. Vi legger til grunn at dette oppleves som nyttig 
og nødvendig for kommuneledelsen, politisk ledelse og barnevernleder. Vi viser i denne forbindelse 
til kommunens midtveisevaluering, datert 21.5.2021, samt telefonsamtale med barnevernleder den 
28.4.2021.  
 
Kommunen har opplyst at det er tatt i bruk et nytt enkelt internkontrollsystem for å følge opp 
barneverntjenesten. Vi vil gjerne høre mer om dette systemet ved kommunens senere 
rapporteringer til Statsforvalteren. 
 
 
Oppfølging av rapportering 2. halvår 2020 
 
Tiltaksplan og evaluering av tiltaksplan 
Vi merker oss at barneverntjenesten skal ved opprettelse av hjelpetiltak også opprettes tiltaksplan. 
Dette kvalitetssikres ved at virksomhetsleder(barnevernleder) vil følge dette opp ved å påse at det 
foreligger en tiltaksplan i saken når hjelpetiltaket skal godkjennes.  
 
Videre skal barneverntjenesten sikre at evaluering av tiltaksplan skrives i planen slik at det der 
fremkommer at tiltaket er evaluert. 
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  Side: 2/2 

 
Statsforvalteren forutsetter at disse endringene er tatt inn i tjenestens skriftlige rutiner på området. 
 
På rapporteringstidspunktet var det noen barn som ikke hadde tiltaksplan (48 %), og noen barn med 
tiltaksplan over tre måneder som ikke har fått sin plan regelmessig evaluert (60 %). Kommunen har 
ikke opplyst om det fortsatt er noen av disse barna som ikke har tiltaksplan, eller har tiltaksplan som 
ikke regelmessig evalueres. Statsforvalteren vil fortsette å følge med på utviklingen på dette området 
med rapporteringen for 1. halvår 2021.  
 
Statsforvalteren ønsker fortsatt rapportering fra kommuneledelsen med samme intervall som 
tidligere, og vi vil følge videre med på kommunens utvikling med rapportering fra 1. halvår 2021. 
 
 
Med hilsen 
 
Merete Jenssen (e.f.) 
leder for barnevernseksjonen 

  
 
Eva Angell 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Nordreisa kommune v/ 
barnevernleder 

Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nordreisa kommune v/ kommunalsjef 
for oppvekst og kultur 

Postboks 174 9156 STORSLETT 
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 Protokoll fra ordinær Generalforsamling  
 i  

 Bredbåndsfylket AS 
Org. No. 986 358 013 

 

Kl. 10:00  

Fredag 4. juni 2021 

 Videomøte på Teams 
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Saksliste 
 

1. Åpning av møtet  
2. Valg av møteleder 
3. Valg av referent og person til å underskrive protokoll 
4. Fortegnelse av aksjeeierne på møtet 
5. Styrets oppsummering av 2020 
6. Godkjennelse av årsregnskap 2020 
7. Revisors beretning for 2020 
8. Disponering av årsresultat 
9. Fastsettelse av styrets honorarer 
10. Fastsettelse av revisors honorarer 
11. Valg av revisor 
12. Valg av styre 
13. Valgkomite 
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SAK 1/21: ÅPNING AV MØTET 

Møtet åpnes av styreleder Jan-Eirik Nordahl. 

 

SAK 2/21: VALG AV MØTELEDER 

Styreleder Jan-Eirik ble valgt til møteleder 

 

SAK 3/21: VALG AV REFERENT OG PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

Daglig leder Dag-Kjetil Hansen ble valgt som referent. 

Hilde Nyvoll fra Nordreisa kommune og Ørjan Albrigtsen Skjervøy kommune ble valgt til å signere 

protokollen. 

 

SAK 4/21: FORTEGNELSE AV AKSJEEIERE PÅ MØTET 

 

Aksjeeiere Tilst. Fullm. Representert ved Ant. aksjer Ant. stemmer 

      

Kvænangen Ja  Eirik Losnegård Mevik 16 000 16 000 

Nordreisa Ja  Hilde Nyvoll 16 000 16 000 

Skjervøy Ja  Ørjan Albrigtsen 16 000 16 000 

Kåfjord Ja  Bernt Lyngstad 16 000 16 000 

Storfjord Ja  Geir Varvik 16 000 16 000 

Lyngen Nei     

Karlsøy Ja  Mona Pedersen 16 000 16 000 

Tromsø Ja  Mats Hegg Jacobsen 16 000 16 000 

Balsfjord Ja Ja  Fridtjof Winther 16 000 16 000 

Målselv Ja  Bengt-Magne Luneng 16 000 16 000 

Bardu Ja Ja Magnus Lettrem 16 000 16 000 

Salangen Ja Ja Lars Strøm 16 000 16 000 

Lavangen Ja  Hege Rollmoen 16 000 16 000 

Gratangen Ja  Anita Karlsen 16 000 16 000 

Senja Ja Ja Geir Inge Sivertsen 64 000 64 000 

Ibestad Ja  Dag Sigurd Brustind 16 000 16 000 

Harstad Ja   Kari-Anne Opsal 16 000 16 000 

Kvæfjord Ja   Birger Holand 16 000 16 000 

Dyrøy Ja Ja Jan-Eirik Nordahl 16 000 16 000 

Sørreisa Ja  Jan-Eirik Nordahl 16 000 16 000 

Tjeldsund Ja  Helene Berg Nilsen 16 000 16 000 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune Ja  Karin Eriksen 1 600 000 1 600 000 

      

TOTALT    1 968 000 1 968 000 

      

99,2 % av aksjene er representert på generalforsamlingen. 

 

Vedtak: Fullmaktene godkjent 
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SAK 5/21: Styrets oppsummering av 2020  

Saksdokument: Styrets oppsummering av 2020. 

 
Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS tar oppsummeringa til orientering. 

 

Vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS tar oppsummeringa til orientering. 

 

SAK 6/21: ÅRSREGNSKAP 2020  

Saksdokument: Årsregnskap, balanse og noter for 2020 jfr. vedlegg 2. 

 
Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS godkjenner årsregnskap, balanse og noter for 2020. 

 
Vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS godkjenner årsregnskap, balanse og noter for 2020. 

 
SAK 7/21: REVISJONSBERETNING FOR 2020 

Saksdokument: Revisjonsberetning for 2020 fra revisor.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS tar revisjonsberetningen for 2020 til etterretning. 

 

Vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS tar revisjonsberetningen for 2020 til etterretning. 

 

SAK 8/21: DISPONERING AV ÅRSRESULTAT FOR 2020 

Styret foreslår at årets underskudd på kr. - 871.079,- dekkes av annen egenkapital. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS vedtar at årets underskudd for 2020 på 

kr. - 871.079,- dekkes av annen egenkapital. 

 

Vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket AS vedtar at årets underskudd for 2020 på 

kr. - 871.079,- dekkes av annen egenkapital. 

 

SAK 9/21: FASTSETTELSE AV STYRETS HONORARER 

På generalforsamlingen i 2020 ble det vedtatt en økning på styremedlemmenes godtgjørelse 

tilsvarende KPI for 2020, som tilsvarte 1,30 %. 

Følgende styregodtgjørelse er gjeldende 1.1.2020. 

  

Styreleder: En fast godtgjørelse på Kr. 38.344 pluss en godtgjørelse på Kr. 3.286,- pr. 

møte  

Styremedlemmer:  En fast godtgjørelse på Kr. 18.625 pluss en godtgjørelse på Kr. 3.286,- pr. 

møte.  

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra styret. 
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Vedtak: 

Generalforsamlingen i 2021 vedtar en økning på styremedlemmenes godtgjørelse tilsvarende KPI for 

2021.  Styregodtgjørelse gjøres gjeldende fra 1.1.2021. 

 

 

 

SAK 10/21: FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Revisors honorar for 2020 dekkes etter regning med kr. 100.476, - eks mva for ordinær revisjon av 

regnskapet. 

 

Vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar at revisors honorar for 2020 dekkes etter regning med kr. 100.476, - eks 

mva for ordinær revisjon av regnskapet. 

 

 

 

SAK 11/21: VALG AV REVISOR 

Revisor for 2020 har vært PWC Tromsø. 

Styret foreslår at PWC Tromsø velges som selskapets revisor for 2021. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at i PWC Tromsø skal være selskapets 

revisor i 2121. 

 

Vedtak: 

Generalforsamlingen i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at i PWC Tromsø skal være selskapets 

revisor i 2121. 

 

 

 

SAK 12/21: VALG AV STYRE 

To av styrets medlemmer er på valg. Dette er: 

 

Heidi Beate Wang 

Dag Hugo Stølan 

 

Valgkomiteen har vært i arbeid og vi finner å kunne foreslå følgende til generalforsamlingen: 

  

Dag Hugo Stølan                           -              gjenvalg  (velges for 2 år) 

Hilde Gustavsen Erstad                -              ny kandidat  (velges for 2 år) 

 

 

Vedtak: 

Dag Hugo Stølan, styremedlem, valgt for 2 år 

Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem, valgt for 2 år 

 

Begge enstemmig valgt 
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SAK 13/21: VALG AV VALGKOMITE 

Valgkomiteen består i dag av følgende: 

Ole M Johansen,   Troms fylkeskommune har funksjonstid ut 2021. 

Marit Alvig Espenes,   Midt – Troms regionråd har funksjonstid ut 2023. 

Eirik Losnegård Mevik,  Nord – Troms regionråd har funksjonstid ut 2022. 

 

 

Vedtak: 

Generalforsamlingen velger Geir Inge Sivertsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune til 

valgkomiteen i Bredbåndsfylket AS med funksjonstid ut 2024. 

 

 

 

 

 

 

Hilde Nyvoll       Ørjan Albrigtsen 
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Fra: Dag-Kjetil Hansen (dkh@bbft.no)
Sendt: 11.08.2021 13:14:48
Til: Postmottak-Eiere
Kopi: jan-eirik.nordahl@sorreisa.kommune.no

Emne: Protokoll fra generalforsamling i Bredbåndsfylket 4.juni 
Vedlegg: Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021 - signert.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Til våre eiere
 
Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen 2021 i Bredbåndsfylket AS.
 
Mvh
 
Dag-Kjetil Hansen
Daglig leder 
 
Bredbåndsfylket AS
Mobil: 906 38 227
E-post: dkh@bredbandsfylket.no | www.bredbandsfylket.no
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 22.06.2021 12:52:22
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen
Kopi: sissel.johnsen@kpmg.no; Daniel Vollstad Johnsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Fredrik
Båtnes Hestdahl; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Hilde
Kristin Meistad Elofsson; Silja Karlsen; svein.eriksen@lyngen.kommune.no; Britt M. Pedersen; Hanne Wiesener;
jan.rydningen@lyngen.kommune.no; inger.heiskel; jarydningen@hotmail.com; Karl-Gunnar Skjønsfjell;
kumichal@online.no; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa kommune; Post Skjervøy; Post Storfjord; Cissel O Samuelsen; Frode
Karlsen; Milena Terlecka-Paul; Jan Hugo Sørensen; Janne Kankaala; Trond Arne Hoe; Willy Arne Ørnebakk;
Victoria Figenschou Mathiassen; Monika Dyrnes

Emne: Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 22.06.21
Vedlegg: Protokoll 22.06.21.docx
Hei! Vedlagt er protokoll fra dagens møte.
 
Benytter muligheten til å takke dere alle for et lærerikt, utviklende og rikt samarbeid gjennom 25 år 
Dette var mitt siste møte som daglig leder i regionrådet. Fra 1. juli starter jeg som leder av Nord‐Troms
Studiesenter – håper vi treffes i den sammenhengen!
 
Heia Nord‐Troms!
 
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 7-2021 
STED: Teams 
TIDSPUNKT: 22. juni 2021 kl 0900 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord  
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg, daglig leder  
 
Møteleder: Ørjan Albrigtsen 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: det var enighet om å ta opp  
Referatsak: 

 Fra Nordreisa formannskap: Tilsettingsprosess daglig leder Nord-Troms 
Regionråd  

Under åpen post: (Saker fra Hilde Nyvoll): 
 Ungdata-undersøkelsen 
 Arbeidslivsdagen UiT 
 ATV-kjøring i utmark 

 
VEDTAKSSAKER: 
Sak 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.21 
Sak 33/21 Konstituering av daglig leder 
Sak 34/21 Kjøp av sekretærbistand 
Sak 35/21 Arkiv Nord-Troms utviklingsgruppe AS og Nord-Troms Regionråd DA 
Sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 
Sak 37/21 Prosjekt prekvalifisering og rekruttering desentralisert 

sykepleierutdanning Nord-Troms   
Sak 38/21 Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet - «Forslag til endringer i 

egenbetalingsforskriften» 
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OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 

 Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppa 
 
DRØFTING: 

 Har vi aktuelle regionale prosjekter som kan søkes finansiert med midler fra 
Troms Holding? 

 Hvordan kan vi utvikle regionen i fellesskap? (utgangspunkt i vedtatte 
«utvidet samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd») 

 Åpen post 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd:  
o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen 

 Fra Helse- og Omsorgsdepartementet  
o Svar vedrørende pandemihåndtering 

 
 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 32/21 Godkjenning av protokoll fra møte 25.05.21 
Saksdokumenter:  

 Møteprotokoll 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 25.05.21. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 33/21 Konstituering av daglig leder 
Saksdokumenter:  

 Vedtak i Sak 13/21 Ny daglig leder av Nord-Troms Regionråd DA 
 
Forslag til vedtak: 
Hilde Nyvoll konstitueres som daglig leder i Nord-Troms Regionråd fra 1. juli 2021 
til ny daglig leder tiltrer. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Saksopplysninger: 
Berit Fjellberg fratrer som daglig leder i Nord-Troms Regionråd 30.06.21 for å tiltre 
ny stilling som leder av Nord-Troms Studiesenter 1. juli. 
 
På møte i regionrådet 2. mars (sak 31/21) ble det gjort vedtak om å lyse ut 
stillingen som daglig leder i regionrådet. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 1. 
juni. Det forventes tilsetting i stillingen innen utgangen av juni måned. Det må 
påregnes oppsigelsestid før ny leder kan tiltre. Det er derfor behov for å konstituere 
daglig leder i henhold til gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. 
 
 
 
Sak 34/21 Kjøp av sekretærbistand 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd vil kjøpe sekretærbistand inntil ny daglig leder tiltrer 
stillingen.  

2. Oppdraget omfatter: 
a) Utarbeidelse av saksframlegg til kommunestyrene for etablering av 

Interkommunalt Politisk Råd (ref vedtak regionrådet sak 31/21) 
b) Sekretærbistand i forbindelse med møter i regionrådet til ny daglig leder 

er på plass 
3. Det innhentes tilbud. Kjennskap til saksbehandling i kommunal sektor bør 

vektlegges i tillegg til pris. 
4. Utgiften dekkes over drifta til regionrådet. 
5. Rådsordfører og daglig leder får ansvaret for å følge opp saken. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Daglig leder i Nord-Troms Regionråd fratrer 30.06.21. Det er forslag om å 
konstituere ordfører Hilde Nyvoll som daglig leder i perioden fram til ny daglig leder 
er på plass. Se sak 33/21.  
 
Sekretær møtevirksomhet: 
I denne mellomperioden er det behov for sekretærbistand for å utføre 
driftsoppgaver som møtevirksomhet og oppfølging av vedtak fra regionrådet.  
Hovedoppgaven vil være forberedelse til møte (innkalling og saksbehandling, 
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fasilitering), gjennomføring av møte (fysisk eller på teams, sekretær i møte) og 
etterarbeid (protokoll, melding om vedtak, evt oppfølging av enkeltvedtak). I tillegg 
vil oppdraget også omfatte månedlige møter i Arbeidsutvalget i regionrådet. 
Regionrådet har møte 1 gang pr måned. 
 
Saksframlegg til kommunestyrene: 
Interkommunale politiske råd (IPR) er ment å omfavne dagens regionråd som 
politiske samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av 
kommunegrensene i den regionen rådet representerer. Interkommunale politiske 
råd kan være rene samarbeid eller selvstendige rettsobjekt. 
 
Nord-Troms Regionråd starter for ca 1 år siden en prosess for etablering av 
interkommunalt politisk råd, som vil erstatte dagens Regionråd. 
 
Regionrådet gjennomførte et arbeidsmøte 7. januar i år hvor det ble utarbeidet 
SWOT-analyse for samarbeidsalternativer, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som 
skulle ta arbeidet videre. Tromsø-området oppnevnte også representanter til 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa har ikke hatt sekretærressurser. For at vi skal komme 
i mål med arbeidet er det behov for å sette av egne ressurser som kan utarbeide et 
godt saksframlegg til kommunestyrene. Saksframlegget må forankres i 
arbeidsgruppa og regionrådet.  
 
Elementer som kan inngå i saksframlegget/Forslag; 
 
«Samarbeidsavtale Interkommunalt Politisk Råd 
Henvisning til lovverk: 

 Kommunelovens kapittel 18. Interkommunal politisk råd 

Vedlegg:  
1) Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i et felles interkommunalt råd (IPR) mellom kommunene 

Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 
2) Kommunelovens kapittel 18 
3) Melding om vedtak fra Nord-Troms Regionråd: Sak 33/20 Intensjonsavtale om etablering av 

interkommunalt politisk råd – kommunene i Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd 
4) …… 

 
Ordførerens innstilling: 

1. ……… kommune inngår en samarbeidsavtale med kommunene ………. om interkommunalt politisk råd.  
2. …… 
3. …… 
4. ………. kommune foreslår følgende samarbeidsområder/tiltak for interkommunalt politisk råd ……… 

 
Saksopplysninger: 
Referere til vedtak – beskrive prosessen; 
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Endring i regionrådsstrukturen i nord har vært drøftet i flere sammenhenger; 

 Ny kommunelov hvor regionrådene er definert – interkommunalt politisk råd 
 Sammenslåing av fylkeskommuner 
 Uttalte forventninger til at regionrådene skal få en større rolle i samfunnsutviklingen fra 

fylkeskommune og fylkesmann 
 Utredninger i regi av fylkesmannen i Troms og Finnmark  
 Konkrete endringer i regionrådsstrukturen i landsdelen 

 
I Nord-Troms Regionråd har saken vært satt på dagsorden flere ganger i forrige valgperiode (2015-2019); 

 Drøftingsmøter med Tromsø-områdets regionråd  
 Plan om å avholde møte med Vest-Finnmark regionråd (ikke gjennomført)  
 NTRR mottok en skriftlig søknad fra Kautokeino kommunestyre om medlemskap 

 
Representantskapet i NTRR ga i 2018 tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede samarbeid mot Tromsø-
området og Vest-Finnmark med mål å finne den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms. 
 
Tråden mot Tromsø-områdets regionråd med tema etablering av et felles interkommunalt politisk råd med 
basis i de 2 regionrådene ble tatt opp igjen i et møte mellom ordførerne i de to regionrådene 23.06.20. I møte 
ble man enig om ei felles arbeidsgruppe som består av Mona Pedersen og Ørjan Albrigtsen (lederne av 
regionrådene).  
 
Prosess fra juni 2020-juni 2021………(må beskrives) 
 
Vurderinger: 
Drøftingene i regionrådet de senere årene signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus, og en forsterking av 
gjennomslagskraft mot regionalt og nasjonalt nivå. Et interkommunalt politisk råd kan ses på som arena for 
samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad 
for å stå sterkere.» 
 
 
 
Sak 35/21 Arkiv Nord-Troms utviklingsgruppe AS og Nord-Troms Regionråd DA 
 
Forslag til vedtak: 
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Nord-Troms Regionråd pakker og leverer arkiv fra Nord-Troms Utviklingsgruppe AS 
og Nord-Troms Regionråd DA til Nordreisa kommune. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Dagens Nord-Troms samarbeid bygger på tidligere samarbeid som startet med et 
felles kompetanseprosjekt i 1987 for de 4 nordligste kommunene i Troms. De 
samme 4 kommunene gikk sammen og etablerte Nord-Troms Utviklingsgruppe AS i 
1989. Neste kapittel er etableringen av Nord-Troms Regionråd DA i 1997, hvor 
eierskapet ble utvidet med kommunene Lyngen og Storfjord. 
 
Gjennom hele denne perioden har dokumenter vært arkivert i papirversjoner etter 
gamle arkivnøkler «K-nøkkel» - en forenkla versjon tilpasset virksomheten. Inntil i 
dag har arkivet vært oppbevart i kjelleren på Halti. Lokalet er lite, og ikke egnet til 
formålet. Arkivet er ikke digitalisert og det er behov for å oppbevare dette for 
ettertiden. Vi må også følge lovpålegg for eksempel for oppbevaring av regnskap. 
 
Nå skal det skrives et nytt kapittel med etableringen av Interkommunalt Politisk Råd. 
Ved etablering av IPR vil det bli tatt i bruk digitale løsninger for saksbehandling og 
arkiv.  
 
Vurderinger: 
Nordreisa kommune som vertskommune er forespurt om å oppbevare arkivet fra 
NUG AS og NTRR DA. De har sagt ja til midlertidig oppbevaring.  
 
Slik arkivmulighetene fremstår i dag, er det en god løsning å flytte arkivet til 
Nordreisa kommune. I første omgang prioriteres arkivmateriale fra Nord-Troms 
Utviklingsgruppe AS og materiale fra Nord-Troms Regionråd DA for perioden 1997-
2012. Ved avvikling av regionrådet må resten av arkiv flyttes. 
 
Etter opphør av regionrådet må det inngås nærmere avtale med Arkiv Troms for å 
flytte arkivmaterialet til depot. 
 
Før arkivmaterialet leveres til depot må følgende krav innfris; 
«Arkivmaterialet må være ordnet og beskrevet av arkivskaper før avlevering som beskrevet nedenfor: 
En arkivbeskrivelse er en systematisk fortegnelse over et arkiv, der hvert enkelt arkivstykke – 
arkivboks, protokoll, digital enhet eller liknende – er beskrevet. 
Ifølge arkivforskriften §20, skal arkivet være ordnet etter opphav: «Den opphavelege orden og indre 
sammenheng i kvart enkelt arkiv skal så langt som mogleg haldast ved lag» 
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Sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 
 
Prosjektplanen ble presentert i møtet av Visjona AS ved Harriet Steinkjer Nystu. 
 
Innspill i møtet til prosjektplanen 

 Rød tråd gjennom prosjektet med å forsterke det vi har 
 Studiebibliotekene ønsker en sentral rolle, det blir viktig i prosjektet 
 Lokal forankring i hver kommune blir veldig viktig – her ligger 

gevinsteffekten i prosjektet 
 Bra å være konkret i prosjektplanen – større sjanse for å lykkes 
 Godt verktøy for å gjennomføre prosjektet 
 Prosjektplanen skal ferdigstilles i løpet av denne uka 
 Forankring er viktig for å lykkes i prosjektet 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner den framlagte prosjektplanen for utvikling av 
Campus Nord-Troms.  
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Sak 37/21 Prosjekt prekvalifisering og rekruttering desentralisert 

sykepleierutdanning Nord-Troms   
 
Saken må utsettes til møte i regionrådet 31. august da planlagt møte 7.6.21 med 
Helsefakultet, UiT måtte utsettes. Nytt møte er avtalt med Helsefakultetet 24. juni. 
 
 
 
Sak 38/21 Høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet - «Forslag til endringer i 

egenbetalingsforskriften» 
Saksdokumenter:  

 Høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet – forslag til endringer i 
egenbetalingsforskriften, datert 27. april 2021 

 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd vedtar forslaget til uttalelse og sender denne til 
Kunnskapsdepartementet. Kopi til fylkeskommunen og Tromsbenken på Stortinget. 
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Forslag til tilleggspunkt: 
Hovedbudskap/Oppsummering settes inn i starten/heading på uttalelsen. 
 
Forslag til uttalelse: 
Til Kunnskapsdepartementet 
 
Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt. 
 
 
Høringsuttalelse – forslag til endringer i egenbetalingsforskriften 
Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer om egenbetaling 
ved universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften). Forslaget åpner for at 
statlige universiteter og høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot 
egenbetaling, som er særlig tilrettelagt for personer med arbeidserfaring.  
Høringsfrist er satt til 27. juli 2021. 
 
Utgangspunktet er at statlige universiteter og høyskoler ikke kan kreve egenbetaling 
fra studenter for ordinære utdanninger som fører fram til en grad eller 
yrkesutdanning. Dette kalles gratisprinsippet. For å gjøre høyere utdanning 
tilgjengelig for flere, uavhengig av livssituasjon, og øke tilbudet av relevante 
videreutdanninger som kan tas i kombinasjon med arbeid, inneholder 
høringsnotatet forslag om å åpne for at statlige universiteter og høyskoler i større 
grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling. Utdanningene skal være særlig 
tilrettelagt for personer som har arbeidserfaring. Egenbetalingsstudier for personer 
med arbeidserfaring må ikke komme i konflikt med den ordinære 
utdanningsvirksomheten, som skal være gratis.  
 
I høringsnotatet legger departementet fram tre alternative forslag til regulering av 
andelen egenbetaling institusjonene kan kreve for de aktuelle utdanningene.  
Alternativ 1:  Videreføre dagens bestemmelse, dvs. ikke regulere noen grense for 

andelen egenbetaling. 
Alternativ 2:  Fastsette en grense for egenbetaling i forskriften, for eksempel 25 

prosent.  
Alternativ 3:  Alltid kreve fullfinansiering gjennom egenbetaling  
 
Demografiutvalget (NOU 2020: 15) «Det handler om Norge – Utredning om 
konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» understreker at fleksible og 
desentraliserte utdanningstilbud er viktige for rekruttering til og kompetanseheving 
i distriktene. Videreutdanning og spesielt fleksible utdanningstilbud er blitt trukket 
fram som del av regjeringens distriktspolitikk. Demografiutvalget trekker fram 
desentraliserte, nettbaserte, deltidsorganiserte og samlingsbaserte utdanningstilbud 
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som organiseres på en fleksibel måte, slik at de lettere kan kombineres med arbeid 
eller andre forpliktelser. 
 
I Meld.St. 5 (2019–2020) – Distriktsmeldingen heter det at «Tilgjengelige og 
relevante utdanningstilbud, også ̊i områder med store avstander, vil være sentralt 
for å styrke rekruttering av relevant kompetanse».  
 
På lik linje med Studiesenteret Midt-Troms, og Nord-Troms Studiesenter støtter vi 
Regjeringens mål om å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flere, uavhengig av 
livssituasjon, og øke tilbudet av relevante videreutdanninger som kan tas i 
kombinasjon med arbeid. Vi er også enige at det er et stort behov for å kunne tilby 
«skreddersøm» av eksisterende utdanninger tilpasset nye grupper studenter. Vi er 
imidlertid sterkt kritiske til forslaget om å åpne for at statlige universiteter og 
høyskoler i større grad kan tilby utdanninger mot egenbetaling.  
 
Ved å åpne for at utdanningstilbud som er fleksible, korte og eventuelt 
modulbaserte skal kunne tilbys mot betaling er vi redd vil forsterke forskjellene i 
kompetanse mellom byer med utdanningsinstitusjoner og distrikter uten 
høgskoler/universitet. I distriktene har vi en volumutfordring da 
rekrutteringsgrunnlaget er mindre enn i byene. I tillegg har vi et næringsliv med 
små og mellomstore bedrifter som erfaringsmessig har liten betalingsvilje når det 
kommer til å finansiere arbeidstakernes utdanning. I offentlig (for vår del i hovedsak 
kommunal) sektor, er det kamp om hver krone til tjenesteproduksjon, som ofte 
betyr mindre satsing på kompetanse. Dette er argumenter for at «gratisprinsippet» 
må stå fast for høyere utdanning. 
 
Regjeringen påpeker at formålet med endringer i egenbetalingsforskriften er at 
regelverket skal gi institusjonene større fleksibilitet og handlingsrom til å tilpasse 
utdanningstilbudene bedre til arbeidslivets og samfunnets behov. Vi mener det må 
være mulig å få til et bredere og mer systematisk samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet om hva studentene lærer (samfunnets 
kunnskapsbehov) og hvordan studentene lærer uten at man skal gå på tvers med 
gratisprinsippet.  
 
Regjeringen sier at målet er et regelverk som er tydeligere og enklere enn dagens, 
og som tilrettelegger for en likere praktisering i sektoren. Vi mener endringene som 
departementet foreslår, vil kunne åpne for ulik praksis og ikke i tilstrekkelig grad 
skille mellom når det kan tas egenbetaling og ikke. Man risikerer da at regelverket 
blir uthulet og mer utydelig, og vil sette gratisprinsippet under prøve.  
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Nord-Troms Regionråd oppfatter at forslaget kan bidra til å skape utydelighet rundt 
dagens gratisprinsipp. Pandemien har bidratt til at vi har tatt i bruk digitale verktøy i 
stor skala. Denne utviklingen har bidratt til økt fleksibilisering av utdanningene, noe 
som åpner for at flere ser muligheten til å ta utdanning ved siden av jobb. Dette er 
en utvikling man burde satse mer på for å realisere visjonen om «lære hele livet». 
For å lykkes må man sikre en god statlig finansiering av dette oppdraget til UH-
sektoren, og la gratisprinspippet ligge fast. 
 
 
 
OPPFØLGINGS- OG ORIENTERINGSSAKER: 
 
Prosess IPR - status og framdrift ved arbeidsgruppas leder Geir Varvik; 

 Vært utfordring å gjennomføre møter (finne tidspunkt) 
 Har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale som er behandlet i 

arbeidsgruppa 
 Ikke enighet om lokalisering/vertskommune 
 Saken følges opp av leder og nestleder i regionrådet mot ledelsen i Tromsø-

områdets regionråd 
 
 
DRØFTING: 
 
Har vi aktuelle regionale prosjekter som kan søkes finansiert med midler fra Troms 
Holding? Innspill gitt i møtet; 

 Et aktuelt prosjekt kan være «Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms» 
 Nord-Troms Strategier 2020-2023 – aktuelle satsinger innen de valgte 

satsingsområdene i strategiplanen; 
o Havnesamarbeid Nord-Troms 
o Ta i bruk «Arbeidskraftreserven» (ref tidligere prosjektsøknad) 
o Felles stipendordninger – mastergradsstipend 
o Profilering - omdømmesatsing 
o Tiltak i felles miljø- og klimaplan for Nord-Troms 

 Viktig at vi styrker det vi har 
 Søknader: satt av 85 mill til satsinger i Troms 

o Frist infrastruktur 20.08  
o Frist stedsutvikling/identitet sept/okt 
o Frist samfunns- og næringsutvikling sept/okt 
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Hvordan kan vi utvikle regionen i fellesskap?  
(utgangspunkt i vedtatte «utvidet samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd», 
avtalen ble sendt ut med sakspapirene). Avtalen er forankret i selskapsavtalen til 
Nord-Troms Regionråd og behandlet av alle kommunestyrene i juni 2018. 
Innspill i møte: 

 Runde blant ordførerne –hvordan oppleves samarbeidet, hva kan vi gjøre 
videre? 

 Har et godt samarbeid å bygge videre på 
 Viktig med god kommunikasjon 
 Avklaring vedrørende arbeidssted for ny daglig leder: lyst ut med arbeidsted i 

en av Nord-Troms kommunene. Kan vurderes å ta med kontorsted i 
arbeidsavtalen? 

 Hva legges i begrepet regionsenter? Dette bør følges opp i neste fysiske møte 
 
 
Åpen post 
 
Saker fra Hilde Nyvoll: 

 Ungdata-undersøkelsen – mulig å lage et arrangement under 
forskningsdagene (uke 39)? Ønske om et regionalt arrangement. Det bør 
gjøres en jobb i den enkelte kommune først. 

 Arbeidslivsdagen UiT i september – bør vurderes, treffer vi de vi ønsker å 
rekruttere på dette arrangementet? Burde vi gjøre noe sammen for å treffe 
ungdom fra Nord-Troms i Tromsø? «Yonas-pizza» 

 ATV-kjøring i utmark – begynt å bli en utfordring med ulovlig kjøring. Er en 
utfordring for Nordreisa – hva med de andre kommunene? De andre 
kommunene har ikke registrert noen utfordringer i denne saken 

 
 
REFERATSAKER: 

 Fra Nord-Troms Regionråd:  
o Uttalelse - bekymring vedrørende pandemisituasjonen 

 Fra Helse- og Omsorgsdepartementet  
o Svar vedrørende pandemihåndtering 

 Fra Nordreisa formannskap:  
o Tilsettingsprosess daglig leder Nord-Troms Regionråd  

 
Forslag til vedtak: 

 Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Møtet hevet kl 1145 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 01.09.2021 10:27:09
Til: Bernt Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir J Varvik; Hilde Anita
Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; robert.jensen@nav.no
Kopi: sissel.johnsen@kpmg.no; Daniel Vollstad Johnsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); Fredrik
Båtnes Hestdahl; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no); Anne Berit Bæhr; Jan Frode Fjære; Hilde
Kristin Meistad Elofsson; Silja Karlsen; svein.eriksen@lyngen.kommune.no; Britt M. Pedersen; Hanne Wiesener;
jan.rydningen@lyngen.kommune.no; inger.heiskel; jarydningen@hotmail.com; Karl-Gunnar Skjønsfjell;
kumichal@online.no; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no); Nordreisa kommune; Post Skjervøy; Post Storfjord; Cissel O Samuelsen; Frode
Karlsen; Milena Terlecka-Paul; Jan Hugo Sørensen; Janne Kankaala; Trond Arne Hoe; Willy Arne Ørnebakk;
Monika Dyrnes; Amanda Bjørnenak

Emne: Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 30. og 31. august 21
Vedlegg: Protokoll RR 30.-31.08.21.pdf
Hei – vedlagt er protokoll fra møte i regionrådet mandag og tirsdag denne uken.
 
Dette var mitt siste regionrådsmøte før jeg starter i ny jobb som leder av Campus Nord‐Troms AS (under stiftelse).
Benytter anledningen til å takke dere alle for samarbeidet gjennom mange år  håper vi ses og kan fortsette
samarbeidet i Campus Nord‐Troms med visjonen «kompetanse som utviklingskraft!»
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
web / www.nordtromsportalen.no
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 

Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 

E-post: regionrad@ntroms.no 

www.nordtromsportalen.no  

 

PROTOKOLL FRA MØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 

EMNE: Møte nr 8-2021 

STED: Årvik 

TIDSPUNKT: 30.-31. august 2021  

 

DELTAKERE:  

Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord  

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 

Sekretariat/adm: Berit Fjellberg 

Forfall/deltakelse: Dan Håvard Johnsen, Lyngen (deltok via teams på 

behandling av sak 42/21 Interkommunalt politisk råd) 

 

Møteleder: Ørjan Albrigtsen 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste: følgende saker drøftes i tillegg til utsendte saksliste;  

• KVU-møtet 

• Skolevalgdebatt - Stortingsvalg, men ikke fokus på Sametingsvalget 

• Søknader Troms Holding 

• Forespørsel fra næringshagen vedr Nord-Troms konferansen  

 

Program: 

Mandag 30. august: 

Kl 1600  Møtestart - behandle alle vedtakssaker på sakslista - unntatt sak vedr IPR  

Kl 1730  Drøfting - hvordan bygger vi Nord-Troms sammen?  

• Innledning ved Visjona – presenterer saksframlegg 

• Innspill fra Arena Nord-Troms 

Kl 2000  Middag 

 

Tirsdag 31. august: 

Kl 0830   Møtestart - drøfting og behandling av sak 42/21 Interkommunalt politisk råd - neste 

steg 

Kl 1100  Stiftelsesmøte Campus Nord-Troms AS (eget dokument vedlagt) 
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Utsendt saksliste: 

VEDTAKSSAKER: 

Sak 39/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.21 

Sak 40/21 Halvårsrapport Nord-Troms Regionråd 

Sak 41/21 Regnskap pr 30.06.21 

Sak 42/21  Interkommunalt politisk råd - neste steg 

Sak 43/21  Støtteerklæring – etablering Polar Game Industry 

Sak 44/21 Budsjett - prosjekt «Utvikling Campus Nord-Troms» 

Sak 45/21  Uttalelse vedrørende pukkellaks 

 

DRØFTING: 

• Åpen post 

 

REFERATSAKER: 

• Fra Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms: vedtak vedr Havnesamarbeidet i 

Nord-Troms 

 

 

MØTE TIRSDAG 31. AUGUST 2021 

Møtestart kl 1615 

 

VEDTAKSSAKER: 

 

Sak 39/21 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.21 

Saksdokumenter:  

• Møteprotokoll 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 22. juni 2021. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Sak 40/21 Halvårsrapport Nord-Troms Regionråd 

Saksdokumenter:  

• Rapport pr 30.06.21 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar rapporten for 1. halvår 2021 til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Saksopplysninger:  

Daglig leder Berit Fjellberg sluttet i stillingen 30.06.21. I den forbindelse er det 

utarbeidet en halvårsrapport pr 30.06.21. Rapporter beskriver aktiviteten i 

regionrådet i perioden med utgangspunkt i vedtatt handlingsplan for 2021. rapport 

ble sendt ut som vedlegg til saksdokumentene. 

 

Innspill fra møte ved gjennomgang av status halvårsrapport: 

Generelt: 

• Ønske om trafikklys-system 

• Planen kan settes som en fast sak på dagorden i regionrådsmøtene 

(orienteringssak) for å holde planen «levende» 

Infrastruktur: 

• Behov for å sette strømforsyning på dagsorden. Be ny daglig leder om å følge 

opp denne saken 

• Mobil og bredband - hvordan skal fiber/denne infrastrukturen komme 

næringslivet og befolkningen til gode? Hvordan skal vi bruke denne 

ressursen/muligheten? 

Kompetanse: 

• Kvensk; ta med det som er gjort i Drivkraftprosjektet  

Samfunnsutvikling: 

• Klima- og energiplan for Nord-Troms. Liten deltakelse på folkemøtene. 

Forslag om at det lages en mal/rutine (prosess) for behandling av fellessaker 

i Nord-Troms (planer, budsjettsaker mm). 

• Yonas-pizza i Tromsø - ønske om å få dette gjennomført. Sjekke ut om 

trainee kan følge opp dette. Kan kobles opp til KS-møte i slutten av oktober. 

 

 

 

Sak 41/21 Regnskap pr 30.06.21 

Saksdokumenter:   

• Delregnskaper 30.06.21 

• Totalregnskap 30.06.21 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

 

Forslag til vedtak:  

Nord-Troms Regionråd tar halvårsregnskapet pr 30.06.21 til orientering. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Saksopplysninger:  
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Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap;  

• drift inkl ungdomssatsinga RUST og sekretariat kommunedirektørutvalget 

• Nord-Troms Studiesenter  

• Prosjektet «Drivkraft Nord-Troms»  

 

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 % «flatt» og 60 % etter folketall i den 

enkelte kommune pr 1.1. foregående år. 

 

Delregnskap Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST og 

sekretariat for kommunedirektørutvalget viser et overskudd pr 30.06.21 på kr 

347.629. 

 

Kommentarer til de største avvik;  

• «Lønn og personalkostnader» - mindre forbruk skyldes i hovedsak refusjon 

av sykepenger og at stillinger har vært ubesatt i perioden (daglig leder og 

regional ungdomskonsulent) 

• Reise og møtekostnader - lite aktivitet grunnet redusert bemanning og 

korona 

• Tiltak - handlingsplan - lite aktivitet grunnet redusert bemanning og korona 

 

Det forventes større aktivitet i andre halvår. Fra 1. oktober skal alle stillingene i 

administrasjonen være bemannet.  

 

Anmerkning: Regionrådet har mottatt faktura fra KLP vedrørende reguleringspremie. 

Denne er uvanlig stor, beløper seg til kr 236.859 og forfaller til betaling i august. 

Dette gjelder nåværende ansatte, tidligere ansatte og pensjonister. 
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Delregnskap Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 40.408 pr 30.06.21.  

 

Eierkommunene bidrar med 500.000 i tilskudd årlig, det samme beløpet som Troms 

fylkeskommune bevilger. I tillegg mottar studiesenteret tilskudd fra staten til drift.  

Øvrige inntekter er deltakeravgifter på ulike kurs, avvikling av eksamen o.l. 
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Kommentarer til de største avvik;  

• «Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet» på kr 1.471.000 vil bli inntektsført i 

Campus Nord-Troms 

• «Lønn og personalkostnader» Studiesenteret har 2 fast ansatte, men for 1. 

halvår har lederstillingen vært bare delvis bemannet/sykemeldt 

• «Kontor» - det er kjøpt i nytt kontorutstyr (heve-senke skrivebord og reoler) 
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Prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

Det er utarbeidet eget regnskap for prosjekt Drivkraft. Prosjektet startet opp 1. juni 

2019 med 2 års varighet. Regnskapet er gjort opp i balanse og påvirker ikke 

resultatet for totalregnskapet. Regnskap pr 31.12.20 er tatt med som orientering. 

 

Kommentar: 

Prosjektregnskapet vil bli avsluttet tidlig høst 2021, og sendt til revisjon og 

utbetaling fra fylkeskommunen. 
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Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets 

offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd pr 30.06.21 på 

kr 307.222.  
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Møtet hevet (møtedag 1) kl 1954 

Berit Fjellberg 

referent 
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MØTE TIRSDAG 31. AUGUST 2021 

Møtestart kl 0830 

Deltakere: samme som 30. august. 

 

Sak 43/21  Støtteerklæring – etablering Polar Game Industry 

Saksdokumenter:  

• Prosjektplan 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter det pågående arbeidet med etablering av Polar Game 

Industry, fagskole for spillutvikling i Nordreisa. 

 

Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger: 

Gründeren Sammy Jeridi lanserte ideen i 2018 og Halti næringshage bisto med en 

kartlegging. Våren 2020 ble det gjennomført et forstudium på om det finnes 

grunnlag for å starte en slik utdanning i Nordreisa. Forstudiet ble finansiert av 

Nordreisa kommune. Sommer 2020 etablerer Halti næringshage prosjektet med 

finansiering fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Høst 2020 gjennomføres 

forstudie med kartlegging av forutsetningene for å etablere spillbransje i Nordreisa. 

Finansiert av Nordreisa kommune. Vinter 2020/2021 får Halti næringshage innvilget 

søknad fra Troms Holding til å jobbe med organisering og strategi for 

spillutviklingsprosjektet. Høsten 2021 sendes søknad til Nokut for å bli akkreditert 

fagskole for spillutvikling og godkjenning til å starte tre spillutdanninger i Nordreisa 

høsten 2022. Perioden 2022-2024 skal prosjektet bygge opp et økosystem for 

spillbransje. 

Visjonen er at Polar Game Industry skal bli et arktisk episenter for spillindustri og 

kreative framtidsnæringer.  

En slik etablering vil ha store ringvirkninger for regionen. Våre største utfordringer 

er fraflytting samt stor etterspørsel etter kompetanse i de fleste bransjer.  

Regionen trenger en attraktiv industri som får folk til å flytte hit. Denne bransjen 

trenger et sted som vår region. I Nord-Troms ønsker vi innovasjon og utvikling. 

Regionen har mange små og middelstore bedrifter med sterke miljø innen havbruk, 

primærnæringer, handel, transport, bygge- og anleggsarbeid, reiseliv og industri. 

Entreprenørskap er et satsningsområde i regionen og har som mål at barn og unge 

skal bli involvert i næringsutviklingen i Nord-Troms via gründercamp, 

entreprenørskap i skolen, bedriftsbesøk og utplassering.  
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Noen ønsker å bo i et kommune- eller regionsenter med kort avstand til både jobb, 

skole, kultur- og fritidstilbud. Andre ønsker å bo mer landlig. Vi trenger teknologi 

selv om vi velger å bo på bygda.  

Satsingen er i tråd med og forankret i ulike politiske dokument og meldinger: -  

• Stortingsmelding 9 (2020-2021). Mennesker, muligheter og norske 

interesser i nord 

• Stortingsmelding 5 (2019-2020). Levende lokalsamfunn for fremtiden – 

Distriktsmeldingen. 

 

• NOU 2020:15. Det handler om Norge – utredning om konsekvenser av 

demografiutfordringer i distriktene. 

 

• Stortingsmelding 9 (2016-2017). Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning. 

• Spillerom – Dataspillstrategi 2020 – 2022 

Utdannings- og forskningskomiteen inkluderte merknad om 

spillutviklingsprosjektet i sin innstilling til statsbudsjettet for 2021. I merknaden 

vises det til at satsingen er viktig for å kunne motvirke fraflytting og 

demografiutviklingen med flere eldre og færre yngre.  

 

 

Sak 44/21 Budsjett - prosjekt «Utvikling Campus Nord-Troms» 

Saksdokumenter:  

• Vedtak i sak 36/21 Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms 

• Prosjektplan utvikling Campus Nord-Troms - oppdatert versjon 

• Budsjett utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms 

 

Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Regionråd godkjenner forslaget til budsjett for et 3-årig 

utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms. Det søkes støtte til prosjektet fra 

ulike finansieringskilder. Dersom ikke finansiering oppnås i henhold til 

vedtatt budsjett må prosjektet nedskaleres. 

 

Forslag til tilleggspunkt fremmet i møte: 

2. Prosjektet forankres politisk i eierkommunene i løpet av høsten 2021. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tilleggspunkt ble enst vedtatt. 
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Saksopplysninger:  

I møte i regionrådet 22. juni ble prosjektplanen for utvikling av Campus Nord-

Troms behandlet. Forslaget til plan ble presentert i møtet av Visjona AS ved Harriet 

Steinkjer Nystu. Innspill gitt i møtet til prosjektplanen er innarbeidet i den endelige 

versjonen som ligger til grunn for budsjettet som er lagt fram i denne saken. 

 

Prosjektplanen og budsjettforslaget ble gjennomgått i møtet. 

 

 

Sak 45/21  Uttalelse vedrørende pukkellaks 

 

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd støtter forslaget til uttalelse fra Hilde Nyvoll vedrørende 

bekjempelsen av pukkellaks. 

 

Forslag til tillegg i uttalelsen fremmet i møte: 

Staten må også legge til rette for at uttaket av pukkellaks skjer på en slik måte at 

matressursen utnyttes. 

 

Vedtak: forslag til vedtak med tillegg fremmet i møte ble enst vedtatt. 

 

Forslag til uttalelse:  

Offentlige myndigheter må ta ansvar for bekjempelsen av pukkellaks 

Denne sommeren har det vært invasjon av pukkellaks i Nord-Norge. Laksearten har 

spredd seg til våre unike lakseførende vassdrag der den ikke hører hjemme. 

Grunneiere, lag, foreninger og andre frivillige har gjort en formidabel innsats for å 

stoppe denne invasjonen, men for å bekjempe utbredelsen av pukkellaks må 

offentlige myndigheter ta ansvar.  Det må iverksettes tiltak med tilhørende ressurser 

for beskatte naturmangfoldet og de lokale fiskestammer i våre norske lakseelver. 

 

Den lokale laksestammen kjemper mot pukkellaksen om de beste gytegropene. 

Yngelen konkurrer om maten med millioner av yngel fra pukkellaksen. Det er stor 

grunn bekymring for vår lokale laksestamme. 

Ringvirkningene av denne invasjonen vil få betydelige konsekvenser dersom 

villaksen blir utryddet fra elevene våre. Mindre attraktive elver reduserer antall 

tilreisende fiskere som igjen vil gå utover turistnæringen i sommersesongen. 
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Staten må iverksette tiltak for å begrense de negative konsekvensene av pukkellaks. 

I arbeidet med å finne de beste metoder for uttak av pukkellaks, uten å ytterligere 

påvirke den lokale laksestammen negativt og unngå at denne blir dominerende i 

nordlige farvann, må også lokale sjølaksefiskere og elveforvaltere med deres 

kunnskap involveres.  

 

 

DRØFTING - Åpen post: 

KVU-Nord-Norge 

• Ørjan, Geir og Eirik deltar på verksted i Alta 22.-23. september 2021 

 

Skolevalgdebatt - Stortingsvalg, men valg til Sametingsvalget utelatt 

• Følgende uttalelse sendes fylkeskommunen med kopi til 

Utdanningsdirektoratet, Sametinget og Nord-Troms videregående skole: 

«Utdanningsdirektoratet har invitert alle landets videregående skoler til å gjennomføre skolevalg. 

Fylkeskommunen oppfordres til å holde god kontakt med ungdomspartiene og skolene, for å sikre 

best mulig logistikk rundt debatter og valgtorg i fylket. 

 

På Nord-Troms videregående skole ble skoledebatten for Stortingsvalget gjennomført fredag 27. 

august.  

 

Nord-Troms regionråd har som visjon «Der kontraster former folk» og arbeider målrettet for utvikling 

av de tre stammers møte. Nord-Troms regionråd anmoder fylkeskommunen om å ivareta demokratiske 

prosesser også for Sametingsvalget i den videregående skole. Blant annet sørge for 

skoledebatt/skolevalg i forbindelse med Sametingsvalget.» 

 

Søknader Troms Holding 

• Søke om tilskudd til utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms - fellesprosjekt 

fra Nord-Troms 

 

Forespørsel fra næringshagen om deltakelse fra regionrådet i program for  

fagsamling under Nord-Troms konferansen som har demografiutvikling 

• Ørjan sjekker om påtroppende daglig leder har anledning til å bidra 

 

 

REFERATSAK: 

Fra Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms:  

• Vedtak vedr Havnesamarbeidet i Nord-Troms 

 

Forslag til vedtak: 

• Nord-Troms Regionråd tar referatsaken til etterretning. 
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Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 

 

 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen tiltrådte møte via teams. 

 

Sak 42/21  Interkommunalt politisk råd - neste steg 

Saksdokumenter: 

• Vedtak fra kommunestyrene (vedlagt) i 9 kommuner 

• Saksframlegg fra Visjona As pr 26.08.21 

 

Ved møtestart ble saksframlegget fra Visjona gjennomgått. I tillegg var det innlegg 

fra Arena Nord-Troms ved styreleder Håvard Høgstad næringslivet i regionen. 

 

Enstemmig vedtak: 

I dagens regionrådsmøte er vi blitt kjent med muligheten for å delta i flere 

interkommunale politiske råd. For eksempel i Osloregionen IPR som består av 65 

kommuner, er det flere interkommunale politiske råd med.  

 

Nord-Troms Regionråd er enige om følgende forslag til løsning for neste steg: 

1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen 

danner et felles IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en samarbeidsavtale som 

behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 2021. 

2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR som 

minimum skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsø-områdets 

regionråd. Arktisk IPR skal jobbe med overordna utvikling og 

rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen samarbeidsavtale 

for Arktisk IPR som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og ressursbehov. 

3. Forslag til løsning oversendes Tromsøregionens regionråd til behandling før 

Nord-Troms Regionråd går videre i saken. 

 

Møtet hevet kl 1300 

Rett protokollutskrift bevitnes 

Berit Fjellberg 

referent 
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Fra: Nordreisa kommune (postmottak@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 04.05.2021 12:50:53
Til: Ellinor Anja Evensen
Kopi: 

Emne: FW: signert protokoll fra møte i representantskapet 27.04.21
Vedlegg: Protokoll repskap 27.04.21.pdf
 

From: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no> 
Sent: Monday, May 3, 2021 2:30 PM
To: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Cc: Ellinor Anja Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>
Subject: FW: signert protokoll fra møte i representantskapet 27.04.21
 
 
 

Fra: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>
Dato: mandag 3. mai 2021 14:29
Til: Bernt Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>, "dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no"
<dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no>, Eirik Losnegaard Mevik
<Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>, Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>, Ørjan
Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>, "(s‐rjenss@online.no)" <s‐rjenss@online.no>, "Anne K Korsfur
(Frp)" <anne.korsfur@gmail.com>, "Britt M. Pedersen" <Britt.Pedersen@kafjord.kommune.no>, Einar Eriksen
<eie@nordtroms.net>, "Eirik Larsen (eilars2@online.no)" <eilars2@online.no>, Geir J Varvik
<geir.varvik@storfjord.kommune.no>, Hanne Wiesener <Hanne.Wiesener@kvanangen.kommune.no>,
"harald.evanger@nordtroms.net" <harald.evanger@nordtroms.net>, "Inger Heiskel
(inger.heiskel@storfjord.net)" <inger.heiskel@storfjord.net>, "jah‐jen@online.no" <jah‐jen@online.no>,
"jarydningen@hotmail.com" <jarydningen@hotmail.com>, Jens‐Aleksander Simonsen
<jens.simonsen@kafjord.kommune.no>, "karl‐gunnar@nonamesport.com" <karl‐gunnar@nonamesport.com>,
"kathrine.hanssen" <kathrine.hanssen@gmail.com>, steinsvik4 <steinsvik4@hotmail.com>,
"kumichal@online.no" <kumichal@online.no>, "Laila Anita Westby (Nita281165@gmail.com)"
<Nita281165@gmail.com>, "Lars Einar Garden (lgarden@online.no)" <lgarden@online.no>, "Lene Granli
(kontorgranli@gmail.com)" <kontorgranli@gmail.com>, "Line van Gemert (line@ross.as)" <line@ross.as>,
Olaug Bergset <olaug.bergset@tffk.no>, "Pål Schreiner Mathiesen (palmathiesen@gmail.com)"
<palmathiesen@gmail.com>, "Rune Utby (rutby@frisurf.no)" <rutby@frisurf.no>, Sigrund Hestdal
<sigrund.hestdal@nordtroms.net>, "Silja Skjelnes‐Mattila (silja.skjemattila@gmail.com)"
<silja.skjemattila@gmail.com>, "Solveig Sommerseth (sommerseth.solveig@gmail.com)"
<sommerseth.solveig@gmail.com>, "Steinar Dalheim Eriksen (steinade@gmail.com)"
<steinade@gmail.com>, Svein Leiros <svein.leiros@nordtroms.net>, "Sølvi Jensen
(solvi.jensen55@gmail.com)" <solvi.jensen55@gmail.com>, "Tor‐Arne Isaksen (torarne69@hotmail.com)"
<torarne69@hotmail.com>, "Vera Eilertsen‐Wassnes (veramw@hotmail.com)" <veramw@hotmail.com>,
"vicma@live.no" <vicma@live.no>, "vidar_langeland@hotmail.com" <vidar_langeland@hotmail.com>,
Milena Terlecka‐Paul <milena.paul@ntroms.no>, Cissel O Samuelsen
<cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>, Frode Karlsen <frode.karlsen@lyngen.kommune.no>, Jan Hugo
Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>, Janne Kankaala
<janne.kankaala@kvanangen.kommune.no>, Trond Arne Hoe <Trond.Arne.Hoe@kafjord.kommune.no>, Willy
Arne Ørnebakk <willy.ornebakk@storfjord.kommune.no>
Emne: signert protokoll fra møte i representantskapet 27.04.21
 
Det vises til vedlagte signerte protokoll.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
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DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 29.06.2021 14:29:18
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Rita Toresen; Christin Andersen; Hilde Anita Nyvoll

Emne: Fwd: Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll Nordreisa
Vedlegg: image001.png;Attestasjonsuttalelse.pdf

Fra: Doris Gressmyr <doris.gressmyr@komrevnord.no>
Dato: 29. juni 2021 kl. 12:20:45 CEST
Til: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k‐sek.no>
Kopi: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll Nordreisa

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei!
 
Vedlagt følger revisjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll 2020, Nordreisa kommune.
 
Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
KomRev NORD IKS
Vestregata 33
9008 Tromsø
Tlf. 77 60 05 28/ 957 01268
E‐post: dg@komrevnord.no
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Fra: Inger Cecilie Jørstad (inger.jorstad@tffk.no)
Sendt: 17.09.2021 11.09.03
Til: Dag Funderud
Kopi: 

Emne: DNYZBN-Svar på søknad om tilskudd fra Troms Holding
Vedlegg: DNYZBN Avslag på søknad om tilskudd Troms Holding AS.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei
Her kommer svar på søknad om tilskudd fra Troms Holding til prosjektet «Søknad for kai‐ og tømmerterminal i
Sørkjosen Nordreisa kommune».
 
Vennlig hilsen
 
Inger Jørstad
Styresekretær
Troms Holding AS
 
Telefon: +47 47 60 30 57
E‐post: troms.holding@tffk.no
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Adresse: 

Strandvegen 13 

9007 Tromsø 

Kontakt: 

E-post: 

troms.holding@tffk.no 

Telefon: 476 03 057 

Nettside: 

tromsholding.no 
 

  

Nordreisa kommune 

Pb 174 

9156 Nordreisa 

Dato: 17.9.21 

Søknad nr: DNYZBN 

  

 

 

  

 

 

Svar på søknad om tilskudd fra Troms Holding AS 

Viser til deres søknad om midler til Troms Holding AS. I vurderingen av 

innkomne søknader om midler til kommunal og fylkeskommunal infrastruktur ble 

følgende vektlagt: 

 Regional nytteverdi 

 Samarbeid mellom kommuner/fylkeskommunen 

 Overføringsverdi til andre kommuner 

 Om tiltaket er behandlet politisk i kommunen(e) 

 Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)  

 Om prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk 

og at alle nødvendige godkjenninger er innhentet i forkant  

 Hvorvidt prosjektet kan utvikle nye arbeidsplasser, utvikle 

næringsmiljø, sikre etablerte arbeidsplasser 

 Om det er vist til hvilke klima- og miljøeffekter prosjektet kan ha  

 

Styret har i møte 10. september gjort følgende vedtak: 

Det har blitt behandlet 10 søknader etter utlysningen av 

virkemidler til kommunal og fylkeskommunal infrastruktur med et 

samlet søknadsbeløp på nærmere 64 millioner. Styret i Troms Holding 

har denne runden valgt å prioritere prosjekter som har en høy 

regional nytteverdi (kommer flest mulig til gode), høy grad av 

gjennomføringsevne og generell prosjektkvalitet og som kan 

forankres godt i strategien til Troms Holding. Med bakgrunn i dette 

avslås søknad om støtte til prosjektet «Søknad for kai- og 

tømmerterminal i Sørkjosen Nordreisa kommune». 

 

Vedtak om tildeling av tilskudd fra Troms Holding AS anses ikke som 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven og forvaltningsloven kommer dermed ikke 

til anvendelse. Vedtak om tildeling av tilskudd kan ikke påklages. 
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Med hilsen 

 

 

Inger Jørstad 

Styresekretær 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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COVID-19 PANDEMI 
Mars 2020 vil nok de aller fleste huske lenge – som den måneden hvor hele landet, og spesielt 
reiselivet ble stengt ned. Allerede i ukene i forveien begynte man å skjønne at dette viruset vil 
komme til å påvirke livet betydelig. Den 12. mars ble nedstenging av landet et faktum. Covid-19 
pandemien har hatt ekstreme effekter på reiselivet, og nesten alle bedrifter måtte sette driften 
på pause. Stort sett alle ansatte ble permittert, og ofte kun eierne igjen som var opptatt med å 
håndtere avbestillingene og ombookingene som kom inn. Sommeren ble en opptur – en del 
overnattingsbedrifter hadde tidenes beste sesong med mange norske og finske gjester. 
Oppturen varte bare i to måneder før sesongen var over. Resten av året ble heller ikke bedre, 
da nye reiserestriksjoner førte til kanselleringer og bortfall av potensielle kunder. 
 
Covid-19 pandemien har sørget for at de fleste møter har blitt erstattet med digitale møter. 

• Medlemsmøter: Det ble avhold hyppige medlemsmøter for å snakke med 
medlemsbedriftene om utfordringer, formidle viktig kunnskap om Covid-19 relaterte 
saker (til dels sammen med NHO Reiseliv), og presentere ulike kampanjer fra oss og 
Nord Norsk Reiseliv eller Visit Norway. 

• Nord Norsk Reiseliv: Det ble etablert møter (hver annen uke gjennom nesten hele året) 
med alle destinasjoner i Nord Norge sammen med Nord Norsk Reiseliv for å holde seg 
oppdatert på situasjonen i reiselivet i Nord Norge, og for å diskutere saker angående 
reiselivet og kampanjer for å hjelpe reiselivet. 

• NHO: Visit Lyngenfjord er medlem i NHO Reiseliv og fikk mye igjen gjennom mange 
møter og webinarer som omhandlet problemstillinger knyttet til Korona-pandemien.  

 

Situasjonsanalyse reiselivsbedrifter Lyngenfjord region 2020 
Visit Lyngenfjord gjennomførte en spørreundersøkelse (uke 10, 2021) blant sine 
medlemsbedrifter for å kartlegge effekten av Corona-19 -pandemien i 2020. 16 bedrifter svarte. 
 
Spørsmål 1: 

 
Tab.1: Nesten 70% av bedriftene hadde en nedgang i gjester med 75%. Resterende 
hadde en nedgang mellom 25 og 50% 
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Spørsmål 2:

 
Tab. 2: 81,3% av bedrifter har en nedgang i omsetning med mellom 50 – 100%. En 
bedrift har økt omsetning med 25%. 

 
Spørsmål 3: 
Dersom du måtte permittere deg selv (bedriftseier/daglig leder), hvor mange uker var du 
permittert i 2020? 

Svarene var veldig ulike. Noen har ikke permittert seg selv, noen kunne ikke. Av 9 
bedriftseiere som permitterte seg selv, har svarene rangert fra mellom 4 og 52 
(manuelt korrigert til 42 uker) uker som gir et gjennomsnitt på 11,8 uker. 

 
Spørsmål 4: 
Dersom du måtte permittere dine ansatte, hvor mange uker var de permittert i 2020 (nevn 
gjerne antall ansatte og antall permitterte uker per ansatt)? 

Fire bedrifter har ikke permittert sine ansatte siden det er ikke relevant for dem (ingen 
ansatte). Fra de resterende bedriftene ble 28 ansatte permittert fra 5 til 42 uker. 
Gjennomsnitt svaret er 10,9 uker permittering. 

 
Spørsmål 5: 
Måtte du stenge bedriften pga. Covid19 i 2020? Hvor mange uker? (nevn gjerne om det er 
pga. kommunevedtak eller frivillig). 

Kun tre bedrifter har ikke stengt under Korona-pandemien. Seks bedrifter har stengt 
frivillig (gjennomsnitt 23,3 uker) og tre bedrifter på grunnen av kommunevedtak. 
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Spørsmål 6: 

 
Tab.3: 50% har fått hjelp gjennom kompensasjonsordningen, 37,5% har fått kommunale 
midler, 18,8% midler gjennom Innovasjon Norge sine omstillingsmidler. Fire har ikke fått noe. 
  
Spørsmål 7: 

 
Tab. 4: Dårlig likviditet, manglende kapital for å utvikle bedriften og tap av kompetanse 
pga. man har mistet ansatte og manglende flytilbud er de største utfordringer for 
reiselivsbedrifter. 
 

Spørsmål 8: 
I et siste åpent spørsmål kunne deltakere komme med en generell kommentar.  

Det er tydelig at bedrifter er redd for framtiden, siden det er nå den vanskelige tiden 
begynner. Egenkapitalen er brukt opp og likviditeten er dårlig. En nevner også at hjelp 
fra myndighetene er liten og svært utilstrekkelig og at det vil ta minst tre år før bedriften 
har tjent inn tapene fra Korona-pandemien. Noen har også satt bedriften på «pause» 
fram til markedet åpner seg igjen.   
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UTVIKLING 

En av de viktigste oppgavene for Visit Lyngenfjord er å arbeide aktivt med å utvikle reiselivet i 
regionen på en bærekraftig måte. Dette gjør vi med å følge vår reiselivsstrategi og 
handlingsplan som gir oss føringer for de tiltak og prosjekter som skal gjennomføres. 
Reiselivsstrategien og handlingsplanen kan lastes ned fra vår bransjeside: https://www.visit-
lyngenfjord.com/no/bransjenett  
 

Prosjekter 

Bærekraftig Reisemål Lyngenfjordregion 
Siden høsten 2017 er regionen merket som et Bærekaftig Reisemål. Gjennom merkeordningen 
forplikter regionen seg til å jobbe på en bærerkaftig måte i utviklingen av reiselivsnæringen. 
Etter tre år må regionen re-merkes, men pga. korona-pandemien fikk regionen utsatt fristen til 
sommeren 2021.  
 
Uansett må det gjennomføres tiltak for å utvikle regionen på en bærekraftig måte. Følgende 
tiltak ble gjennomført i 2020: 
 

• Green Key sertifisering: Et mål er å øke antall miljøsertifiserte bedrifter i 
regionen. Fra tidligere av har Visit Lyngenfjord sørget for at tre 
overnattingsbedrifter har sertifisert seg som Green Key bedrift. I 2020 fikk 
vi med oss en ny bedrift, som har startet sertifiseringen. 

• Miljøfyrtårnsertifisering: Visit Lyngenfjord blir selv re sertifisert som 
miljøfyrtårn i 2020. 

• Avfallhåndtering: Riktig og god avfallhåndtering er et viktig grep for å øke 
kildesortert avfall og miljøbelastningen. Siden kildesortering for bedrifter 
ikke er lovpålagt, sorterer mange reiselivsbedrifter ikke avfall. Den lokale 
renovasjonsvirksomheten «Avfallsservice» er veldig interessert i å legge 
til rette, slik at det er også mulig for bedrifter å kildesortere. Det ble 
gjennomført medlemsmøte med en presentasjon av mulighetene med 
Avfallsservice. Pga. den pågående Korona-pandemien har det ikke skjedd så veldig 
mye.   

 

Prosjekt: Bærekraftig utvikling av Lyngenfjord regionen 
Visit Lyngenfjord fikk godkjent en søknad hos  Troms Fylkeskommune i desember 2019 for å 
gjennomføre ulike tiltak i forbindelsen med resertifisering som bærekraftig reisemål over de 
neste tre år (2020 – 2023). 
Les mer om prosjektet på vår bransjeside: https://www.visit-lyngenfjord.com/no/baerekraftig-
utvikling-reisemal-lyngenfjordregion   
  

Forprosjekt cruise 
Helt siden oppstart har Visit Lyngenfjord blitt utfordret til å ta stilling om regionen skal jobbe med 
cruise næringen. Saken er veldig omdiskutert, og det finnes mange ulike meninger om cruise 
næringen skal være en del av reiselivssatsingen i Lyngenfjord regionen. 
I 2019 inngikk Visit Lyngenfjord et samarbeid med Hurtigruten, som hadde planlagt å komme 
inn til Lyngenfjord regionen (nærmere bestemt Havnnes) fra 2021, hvor skipene skulle ligge en 
hel dag, slik at gjestene kunne delta på mange ulike utflukter. Det er Visit Lyngenfjord som er 
ansvarlig for disse utfluktene (pga. Korona-pandemien ble alle anløp (27) kansellert, og det er 
planlagt oppstart i 2022). 
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Visit Lyngenfjord søkte derfor kommunen om 
gjennomføring av et forprosjekt, for å finne ut om 
regionen i det hele tatt ønsker å jobbe med cruise. 
Hvis ja, hvordan? 
Prosjektet ble gjennomført av Knut Arne Iversen fra 
Kreativ Industri i tidsrommet mai – september 2020.  
Les mer om prosjektet og last ned rapporten her: 
https://www.visit-
lyngenfjord.com/no/bransjenett/forprosjekt-cruise  
 

Lyngenfjord 2.0 
I forbindelsen med korona-pandemien, tildelte alle eierkommuner Visit Lyngenfjord til sammen 
kr 600 000 i ekstra markedsføringsmidler for å gjøre reiselivet i regionen mer synlig for norske 
reisende. Visit Lyngenfjord søkte midler fra Innovasjon Norge til å ansette en person som skal 
jobbe med digital markedsføring i Visit Lyngenfjord, og som i tillegg skal hjelpe 
reiselivsbedriftene i regionen med å øke kunnskapen sin innen digital markedsføring. 
Elina Hutton fra Kilpisjärvi (FI) ble ansatt i sommeren 2020 i en 50% stilling for et år.  
Oppgaven hennes er å sørge for implementering av en digital markedsføringsstrategi hos Visit 
Lyngenfjord, og gjennomføring av digitale markedsføringskampanjer over ett år. I tillegg skal 
prosjektet sørge for at reiselivsbedrifter fra regionen øker kunnskapen innen digital 
markedsføring, slik at regionen til sammen får økt oppmerksomhet innen de valgte 
målgruppene. 
Gjennomføring av planlagte kampanjer ble til dels endret og stoppet underveis, siden ulike 
reiserestriksjoner har sørget for en vanskelig gjennomføring og planlegging. Dermed ble de 
fleste kampanjer «inspirasjons-kampanjer» og mindre «Bestill-nå-kampanjer». 
 
Ved siden av betalte og organiske kampanjer, var Elina Hutton på vegne av Visit Lyngenfjord 
også veldig aktiv på finske sosiale medier som tydeligvis har sørget for økt besøk av våre 
naboer. 
Les mer om prosjektet på våre bransjesider: https://www.visit-lyngenfjord.com/no/lyngenfjord-20  
 

Regionalt samarbeid – ny hjemmeside 
Sammen med Visit Tromsø Region og Visit Senja har Visit Lyngenfjord utviklet en ny 
hjemmeside som ble lansert i slutten av april 2020. CMS er levert fra Visit Group som også 
leverer bookingsystemet Citybreak til alle deltakende destinasjonsselskaper. Dette sørger for en 
god implementasjon av produktpresentasjon og booking på websiden vår.  
I tillegg ble det integrert et kart som viser alle destinasjoner, og skal sørge for at besøkende 
enkelt kan hoppe fra destinasjon til destinasjon.  
Besøk gjerne vår hjemmeside: www.visit-lyngenfjord.com  

 
Visit Arctic Europe II: 
Visit Lyngenfjord er medlem i den andre fasen av «Visit Arctic Europe»-prosjektet. Prosjektets 
målsetning er å sørge for et mer og bedre grenseoverskridende samarbeid, og markedsføring 
av hele Norden (Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Sverige).  
Vi var med i følgende tiltak i 2020: 

• VAE salgs workshop digitalt: det ble avhold en to dagers workshop hvor Visit 
Lyngenfjord møtte 22 turoperatører 

• Visit Lyngenfjord deltok i diverse webinarer for å holde seg oppdatert. 
Mer om prosjektet her: https://visitarcticeurope.com/ 

Møte i Storfjord Kommune © G. Sichelschmidt 

106

mailto:post@visit-lyngenfjord.com
https://www.visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett/forprosjekt-cruise
https://www.visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett/forprosjekt-cruise
https://www.visit-lyngenfjord.com/no/lyngenfjord-20
http://www.visit-lyngenfjord.com/
https://visitarcticeurope.com/


 

 

 

 VISIT LYNGENFJORD AS 
 
Visiting address: 
Nordkalottsenteret 
NO - 9143 Skibotn 

 
 
 
Postal address: 
Postboks 74 
9148 Olderdalen 

 
 
 
Tlf. +47 77 21 08 50 
Email: post@visit-lyngenfjord.com 
Org.nr. 911 611 538 MVA  

 
 
 
 
 

 

Bærekraftig besøksforvalting 
Visit Lyngenfjord satt i styringsgruppen for forprosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning 
Storfjord, Tromsø og Karlsøy». Det ble vedtatt midler for tilrettelegging og bygging av stier i 
Skibotn for stisykling. Visit Lyngenfjord er med i arbeidsgruppen og deltar i ulike møter sammen 
med Storfjord Kommune og Skibotn Stisykkelforening. 
 

Flyplassutvalget 
Flyplassutvalget for Sørkjosen (SOJ) består av ordførerne fra Nordreisa og Skjervøy, Arena 
Nord Troms for næring, lufthavnsjef for Sørkjosen og Visit Lyngenfjord for det lokale reiselivet. 
Målet med flyplassutvalget er å sørge for at flytilbudet til Sørkjosen blir tilpasset bedre til 
behovet fra lokalbefolkningen, næringslivet og reiselivet. Visit Lyngenfjord gjennomførte ulike 
spørreundersøkelser mot reiselivsbedrifter, for å finne ut hva som er best for reiselivet. Det ble 
gjennomført tre møter i løpet av 2020. 
 

Implementasjon av iTicket 
iTicket er en ny booking modul i Citybreak for aktivitetsleverandører, og skal etter hvert erstatte 
EasyAccess som blir brukt i dag. 
Visit Lyngenfjord ble enige med Citybreak om å innføre iTicket for alle sine 
aktivitetsleverandører. iTicket gir leverandørene mer muligheter innen produktpresentasjon, 
salg av mer sammensatte produkter, som planleggingsverktøy BackOffice, og det er enklere å 
tilkoble ulike OTAs til iTicket som gir bedriftene flere salgsmuligheter. 
I løpet av desember ble Marie Kr Angelsen og Georg Sichelschmidt opplært i bruk av iTicket. 
Fra 2021 skal Marie Kr Angelsen utdanne de leverandører fra Visit Lyngenfjord som ønsker å ta 
i bruk systemet. 
 

MyStory 
Prosjektet handler om å utvikle historiefortellinger som skal brukes som markedsføring for 
reiselivsbedriftene. Prosjektet er geografisk forankret langs den såkalte «Nordlysveien» i Norge, 
Finland og Sverige. Det skal utarbeides kjernefortellinger om hver bedrift, og opplæring i å 
bruke disse fortellingene innen markedsføring. Pga. Korona-pandemien ble alle workshops og 
seminarer gjennomført digitalt eller kun nasjonalt. Prosjektet går fram til september 2022. 
Les mer prosjektet her: https://northernlightsroute.info/about-the-project/  
 

Målbedrift Halti Næringshage 
I 2020 ble Visit Lyngenfjord målbedrift i Halti 
Næringshage, og kunne gjennom dette gjennomføre 
et prosjekt for å utvikle manus til de guider som skal 
guide alle ekskursjoner i forbindelser med 
Hurtigrutens anløp fra 2021. 
Inger Birkelund fra Halti Næringshage er ansvarlig 
for gjennomføringen. Det ble gjennomført to 
ekskursjoner for å teste utflukter og for å samle inn 
informasjon, data og historier til å skrive manus. 
Siden Hurtigruten avlyste alle anløp for 2021, ble 
ikke manusproduksjon prioritert og de første to 
manus ble levert i januar 2021. Det er planlagt å 
produsere manus for de to andre utfluktene i løpet 
av 2021.  

Birgit Paulsen forteller om Seppala og Nansen  
© G. Sichelschmidt 
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Kurs og utdanning 
Mesteparten av utdanningene innenfor reiselivsnæringen er det ikke Visit Lyngenfjord selv som 
står for. Her samarbeider vi tett med Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv og Nord-Troms 
Studiesenter (NTSS).  
Visit Lyngenfjord tilbyr gjennom sitt medlemsprogram to timers rådgivning i markedsføring og 
produktutvikling, som blir brukt flittig av en del medlemsbedrifter. 
 
Gjennom vår deltakelse i Visit Arctic Europe II kunne vi delta på ulike webinarer om 
digitalisering, markedsføring etc.  
Også Nord Norsk Reiseliv har sammen med Arctic365 gjennomført kurs og utdanning innen 
markedskompetanse og omstilling til det norske markedet. 
Marie Kr Angelsen og Georg Sichelschmidt gjennomførte bærekraft kurs fra GSTC (Global 
Sustainable Tourism Council). 
 

Annet 
 

• 23. Januar: Deltok Visit Lyngenfjord på Yrkes- og Utdanningsmesse i Storslett. 

• 5. Februar: Møte om ski topptur turisme i Sørkjosen 

• 24. April: Møte med Reiselivet i Nordreisa 

• 22. September, 05./13. oktober: arbeidsmøter med Storfjord Kommune - handlingsplan 
for samfunnsdelen 

• 21.- 22.Oktober: "Krise, omstilling og nye muligheter", reiselivssamling i Tromsø med 
Arctic365 

• 28. Oktober: Frokostmøte Skjervøy om reiselivet 

• 12. November: Landsbymøte Storslett: Stedsutviklings workshop (bidro med egen 
presentasjon) 

• 28. Oktober: Enontekiö-Lyngenfjord workshop på Kilpisjärvi 

• 17. November: Reisa nasjonalpark - Møte i Faglig Rådgivende Utvalg 

• 17. November: Møte med prosjektet Villakssenter Nordreisa 

• 18. November: Nasjonal cruise konferanse i Bergen (digitalt): Cruiseturismens framtid i 
Norge Varsellampene Blinker 

• 11. Desember: Nettverksmøte Lokalmat 
 
 

  

En av mange digitale møter med alle Nordnorske destinasjoner - Screenshot 
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MARKEDSFØRING 
Hjemmeside 
Visit Lyngenfjords hjemmeside skal være den fremste informasjonskilden for alle tilreisende til 
regionen. Samtidig ønsker man at denne kan inspirere til å besøke vår destinasjon, og gi 
praktisk informasjon til de som allerede er våre gjester. Dette er også en salgskanal for 
reiselivsprodukter og tjenester. All informasjon og innhold skal være tilgjengelig på norsk og 
engelsk. I april 2020 lanserte vi en ny hjemmeside som et samarbeidsprodukt med Visit Tromsø 
Region og Visit Senja. 
Korona-pandemien har sørget for en stor nedgang i trafikken fra mars av og inn til juli. I August 
og september kunne vi også registrere en økt trafikk. Generelt ser vi at etter fellesferien og ut 
året har trafikken vært betydelig lavere enn før. 
 
Innholdet på hjemmesiden skal være en blanding av bedriftspresentasjoner, salgbare produkter, 
praktisk informasjon og inspirerende artikler om de ulike sesongene, arrangementer, lokalmat, 
kulturtilbud og lokalhistorie.  
 
Oversikt over besøkende på hjemmesiden www.visit-lyngenfjord.com:  

 
 

- Nedgang unike besøkende med 37,50% 
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Oversikt over artiklene og sider som har hatt flest besøkende i 2020 (utenom inngangssider og 
DTUI):  
 
Artikkel/Temaside Antall unike brukere 

Blåisvatnet 16 417 

Vandring Lyngenfjord 5 420 

Ski topptur 4 916 

Topp-10 vandreturer 3 997 

Gorsabrua 3 577 

Jan Baalsrud 2 973 

Aurora Spirit 2 022 

Ferge informasjon 1 995 

Steindalsbreen 1 839 

Hvalsafari Skjervøy 1 799 

 
 

Nyhetsbrev 
Visit Lyngenfjord sender jevnlig ut to ulike nyhetsbrev med de siste nyhetene fra regionen.  

1. Et nyhetsbrev sendes ut til reiselivsinteresserte i regionen 
og Nord-Norge (278 kontakter). I 2020 sendte vi ut seks 
slike nyhetsbrev.  

2. Et nyhetsbrev sendes ut til turoperatører i hele verden 
(1,295 kontakter). I 2020 sendte vi ut fire nyhetsbrev.   

 

Sosiale medier 
Visit Lyngenfjord har arbeidet målrettet med aktiviteten i våre 
sosiale media kanaler.  
 

Facebook: www.facebook.com/visitlyngenfjord 
 
På Facebook markedsfører vi både produkter, arrangementer og 
deler innhold til informasjon/inspirasjon for våre gjester. Vi deler 
også mange innlegg fra bedrifter og andre aktører knyttet til 
reiselivet. I tillegg har vi jobbet med live posts, spesielt rettet mot det finske marked. 
 

• Antall følgere: 5 694 (+ 52,1%) 

• Antall personer/bedrifter som har likt siden: 5 276  
 

Instagram: www.instagram.com/visitlyngenfjord 
 
Vi har hatt en jevn økning av følgere på vår Instagram. I slutten av 2020 hadde vi nærmere 
6.500 følgere. I år har benyttet oss av «story»-funksjonen i større grad enn tidligere. En annen 
ting vi har lagt merke til at #visitlyngenfjord blir mer brukt og at vi blir tagget av flere og flere som 
besøker regionen, men også av lokale som bor her.  
Den 21. juli fikk Visit Lyngenfjord overta Instagram kontoen til Visit Norway for en dag. 
 

• Antall følgere: 6 677  
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Twitter: https://twitter.com/Lyngenfjord 
 
På Twitter deler vi mest innhold fra reiselivsbransjen, og vi bruker ikke denne kanalen i så stor 
grad mot gjestene. 
  

• Antall følgere: 1 015 
 

Ja til Norgesferie 
Visit Lyngenfjord og en del reiselivsbedrifter fra regionen deltok i kampanjen «Ja til 
Norgesferie»: https://www.jatilnorgesferie.no 
På tre dager ble Lyngenfjordregion presentert, og det var mulig vinne opplevelser fra bedrifter i 
regionen. 
 

Reiselivsmesser 

ITB, Berlin – 04. – 06.03.2020 
Visit Lyngenfjord var påmeldt på verdens 
største reiselivsmesse ITB i Berlin sammen 
med en del andre nordnorske bedrifter på 
Nordic Marketing sin stand. Dessverre ble ITB 
avlyst på grunn av Korona-pandemien. Men 
siden alle flybilletter var bestillt, reiste Georg 
Sichelschmidt allikvel til Berlin. Der leide han 
en bil og besøkte seks av de viktigste 
turoperatørene fra Nord-Tyskland i løpet av 
tre dager. 
 

NTW, digitalt - 08. – 09.09.2020 
Norwegian Travel workshop skulle 
gjennomføres i Trondheim i april, men ble forskjøvet til september og gjennomført digitalt. 
I løpet av to dager ble det gjennomført 24 møter med internasjonale turoperatører for å 
presentere regionen og medlemsbedriftene. 
 

Finnish Lapland & Norway workshop, Kilpisjärvi – 5. – 6. Mars 2020 
Vi hadde et møte med Kilpis 
 

VAE II workshop – 29. – 30.09.2020 
Den planlagte salgsworkshop med Visit Artic Europe, som skulle gjennomføres i Alta, ble avlyst 
og erstattet med en digital workshop. 
Workshopen ble gjennomført over to dager og Visit Lyngenfjord hadde møter med 22 
turoperatører som er spesielt interesserte i å selge Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Sverige. 
 

Presse 

Pressemeldinger 
I 2020 byttet vi fra MyNewsDesk plattform til en egen landingsside for pressemeldinger på vår 
hjemmeside. 
Det ble send ut åtte pressemeldinger til norske medier i 2020. 
Besøk vår presseside her: https://www.visit-lyngenfjord.com/no/media  
 

Møte med Wolters/TUI - Sandra Hofherr 
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Presseturer 
Vi har gjennomført følgende presseturer i 2020 for å markedsføre regionen generelt: 

• 07. – 09. september 2020: Rune Larsen – Vagabond – www.magasinetreiselyst.no 

• 29. mai – 4. juni: Rasmus Ovesen – www.flyfisheurope.com 

• 19. – 22. juni: Janicke Hansen – Letsgetlost www.letsgetlost.no  

• Det var flere pressereiser planlagt, men alle måtte avlyses på grunn av Korona-
pandemien 

 

Brosjyrer og guider 

Reiseguiden  
Reiseguiden er en gratis nedlastbar PDF-fil som omfatter mye praktisk informasjon om 
regionen. I reiseguiden finnes informasjon om åpningstider av butikker, kontaktinformasjon til 
alle overnattings- og aktivitetstilbydere, tips til utflukter i regionen, og alt dette strukturert etter 
behovet for tilreisende. 
Reiseguiden ble oppdatert i 2020 og er tilgjengelig på norsk og engelsk. 
Les Reiseguiden her: https://issuu.com/visit-lyngenfjord/docs/585096177 
 

Annet 

Hvalturisme på Skjervøy 
Som året før ble det laget en oversikt over 
ettermiddagsaktiviteter for hvalturister på 
Skjervøy, til tross for at det var stor usikkerhet om 
hvor mange som ville besøke Skjervøy. 
Oversikten ble produsert på norsk og engelsk, og 
inneholder en ukeplan med aktiviteter man kan 
gjøre på ettermiddagen og om kvelden. Skjervøy 
kirke, Seppalatunet, Aurora Salmon Centre, og 
handelsnæringen i Skjervøy kunne i lag tilby et 
attraktivt program for alle tilreisende. 
Les ukeprogram her: https://visit-
lyngenfjord.com/en/afternoon-activities-Skjervoy  
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SALG 
Booking 
Oversikten viser brutto salg av produkter fra våre medlemsbedrifter. 

Brutto 
omsetning 
2020 

Booking 
manuelt Online Microbutikk   Total Sales 

% endring i forhold 
til fjoråret 

Total 1 897 991 654 342 519 483   3 071 816 -27 % 

Jan 643 733 254 643 101 251   999 627 68 % 

Feb 815 527 166 446 185 532   1 167 505 12 % 

Mar 350 815 64 027 60 395  475 237 -32 % 

Apr 0 119 1 700   1 819 -99 % 

Mai 0 0 7 000  7 000 -94 % 

Jun 0 9 339 19 070   28 409 -70 % 

Jul 8 925 31 667 92 685  133 277 -1 % 

Aug 26 500 14 527 29 630   70 657 -42 % 

Sep 2 500 21 298 2 490  26 288 -60 % 

Okt 7 680 14 910 1 830   24 420 -75 % 

Nov 14 456 42 767 2 780  60 003 -75 % 

Des 27 855 34 599 15 120   77 574 -89 % 

 
* Booking back office: Bestillinger som legges inn «back office» og som kommer som forespørsel via 
telefon, epost eller chat.  
* Online bookinger: Bookinger gjestene gjør selv 
* Mikrobutikk: Medlemsbedrifter som bruker Citybreak mikrobutikk for å selge produkter via sin egen 
hjemmeside. 

 

Visningsturer 
Visningsturer blir gjennomført for å utløse salg, og for å gjøre turoperatører bedre kjent med 
våre medlemsbedrifter: 

• 03. februar: Aktivitetsdag hos Active North: det ble invitert finske bedrifter 

• 08. – 10. desember 2020: vi gjennomførte en vellykket visningstur med norske 
turoperatører over tre dager, hvor vi besøkte nesten hele regionen. Det var 
representanter fra fire norske turoperatører som allerede jobber, eller ønsker å starte 
med å selge Norge. Følgende medlemsbedrifter ble besøkt: Lyngen Experience Lodge, 
XLyngen, Aurora Spirit Distillery, Lyngen Adventure, Koppangen Brygger, Reisastua, 
Dervola Adventure, Amazing Troms, Explore 70 Degrees, Kronebutikken, Bios, 
Reisafjord Hotel, Hotel Maritim Skjervøy, Skjervøy Fiskecamp, Arctic Panorama Lodge, 
Lyngen Outdoor Experience 

• Det var planlagt flere visningsturer i løpet av 2020, men alle måtte avlyses pga. Korona-
pandemien. 
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Tlf. +47 77 21 08 50 
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Org.nr. 911 611 538 MVA  

 
 
 
 
 

VEDLEGG: 

 

Medlemmer 2020 
Her er en oversikt over medlemsbedriftene våre per 31.12. 2020.  

 

  Bedrift Web Kontakt Person 

1 Aurora Spirit AS www.auroraspirit.com Tor Petter Christensen 

2 Adventure by Design www.adventurebydesign.fi Gareth Hutton 

3 Arctic Circle - Kyrre Pedersen 

4 Arctic Panoprama Lodge www.arcticpanorama.com Svein Jacobsen 

5 Amazing Troms www.amazingtroms.com Steffen Bakkeland 

6 Ascent Descent AS www.ascentdescent.com Jimmy Halvardsson 

7 Aurora Alps AS www.auroraalps.com Asbjørn Rygh 

8 Bios AS www.bioscafe.no Jane Johansen 

9 Dervola Adventure www.dervolaadventure.no  Torleif Dervola 

10 Elektro Sport www.facebook.com/Elektro-Sport-107128139350645/  Tore Larsen 

11 Explore 70 degrees www.explore70.no Susanne Strøm 

12 Green Gold of Norway www.greengoldofnorway.com Francisco Damm 

13 Henriksen Gjestestue www.henriksengjestestue.no/  Johnny Henriksen 

14 Hotell Maritim Skjervøy AS www.hotell-maritim.no Marianne Berg 

15 ihana! As www.ihana.no Inger Birkelund 

16 IMA tursenter www.ima-tursenter.no Eiolf Steinvik 

17 Johs. H. Giæver AS www.lyngen-havnnes.no Hege Bergfalk Jacobsen 

18 Koppangen Brygge  www.koppangenbrygger.no  Alf Fagerborg 

19 Lauksletta Overnatting https://www.facebook.com/LaukslettaOvernatting/  Elin Johannessen 

20 Lerøy Aurora AS www.aurorasalmoncentre.no  Anna Heidi Sandelin 

21 LHL Klinikum Skibotn https://www.skibotn.org/ Stine Jakobsen Strømso 

22 Lofoten Opplevelser www.lofoten-opplevelser.no Rolf Malnes 

23 Lyngen Adventure AS www.lyngen.com  Mats Fagerborg Kvien 

24 Lyngen Boat www.lyngen-boat.no Kjetil Nilsen 

25 Lyngen Experience Apartment AS www.lyngenexperience.no Reidun Nilsen 

26 Lyngen Experience Drift AS www.lyngenexperience.no Reidun Nilsen 

27 Lyngen Fjordbuer  www.lyngenfjordbuer.no Ingar Lyngmo 

28 Lyngen Fjordcamp www.lyngenfjordcamp.no Reidar Gangsø 

29 Lyngen North www.yngen-north.com Ola Berg 

30 Lyngen Outdoor Center www.lyngen-outdoor.com Artur Pasczak 

31 Lyngen Outdoor Experiences http://www.lyngenoutdoorexperiences.com/  Tom Frode 

32 Lyngen Reker www.lyngenreker.no  

33 Lyngen Tourist www.lyngentourist.com Hallgeir Naimak 

34 Lyngseidet Gjestegård www.gjestegaarden.no Kristina Gjæver 

35 Lyngsfjord Adventure www.lyngsfjord.com  
Hans Olav Holterman 
Eriksen 

36 Magic Mountain Lodge www.mmlodge.no/ Henrika Lønngren 

37 Manndalen Sjøbuer www.sjobuer.no Henrik Solberg 
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38 Marvik Gård - Wida og Hilde Mavik 

39 Nord Troms Museum www.ntrm.no Kaisa Maliniemi 

40 North of Lyngen Apartments  www.northoflyngen.no Line Bertelsen Løvoll 

41 Olderdalen Ski Camp www.olderdalenskicamp.no  Tom Trøbraten 

42 Olderelv Camping www.www.olderelv.no/ Geir Johnsen 

43 På Hjørnet AS www.paahjornet.no Hanne Høgstad 

44 Reisa AS www.reisa.no Linda Fjellheim 

45 Reisa Skinprodukter www.rundtnestesving.no/reisa-skinnprodukter Hilde Lund 

46 Reisabåt www.reisaboat.no Chris-Hugo Vangen 

47 Reisafjord Hotel www.reisafjord-hotel.com Bjarne Hagen 

48 Reisastua www.reisastua.no Roar Olsen 

49 Riddu Riddu Festivala AS www.riddu.no Magne Wilhelmsen 

50 Riverland Husky -  Tom Einar Vang 

51 Rundhaug Busser - Frank Rundhaug 

52 Senter for nordlige folk www.nordligefolk.no Terje Olsen 

53 Seppalatunet - Birgit Paulsen 

54 Skibotn Husky www.activenorth.com  Tomas Nyheim 

55 Skibotn Stifestival  www.facebook.com/SkibotnStifestival/ Kristoffer Bruvold 

56 Skjervøy Fiskecamp As www.skjervoy-fiskecamp.com Manta Mitrike 

57 Skjervøy Havsafari www.visit-skjervoy.com Kurt Einarsen 

58 Solheim Fritidsgård www.solheimgard.com Ole Anton Teigen 

59 Solhov www.solhov.com 

 

Ingunn I. R. Vatne 

60 Storstraumen Adventure AS www.storstraumen.no  Rune Nilsen 

61 Strandbu Camping  www.strandbu.no Stein Are Engstad 

62 Svartfoss Adventure www.svartfoss.com May Helen Vangen 

63 Svensby Tursenter www.svensbytursenter.no  Inge Storsteinnes 

64 Sørheim Brygge www.sorheim-brygge.no Stein-Erik Eliassen 

65 Vilt AS - Øystein Sandelin 

66 Visit Årviksand www.visitarviksand.no Roy Ander Albrigtsen 

67 Xlyngen www.xlyngen.com Miriam Johansen 

68 Årøybukt Gjestehus - Svein Eriksen 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/960-1 

Arkiv:                200  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 09.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 17.09.2021 
72/21 Driftsutvalget 30.09.2021 
48/21 Nordreisa formannskap 23.09.2021 
53/21 Nordreisa formannskap 20.10.2021 
77/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 
24/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2021 

 

Økonomirapport 2.kvartal 2021 og budsjettregulering 2/2021 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

 
 
Link til digital presentasjon av økonomirapport for 2.kvartal 2021: 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-økonomirapport_2kvartal_2021/  
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.09.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes til 
neste møte i formannskapet.  
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Forslaget enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.  
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 30.09.2021   

 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar 2.kvartalsrapport til etterretning.  
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021: 

 

Link til digital presentasjon av økonomirapport for 2.kvartal 2021: 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-økonomirapport_2kvartal_2021/ 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 17.09.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

3. Kommunestyret tar 2.kvartalsrapport til etterretning.  
4. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021: 
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Kommunedirektørens innstilling 

5. Kommunestyret tar 2.kvartalsrapport til etterretning.  
6. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021: 

 

 

Link til digital presentasjon av økonomirapport for 2.kvartal 2021: 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202106-økonomirapport_2kvartal_2021/ 
 
 

Saksopplysninger 
Det er gjennomført budsjettkontroll for 2.kvartal i 2021. Regnskap og budsjett for 2.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. Samtlige 
virksomhetsledere ha fått opplæring i periodisering slik at avvikene blir mindre og det vil være 
mindre behov for analysearbeid for lederne. 
 

Vurdering 

2.kvartalsrapport 2021 for Nordreisa kommune viser at kommunen har noe merforbruk, og det 
gjør tiltak i sektorene for å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt. 

Den største utfordringen er innenfor sektor for helse og omsorg, der sektoren fikk tilført kr 6,5 
mill i forrige rapportering. Tjenestene har flere utfordringer; demografiutviklingen med økt 
antall eldre (derav økte behov), pasienter med utagerende adferd, utfordringer med rekruttering. 
Mangelen på kvalifisert arbeidskraft medfører økt bruk av vikarbyrå i forbindelse med 
ferieavvikling, både innenfor sykepleiere og leger. I tillegg krever stram økonomistyring at 
sektoren må gjøre harde prioriteringer samtidig som dagens måte å drifte tjenestene på må 
endres.  For å få dette til krever det samspill mellom tjenestene, og samspill mellom politisk og 
administrasjon.  Det er i denne rapporten foreslått interne reguleringer i sektoren, og i tillegg økt 
inntekt.   

Innenfor sektor for oppvekst og kultur er det barnevernstjenesten som har størst utfordring. 
Tjenesten har fått bedre oversikt over driften siden forrige rapportering og har jobbet godt 
innenfor økonomiområdet. De har imidlertid fortsatt utfordringer med å oppnå budsjettbalanse, 
og har endel etterslep fra 2020.  Sektoren er i gang med å reetablere et familesenter ihht vedtak 
fra kommunestyret og vedtak i oppvekst og kultur. Det er tilsatt en virksomhetsstilling for 
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familiesenteret som skal finansieres innenfor eksisterende ramme. Virksomhetsledere starter i 
sin stilling 1.11.2021. Sektore gjør tiltak for å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt.   

Innenfor sektor for drift og utvikling er det merforbruk på byggdrift som skyldes akutte 
reparasjoner på bygg. Det er harde prioriteringer på hvilke reparasjoner som gjøres. Det er 
usikkerhet rundt kostnader med utskifting av en stikkrenne på kommunal vei Nordkjosveien.   

Sektor for administrasjon, politikk og interkommunale samarbeid er man innenfor de 
økonomiske rammene.   

Når det gjelder sentrale områder får kommunen økte inntekter som innbyggertilskuddet og det 
foreslås regulert inn kr 1,7 mill i rammetilskuddet. Beregningen av avdrag viser at kommunen 
må betale kr 1,1 mill mer i avdrag i 2021 og foreslår dette regulert inn.   

Når det gjelder sykefravær ble det på 9,77 % i andre kvartal. Kommunen har som mål å ha et 
arbeidsnærvær på 92 % og det jobbes innenfor området i hele organisasjonen.   

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 
kvartalsrapporten. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/272-9 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 27.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/21 Byggekomitè 07.10.2021 
28/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2021 
56/21 Nordreisa formannskap 20.10.2021 
78/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Finansiering utbygging av Moan skole 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Harald Evanger (SP) fremmet følgende tillegg til kommunedirektørs innstilling: Moan skole må 
forandres/utbedres, men prosjektet utsettes 1 år.   
 
Det først stemt over tillegget fra Evanger (SP): forslaget fikk 2 stemmer, 5 stemte imot. 
Forslaget falt derved.   
 
Deretter ble vedtaket fra oppvekst- og kulturutvalgets satt opp mot kommunedirektørens 
innstilling. Kommunedirektørens innstilling fikk 3 stemmer og 4 stemte for oppvekst- og 
kulturutvalgets vedtak. Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak vedtatt.   
 
 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 mill på 
eksisterende ramme.  
Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger 
for å redusere de totale kostnadene. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 12.10.2021  
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Behandling: 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Oppvekst og kulturutvalget vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 
mill på eksisterende ramme.  
 
Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger 
for å redusere de totale kostnadene. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Oppvekst og kulturutvalget vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 
mill på eksisterende ramme.  

Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger 
for å redusere de totale kostnadene. 
 
 
 

Saksprotokoll i Byggekomitè - 07.10.2021  
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (SP) fremmet følgende forslag: 
Byggekomiteen ber kommunestyret om å innstille for alternativ 1 som følge: 
Alternativ 1: At kommunestyret bevilger 21 mill ekstra. Da får vi gjennomført bygging av 
skole som er iht alle behov og krav. Alle områder som er markert gul og rød vil kunne bli grønn 
også på Moan skole.  
 
 
Det ble stemt over forslaget. 2 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Alternativ 1: At kommunestyret bevilger 21 mill ekstra. Da får vi gjennomført bygging av 
skole som er iht alle behov og krav. Alle områder som er markert gul og rød vil kunne bli grønn 
også på Moan skole.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune avlyser entreprisekonkurranse for utbygging og ombygging av Moan skole 
pga at innkomne tilbud overskrider vedtatt budsjettramme. Prosjektet utsettes ett år. 
 
Ny entreprisekonkurranse legges ut første kvartal 2022. 
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Saksopplysninger 
Det er utlyst en entreprisekonkurranse for utbygging og ombygging av Moan skole. Det er 
kommet inn 4 tilbud.  
 
De innkomne tilbudene spenner seg fra kr. 101,1, - til kr. 119, millioner, -. Alle tilbyderne 
tilfredsstiller kravet om erfaring med entreprise med massivtre. 
 
Bjørn Bygg AS  Kr. 119.707.895, -  
Byggmester Bengt Andersen AS  Kr. 101.129.253, -  
Peyma Entreprenør AS   Kr. 117.449.178, -  
Tecto Entreprenør AS  Kr. 104.067.421, -  
 
Nordreisa kommune har benyttet Verte landskap-arkitektur AS som konsulenter til å 
gjennomføre en bred brukerinvolvering, utarbeide skisse- og forprosjekt, samt utarbeide et 
entreprisegrunnlag med tilhørende kostnadsoverslag. 
 
Verte landskap-arkitektur AS har estimert kostnaden til kr. 84, millioner, - for bygg og 
uteområdet.  
 
I tillegg til byggekostnad må det legges inn generelle kostnader og sikkerhetsmarginer for å få 
rammekostnaden for et byggeprosjekt. Dette dekker normale prosjektkostnader og 
sikkerhetsmarginer. Verte landskap-arkitektur AS har lagt på 15 % på generelle tillegg og 15 % 
sikkerhetsmarginer på dette igjen. Dette gir en rammekostnad på kr. 133,5 millioner - forutsatt at 
laveste pris blir valgt. Estimert rammekostnad er kr. 111,4 millioner. Dette gir en differanse på 
kr. 22.100 millioner - i rammekostnader for entreprisen. 
 
Noe av kostnadsøkningen beror på den generelle kostnadsøkningen på byggevarer det siste året. 
Bygging i massivtre har en marginal kostnadsdrivende effekt i forhold til konvensjonell 
byggemetode ihht Verte landskap-arkitektur AS sitt estimat. 
 
Viktige elementer for konkurransen har vært en bred brukerinvolvering, gymsal, et uteområde 
som kan benyttes utover skoletiden og nødvendige spesialrom. Det har vært en klar føring av det 
skal bygges i massivtre. 
 
Det er urealistisk å forhandle ned innkomne tilbud uten at det går utover sentrale deler av skolen 
som gymsal, uteområde og spesialrom. 
 
Vurdering fra sektor for oppvekst og kultur 
 
Vurdering av konsekvenser for skolen ved de ulike alternativene:  
Det er stor variasjon i tilbudet til elever i Nordreisaskolen på grunn av skolebygg.  Moan skole 
mangler gymsal, en rekke spesialrom, tilfredsstillende arbeidsrom for ansatte og et tilrettelagt 
uteområde. Skolen er ikke universelt utformet.  
 
Det er svært krevende å drifte en skole iht. gjeldende lover og forskrifter for undervisning slik 
skolen fremstår i dag. Det er viktig at prosessen fram mot nytt skolebygg ikke stopper opp, selv 
om anbudsrunden viser høyere kostander enn kommunestyrets totale bevilgning. Det er svært 
viktig at elevene våre og de ansatte får et skolebygg som tilfredsstiller dagens krav.  
 
For å synliggjøre tilbudet på skolene i kommunen er det presentert en tabell med status for 
Nordreisaskolene og to skoler fra nabokommunene. Tabellen viser at Moan skole skiller seg ut 
med bare 4 godkjente av 17 mulige romfunksjoner. 
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ROMFUNKSJONER 
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Klasserom       
Grupperom       
Tilrettelagt uteområde       
Naturtomt       
Gymsal/idrettshall       
Musikkrom       
Skolekjøkken       
Musikkrom       
Naturfag/lab       
Universell utforming       
Språkrom 
Samisk, finsk 

      

Arbeidsrom ansatte       
Rom for 
skolehelsetjeneste 

      

Garderober og 
toaletter for ansatte 

      

Personalrom       
Skolebibliotek  Bruker 

Halti 
    

Møterom       
 
Grad av oppfylling av krav og forskrifter (Opplæringsloven m. forskrifter, Forskrift om 
miljørettet helsevern i skoler, Arbeidstilsynet): 
 
Oppfyller 
alle krav 

Har, men oppfyller ikke 
kravene 

Har ikke 

 
Alternativ 1: At kommunestyret bevilger 21 mill ekstra. Da får vi gjennomført bygging av 
skole som er iht alle behov og krav. Alle områder som er markert gul og rød vil kunne bli grønn 
også på Moan skole. (se tabell) 

Alternativ 2: Dersom kommunestyret bevilger 15 millioner kan vi kutte to klasserom med 
omkringliggende grupperom og garderober. Skolen vil fortsatt oppfylle alle krav og behov, men 
det vil kreve mer organisering av driften. Man vil måtte kunne bruke spesialrom som ordinære 
klasserom i perioder. Denne løsningen gir en besparelse 130 m2. 

Alternativ 3: Oppstart utsettes et år. Konsekvensen er at skolen ikke er ferdig før 2024. Da må 
man drifte en skole som er gul og rød på de fleste områder ett år lengere.  

Noen krav og anbefalinger i forskriften: 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler setter funksjonskrav til uteareal og 
inneareal. Forskriften omhandler blant annet støy, luftforurensing, sikkerhet, inneklima og 
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renhold, og god planlegging er nødvendig for å sikre elevene et godt miljø i den ferdige skolen. 
For mer informasjon om alle forskriftens krav viser vi til veilederen Miljø og helse i 
skolen, Helsedirektoratet, 2014. 

Bygg og uteområde skal oppføres i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK). TEK ivaretar 
mange av forskriftens krav til blant annet sikkerhet, universell utforming, ventilasjon, dagslys og 
utsyn. 

Elevenes uteareal bør følge anbefalingene gitt i Helsedirektoratets rapport IS-1130/2003, der 
den generelle anbefalingen er 50 m2 nettoareal per elev. Dette justeres etter skolestørrelse og 
beliggenhet. Kvalitet, variasjon og tilgang til naturtomt blir vektlagt som viktig. 

Veiledende arealnorm for klasserom er minimum 2,5 m2 per elev i klasserom som ikke har 
tilleggsarealer (grupperom og lignende) i umiddelbar nærhet, samt spesialrom hvor det utføres 
aktiviteter som krever mer plass. Minstenormen er 2 m2 per elev i klasserom som har 
tilleggsarealer i umiddelbar nærhet. Auditorier og rene formidlingsrom kan ha høyere 
elevtetthet. 

Areal for ansatte. Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal 
ha et gulvareal på minst 6 m2. Kravet gjelder både enkeltkontor, felleskontor og åpent 
kontorlandskap. Kravet gjelder også lærerkontorarbeidsplasser. Les mer.. 

Antall toaletter skal være tilpasset skolens behov. Det skal være minimum ett toalett per 20 
elever. Antall toaletter tilpasset rullestolbrukere avhenger av skolens størrelse og utforming, 
men det skal være minimum ett. På barneskoler må minimum ett toalett være tilgjengelig fra 
uteområdene eller grovgarderobe/inngangsparti. 

Byggemetode 

I kommunestyrets vedtak fra 2020 og i anbudet er angitt at nybygget skal ha en 
bærekonstruksjon i massivtre, også kalt crosslaminated timber (CLT). Dvs at vegger er laget av 
gjennomgående tremateriale. 

I dagens samfunn er det stort fokus på fornybare ressurser som er mere miljø-og klimavennlig 
kontra ikke fornybare ressurser. I byggebransjen er det kun tre som er en fornybar ressurs hvis 
man ser bort fra halm osv. 

Med den økte kunnskapen om tre i byggebransjen i dag er det få grunner til å ikke å 
velge/vurdere tre som en vesentlig del av hovedkonstruksjonen i et bygg. Dette utmerker seg 
spesielt dersom byggets funksjon er skoler, boliger, kontor mm. 

Momenter for bruk av tre kontra tradisjonelle byggemetoder: 

 Bruk av tre gir stabil fukt og temperatur 
 Bruk av tre gir god helse og godt inneklima 
 Bruk av tre gir bedre arbeidsmiljø, både under bygging og i drift 
 Bruk av tre gir lavere energiforbruk. 
 Bruk av tre gir kort byggetid – i mange tilfeller ½ parten av byggetiden vs betong 
 Bruk av tre i skolebygg viser at det er betydelig mindre hærverk, tagging mm og derfor 

mindre vedlikehold enn tradisjonelle byggemetoder. – Man tror forklaringen er større 
respekt for trevegger enn hvitmalte sponplater/betongvegger. 
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 Karbonfangs og binding - Trær fanger karbon – helt fra treet begynner å vokse og til det 
hugges. I trebygg lagres karbonet i fast form- karbon er trærnes byggeklosser 

 

I 2020 var kostnaden lik eller billigere med trebygg vs/betong I 2018 var det 4% dyrere i forhold 
til andre byggematerialer. I 2016 var det ennå dyrere. Dette viser at bransjen endres, det er nå 
økt kompetanse hos entreprenører ved bygging med massivtre, noe som får totalkostnaden ned. 

Fra senhøsten 2020 til i sommer hadde byggematerialer og spesielt trevarer en stor prisstigning. 
Det anslås som hovedgrunnen til at anbudene for Moan skole ligger 20 % og mer over 
kostnadsoverslaget. Fra sommeren og fram til nå har materialprisene gått ned. 

Vurdering 
Utbygging og ombygging av Moan skole kan ikke realiseres innenfor de gitte rammevilkårene 
uten ekstrabevilgning på kr. 21.500.000, -. 
 
Dert vil ikke være realistisk å forhandle tilbudene ned til akseptabelt nivå uten at det går utover 
viktige elementer for skolen. 
 
Sektor for oppvekst og kultur skisserer 3 alternativer for videre fremdrift i prosjektet. Alternativ 
2 og 3 krever ny anbudskonkurranse. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er mulig å forhandle prisen ned til angitt budsjett. Den 
voldsomme prisstigningen på materialer som kom i vår skyldes flere årsaker, men bla 
etterdønninger av koronapandemien. Det er forventet at markedet vil roe seg og at prisene vi gå 
mer tilbake til et normalt nivå utover 2022. Vi mener derfor at en med stor sannsynlighet vil 
oppnå lavere anbud ved å utsette prosjektet ett år.  
Vi mener dette vil gjelde alle materialtyper og foreslår derfor at valg av massivtre som 
konstruksjon for tilbygget opprettholdes. Det utgjør dessuten en liten del av den totale 
byggekostnaden.   
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Etablering av Reisa villaksenter -utbygging av Halti 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Fantastiske Reisa oktober 2021 
2 Plan 1. Etasje 
3 Fasade mot øst og sør 
4 Fasade nord og vest 
5 Situasjonsplan 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Det vises til planer for utbygging av Halti for å etablere Reisa villaksenter AS med et 
visningssenter.  

 Kommunestyret slutter seg til planene om utbygging innen en kostnadsramme på 14 
millioner. 

 Før byggestart må det etableres leieavtale med Halti nasjonalparksenter for hele lokalet. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Det vises til planer for utbygging av Halti for å etablere Reisa villaksenter AS med et 
visningssenter.  

 Kommunestyret slutter seg til planene om utbygging innen en kostnadsramme på 14 
millioner. 

 Før byggestart må det etableres leieavtale med Halti nasjonalparksenter for hele lokalet. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre vedtok juni 2017, i sak 37/17 et forprosjekt for å utrede, planlegge og 
beskrive grunnlaget for å bygge opp et mulig villakssenter i Nordreisa.  
 
Det ble gjennomført et forprosjekt i perioden oktober 2018 til mai 2020. Videre et hovedprosjekt 
fra august 2020 til nå. 
 
Kommunestyret behandlet forprosjektrapport og igangsettelse av hovedprosjekt Reisa 
Villakssenter i sak 72/20 25.juni 2020.  
 
Det ble gjort følgende vedtak:  
Kommunedirektøren stiller seg bak styringsgruppens tilrådninger, og innstiller på at det 
igangsettes et hovedprosjekt med de tre hovedgrepene som tilrådningen anbefaler.  
Hovedprosjektet anses som den arbeidsperioden som gjelder fra juni 2020 til mai 2021, der det 
blir ny rapportering til kommunestyret med anbefalinger om videre beslutninger og tiltak. Målet 
med hovedprosjektet er å planlegge, utrede og berede grunnlaget for finansiering av bygg, 
driftsmodell for bygget, eierskap og parter i organisasjonen samt innhold, løsninger og 
finansiering for utstilling og formidling.  
Hovedprosjektfasen gjennomføres i samarbeid Halti nasjonalparksenter og finansieres med 
eksterne midler og gjenstående midler fra forprosjektet.  
Dagens prosjektorganisering og styringsgruppe opprettholdes og går videre inn i 
hovedprosjektet. 
 
Etter arbeid utover høsten ble saken fremmet på ny til kommunestyret i oktober 2020. 
 
Kommunestyret behandlet Villakssenter - etablering av selskap og videre planlegging i sak 
124/20 29.oktober 2020. 
Det ble gjort følgende vedtak:  
Kommunedirektøren stiller seg bak styringsgruppas tilrådning og innstiller på følgende:  

• Vedlagte forslag til aksjonæravtale Reisa villakssenter godkjennes.  
• Vedlagte forslag til vedtekter Reisa villakssenter godkjennes.  
• Kommunestyrets tidligere avsatte midler til Reisa villakssenter på kr 1.000.000 kan  
disponeres som følger:  

 Inntil kr 100.000 settes av til kjøp av aksjekapital.  
 Inntil kr 900.000 settes av til prosjektering og planlegging av tilbygg til Halti.  

 
Arbeidet med etablering Reisa villaksenter ledes av en styringsgruppe ledet av ordfører. Deres 
hovedoppgave har vært oppfølging av kommunestyrets vedtak fra 2017.  
 
Administrativt har arbeidet fra sommeren 2020 vært ledet av Halti nasjonalparksenter i 
samarbeid med Nordreisa kommune. Fram til da var rollene motsatt. 
 
Siden sommeren 2020 har prosjektet hatt tre hovedarbeidsområder: 
 

127



 
 
Status 
Utstilling og innhold 
Det er gjennomført et eget delprosjekt der Spekter Kommunikasjon AS har vært engasjert for å 
lage skisser og løsninger som har ent opp i en konseptskisse. Utstillingskonseptet er basert på 
samarbeidet mellom nasjonalparksenteret og villakssenteret, men har også tematikk som trekker 
inn kvenkultursenteret og tre stammers møte i Reisa. Det er valgt løsninger som gjør at 
innholdet enkelt kan endres, fornyes og at det gis rom for fordypning og «spissing» av definerte 
tema. Her er en blanding av digitale og analoge løsninger viktig. Utstillingen Fantastiske Reisa 
vil være et viktig fundament, og en forankring når villakssenteret fremmer søknad om nasjonal 
autorisasjon. 
 
 
Organisering 
I løpet av høsten 2020 ble det jobbet med organisering og etablering av selskap. Etter en 
forespørsel var det fire aktuelle aksjonærer. Det var Statskog SF, Halti nasjonalparksenter AS, 
Nordreisa kommune og Reisa Elvelag. Sistnevnte kunne etter henvendelse fra Brønnøyregisteret 
ikke stå som aksjonær. Løsningen ble da at de tre andre opprettet selskapet med en tredjedel av 
aksjene hver, og at Reisa Elvelag har fått tilbud om en fast plass i styret. Det har de takket ja til. 
 
Reisa villakssenter AS ble formelt etablert i mars 2021 
Styret består av: 
Knut Wilhelmsen, leder og styremedlemmene; Knut Nergård, Ragnhild Bergset Elvestad, Harry 
Fyhn og Gro Vollstad Pedersen 
 
De har etter etableringen jobbet med innhold i selskapet, og samtidig har de hatt en tett kontakt 
med styringsgruppa. 
 
Byggeprosjektering 
Kommunen ha ledet dette arbeidet og Verte arkitekter ble engasjert for å prosjektere og lage et 
kostnadsoverslag. Dette ble levert i september. Kostnadskalkyler for utbyggingen viser 19,1 
million eks mva. I tillegg kommer prosjekt og prosjekteringskostnader.  
Samtidig tar de forbehold om pristigning pga den uavklarte situasjonen for byggematerialer. 
Kostnadsoverslag utarbeidet av Siv ing Pål Pettersen i 2020 anslo utbyggingen til å koste 14 
millioner. 
Verte arkitekter er forespurt om oppdatert kostnadsoverslag hvor planlagt utbygging skjer i to 
etapper. Nytt kostnadsoverslag vil bli levert i uke 42, og vil bli ettersendt til kommunestyret. 
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Foreløpig anslag er at det vil bli på noe over halvparten av total utbygging. Dette baserer seg på 
at første trinn også må ta med nødvendig infrastruktur, som ventilasjon mm.  
 
Tilskudd til prosjektet 
Etter søknad bevilget Troms Holding 2 millioner til prosjektet høsten 2020. I revidert 
Statsbudsjett ble det bevilget 3 millioner til Reisa villakssenter etter forslag fra Frp. 
Bevilgningen var en del av budsjettforliket mellom Regjeringen og Frp. 
 
Styringsgruppa for villakssenteret 
Styringsgruppa har gitt sin tilslutning til arbeidet i deres siste møte i september.  Med bakgrunn i 
de økte kostnadene anbefaler de at Villakssenteret bygges ut i to etapper. Det er fase 1 som 
omfatter utstillingsdelen som bygges ut i 2022. Fase 2 med kontorer bygges ut seinere når 
finansieringen er klar. 
 
Driftsutgifter 
Det planlegges at hele det utbygde arealet leies ut til Halti nasjonalparksenter. Leieinntektene vil 
dekke kommunens kostnader til renter og avdrag, samt driftskostnader på samme nivå som de 
andre leietagerne på Halti. 
Før oppstart av byggeprosjektet må det inngås formell leieavtale. 
 
 

Vurdering 
Det har vært jobbet med planene for etablering av villaksenter i ca 3 år. I løpet av denne 
perioden er det gjennomført et forprosjekt og hovedprosjekt med prosjektering og 
konseptskisser. Reisa Villakssenter AS er formelt etablert og det er blitt bevilget 5 millioner til 
prosjektet fra eksterne kilder og det arbeides fortsatt med å få inn flere bevilgninger. 
Styringsgruppa anbefaler nå at utbyggingen skjer i to etapper der utstillingen bygges ut i 2022. 
Dette ansees som viktig med tanke på progresjon i prosjektet både formelt og i forhold til 
finansiører om har støttet prosjektet. Styringsgruppa anser utstilling, formidling og faglig 
aktivitet som det viktigste å prioritere mht framdrift, så kan kontorlokaler realiseres i fase 2. 
Utsettes utbyggingen nå, må kommunen søke om utvidet gjennomføringstid.  
 
Kommunedirektøren støtter seg til styringsgruppas anbefaling og støtter oppstart av første 
byggetrinn i 2022. 
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Halti nasjonalparksenter og Reisa villakssenter i samarbeid

Oktober 2021
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VILLAKSSENTER
Anbudstegning2021-20

Plan 1.  Etasje
mål:saksbeh: kontroll: dato:
1:10006.09.2021KSP HB

Nordreisa Kommune

tegn. nr:
A20-2

Postboks 1034 Alta 9503
Tlf.: 78443033
www.verte.no

Postboks 174 Storslett 9156
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VILLAKSSENTER
Anbudstegning2021-20

Fasade mot øst og sør
mål:saksbeh: kontroll: dato:
1:10006.09.2021KSP HB

Nordreisa Kommune

tegn. nr:
A40-5

Postboks 1034 Alta 9503
Tlf.: 78443033
www.verte.no

Postboks 174 Storslett 9156
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VILLAKSSENTER
Anbudstegning2021-20

Fasade nord og vest
mål:saksbeh: kontroll: dato:
1:10006.09.2021KSP HB

Nordreisa Kommune

tegn. nr:
A40-6

Postboks 1034 Alta 9503
Tlf.: 78443033
www.verte.no

Postboks 174 Storslett 9156
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VILLAKSSENTER
Anbudstegning2021-20

Situasjonsplan
mål:saksbeh: kontroll: dato:
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Kjøp av boligeiendom som grenser til Halti 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Takst Skarpsno 4A 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) og Olaug Bergset (SP) fremmet følgende felles tilleggsforslag: 
Eiendommen omreguleres til nærings- og offentlig formål. 
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende endringsforslag til kulepunkt 3: Leies ut inntil 
aktuelt prosjekt dukker opp.  
 
Olaug Bergset fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens kulepunkt 3: Denne avtalen må 
konkretiseres i løpet av 2022.  
 
Det ble først stemt over første og andre kulepunkt i innstillingen. Enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslag fra Skjønsfjell (H) og Bergset (SP). Forslaget 
enstemmig vedtatt.  
 
Deretter ble innstillingens kulepunkt 3 ble satt opp mot Skjønsfjell (H) sitt endringsforslag. 
Innstillingen fikk 4 stemmer og forslaget 1 stemme. Forslaget falt derved.  
 
Det ble til slutt stemt over tilleggsforslaget fra Bergset (SP). Forslaget enstemmig vedtatt.  
  

Vedtak: 

 Nordreisa kommune kjøper gnr 43/59, Skarpsno 4A, i henhold til stadfestet bud.  
 Kostnad kr 2,87 millioner inkl. gebyrer finansieres ved låneopptak. 
 Eiendommen omreguleres til nærings- og offentlig formål.  
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 Boligen leies ut inntil Kvääniteatteri er klare til å inngå avtale om bruk. Denne avtalen 
må konkretiseres i løpet av 2022.  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Nordreisa kommune kjøper gnr 43/59, Skarpsno 4A, i henhold til stadfestet bud.  
 Kostnad kr 2,87 millioner inkl. gebyrer finansieres ved låneopptak 
 Boligen leies ut inntil Kvääniteatteri er klare til å inngå avtale om bruk 

 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
Kvääniteatteri v/ prosjektleder Inger Birkelund har henvendt seg til Nordreisa kommune og ber 
om at kommunen vurderer mulighetene for å erverve naboeiendom til Halti-bygget. 
Prosjektlederen redegjør samtidig for Kvääniteatteri sine ambisjoner og planer. Teatret har i dag 
leieavtale med Nordreisa kommune hvor dem disponerer deler av Sørkjosen skolebygg. 
 
Kvääniteatteri anbefaler kommunen å kjøpe eiendommen og leie boligen ut i påvente av 
framtidig utvidelse av Halti-bygget. 
 
Formannskapet behandla saken i møte 18.august 2021 i sak 46/21. Det ble gjort følgende 
vedtak: 
 
Formannskapet ber ordfører og kommunedirektør forhandle med selger om mulig kjøp. 
Eventuelt kjøp av eiendom forutsetter kommunestyrets godkjennelse, herunder må finansiering 
og disponering avklares. 
 
I ettertid har ordfører og administrasjonen hatt drøftinger og forhandlinger med eiere og 
9.september 2021 ble det sendt et formelt bud, pålydende samme pris som verdivurdering. 
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Utleie 
Boligen leies i dag ut. Det er et leieforhold i første etasje og et for kjelleren.  
Leietagerne er informert av eiere om at kommune har lagt inn et bud som skal endelig behandles 
28.oktober 2021. 
Kjelleren er ikke registrert i matrikkelen og derfor ikke godkjent for bruk eller uleie, og kan 
derfor ikke leies ut videre før den er godkjent og utbedret.  
Det må søkes om bruksendring for kjelleren og det må etableres en rømningsvei.  
 
Økonomisk  
Selger opplyser at boligen i dag leies ut for kr 9000 pr måned, dvs 108.000 pr år. 
 
Med en kjøpesum på kr 2.800.000, dokumentavgift på kr 70 000 og tinglysningsgebyr på kr 
540, vil totalpris bli kr 2.870.540.  
Renter og avdrag for et lån over 25 år vil utgjøre ca kr 150.000. 
 
 
 
Videre utvikling av Kventeater 
Kvääniteatteri v/Inger Birkelund opplyser følgende om status og planer: 
Første skritt er å få på plass driftsmidler gjennom statsbudsjettet. De håper på at det kan bli 
avklart i 2022/23. Utbygginger/investeringer vil da komme i 2024/25. 
 
I påvente av at Kventeateret er klare for utbygging, vil det være mulig å leie ut huset.  
 

Vurdering 
Kvääniteatteri har over flere år jobbet godt og de er inne i midlertidige lokaler i gymsalen i 
Sørkjosen. De jobber systematisk for å komme inn på Statsbudsjettet. Første realistiske mulighet 
er i 2022 eller 2023. 
Kvääniteatteri er tydelige på at de må ha driftsmidler på plass før de kan gå i gang med 
investeringer. Det betyr at hvis kommunen kjøper naboeiendommen til Halti nå, vi huset kunne 
leies ut de 3-4 første åra.  
 
Leieinntekter for 1.etasje vil ikke dekke et lån over 25 år, men leies kjelleren også ut vil 
leieinntektene dekke både avdrag og renter. 
 
Kvääniteatteri har på den korte tiden det har eksistert blitt en viktig kulturinstitusjon i Nord-
Troms og Nordreisa og skal de kunne utvikle seg og bli et fast teater må de ha egnede lokaler.  
 
Kommunedirektøren vil med det som bakgrunn anbefale at gnr 43/59 Skapsno 4A kjøpes og i 
påvente av at Kvääniteatteri er klare, så leies huset ut. 
 
Kjøpet kan finansieres med bruk av fond eller ved å ta opp lån. Kommunens fond er ikke så 
store og på den bakgrunn anbefales det at kjøpet finansieres med lån. 
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Skarpsno 4A
9151 STORSLETT
Gnr. 43   Bnr. 59   Fnr. 0   Snr. 0   
Nordreisa kommune

Benevnelse BRA
Enebolig med
sokkelleilighet 224 m²

  
Tomteareal 1 175 m²

Markedsverdi

Kr. 2 800 000
 

 
Verditakst - fast eiendom

 

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr./Ref.nr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

562674
06.05.2021
21.05.2021

Myrvang Takst AS
Takstingeniør: Trygve Myrvang
Snemyrveien 1, 9154 STORSLETT
Tlf.: 41009701
E-post: post@myrvangtakst.no
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Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring
og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden: http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes
det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden:
https://samtykke.vendu.no/562674

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Skarpsno 4A Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

43 59 0 0  Postnr./sted 9151 STORSLETT

Område/bydel Storslett Vest

Kommune Nordreisa

Rekvirent Kristian Strøm

Hjemmelshaver(e) Kristian Strøm, Mariell Wahlgren

Befaringsdato 06.05.2021

Tilstede/opplysninger
gitt av

Kristian Strøm og takstingeniør Trygve Myrvang

21.05.2021
Myrvang�Takst�AS

Trygve�Myrvang
Skarpsno�4A
9151�STORSLETT
Gnr:�43��Bnr:�59��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�2�av�12
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Premisser - generelle opplysninger
Egne premisser:
T Myrvang Bygg ved byggmester og TEGoVA sertifisert takstingeniør Trygve Myrvang er av Kristian Strøm gitt i oppdrag å utarbeide verditakst for bolig
over eiendommen 5428-43/59, Skarpsno 4A, 9151 STORSLETT
 
Habilitet:

1. Takstmannen eller foretaket har ingen økonomiske eller sosiale forbindelser mot hjemmelshaver eller rekvirent.
2. Vederlag for utarbeidelse av denne verditakst er avtalt før avtaleinngåelse.
3. Takstmannen er på bakgrunn av overnevnte å anse som uavhengig iht Norsk Taksts etiske retningslinjer.

For ytterligere opplysninger om takstmannen eller foretaket se www.myrvangtakst.no  eller www.facebook.com/myrvangtakst
Denne rapporten har aktive linker som leder til informasjon om planer, lovverk og relevante nettsider for denne eiendommen. 
Foretaket er organisert i Norsk Takst, for ytterligere informasjon om bransjeorganisasjonen se www.norsktakst.no  
 
Mandat og premisser for oppdraget:

Formål med takseringen: Salg
Utarbeidelse av verditakst, fast eiendom iht takstbransjens instruks.
Takseringsmetode: sammenlignbare salg
Oppdraget omfatter ikke: tilstandsvurderinger av bygninger eller bygningsdeler.
Befaringen ble gjennomført: 06.05.21, kl 16.00 - 17.00
Temperatur og vær ved befaring: ca 5° C, lettskyet og oppholdsvær
Referansenivå for vurderinger: byggeår om ikke annet er oppgitt.
På befaringen er målinger og inspeksjon utført med: Hilti PD40 avstandsmåler.

 
Besiktigelsen og rapportutarbeidelsen ble foretatt med følgende begrensninger:

Boligen var møblert.
Møbler, innredninger, løsøre o.l. er ikke blitt flyttet på under befaringen.
Opplysninger om tomteforhold og grenser er hentet fra matrikkel.
Grensemerker er ikke besiktiget.
Taksten er basert på en visuell besiktigelse av objektet, uten fysiske inngrep i konstruksjoner eller bygningsdeler.
Det elektriske anlegget er ikke kontrollert, på generelt grunnlag anbefales det å få anlegget kontrollert av en el-fagmann.
Pipe og ildsted er ikke kontrollert.
Plan og loddavvik er ikke kontrollert.
Det er ikke undersøkt i plan-og bygningsetatens arkiver.
Taktekking og utstyr på tak ble besiktiget fra bakkenivå.

 
Viktig informasjon for brukere av taksten:
Hjemmelshavere plikter å lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding dersom dokumentet inneholder faktafeil, ved å ta rapporten i bruk
godkjennes rapporten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger som innvirker på taksten.
Potensielle kjøpere, finansinstitusjoner og eventuelle meglere må kontrollere rapportens gyldighet ved bruk av QR-koden på forsiden. Rapporten er gyldig i seks
måneder fra underskrevet dato. Denne rapporten må ikke brukes om status er satt til ugyldig.
 
   

21.05.2021
Myrvang�Takst�AS

Trygve�Myrvang
Skarpsno�4A
9151�STORSLETT
Gnr:�43��Bnr:�59��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�-�fast�eiendom
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Sammendrag
Generelt:
Enebolig over 2 plan som er bygd i 1975, fastbygd garasje, utleiedel i kjeller.  
Som boligen er på befaringsdagen er den en to-mannsbolig, det er ikke innvendig adkomst mellom hovedetasjen og sokkelleiligheten.  
Vedlikeholdsstus:
Framstår som med manglende vedlikeholdt med elde og slitasje.
Bolig har vært utleid de siste årene og noe renovert.
2020: Ny laminat i stue, kjøkken og gang mot bad og soverom i hovedetasjen
2012-13: utvendig trepanel overflatebehandlet 
2010: kjeller renovert etter vann -og avløpsskader
2007: nytt taktekke med takrenner og nedløp.
Konstruksjon og byggemåte:
Ringmur i lettklinkerblokker
Vegger i bindingsverk med 10 cm isolasjon
Etasjeskillere i tre antatt med 10 isolasjon
Saltak, fagverkstakstoler i tre med 10 cm isolasjon mot kaldloftet
Eierform:
Selveier
Byggesak:
Det er ikke undersøkt med offentlige myndigheter. Det er ikke framlagt ferdigattest.
Økonomi:
Takstmannen har ikke hatt tilgang til oversikt over kommunale gebyrer i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten.
Driftsutgifter for eiendommen vedrørende strøm, vedlikehold, forsikring og lignende varierer ut fra bruk av boligen og individuelle avtaler med leverandører.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Eiendommen ligger på, Storslett som er kommunesenter for Nordreisa kommune og regionsenter for Nord-Troms, vestsiden av Reisaelva og sør for E6 og
grenser mot Reisaelva, ca 140 meter fra E6 mot Kildalen. 
Eiendommen grenser til Halti næringspark mot nord og dermed skjermet for vind fra nordlig retning.
Det er noe trafikkstøy fra Fv 7948 til Kildalen.
Det er kort veg til skoler, barnehager, butikker, forretninger, offentlige kontorer, Saga skistadion.  

Reguleringsmessige forhold
Kommuneplan:
Planidentifikasjon: 19422007KPA
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Planstatus: Planforslag
Plannavn: Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune
Ikraftredelsesdato: 20.03.2014 
Detaljeringssone:
Planidentifikasjon: 19422007KPA
Detaljering: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Hensynsonenavn: 19421992_001 
Reguleringsplan:
Planidentifikasjon: 19421992_001
Vertikalnivå: På grunnen/vannoverflate
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
Plannavn: Reguleringsplan for Storslett Vest - Revidert
Planbestemmelse: Med bestemmelser som egen tekst
Ikraftredelsesdato: 04.06.1992
Lovreferanse: PBL 1985 eller før  
Reguleringsformål:
Formål: Boliger
Feltbetegnelse: M
Vertikalnivå: På grunnen/vannoverflate
Planidentifikasjon: 19421992_001  

Eiendommens tomt
Tomteareal 1 174,9 m2 Type tomt Eiet  
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Kr.

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Vann:
Tilknyttet offentlig vannledningsnett.
Avløp:
Tilknyttet offentlig avløpsnett.
Vei:
Gruset innkjøring fra offentlig vei, belegningstein for inngangspartiet og garasjen
Parkeringsarealet er på egen grunn. Arealet ved bolig fremstår som forholdsvis flatt. Direkte adkomst fra parkeringsarealer til hovedinngang.
Annet:
Veranda mot nord og øst med adgang fra terreng og stue
Gangvei til kjellerleiligheten med singel

Terrengforhold

Tomt:
Tilnærmet flat tom med opparbeidet plen, beplantet med trær, prydbusker og planter
Omkringliggende terreng:
Tilnærmet flatt terreng omkring boligen
Fallforhold rundt bolig:
Svak hellende terreng fra boligen
 

Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Enebolig med sokkelleilighet 1975 2020

Likningsverdi (år)  

Kjøpsår 2010

Kjøpesum / kostpris 2 000 000

Forsikringsselskap Type forsikring Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Fundamentering:
Betongsåle antatt fundamentert på stedlige masser.
Grunnmur:
Grunnmur i lecablokker, pusset og malt utvendig.
Noen sprekker i mur, dette indikerer ustabile grunnforhold, det synes å være eldre sprekker.
Betong -og tresøyler under bærende dragere under veranda.
Gulv:
Kjellergulv i plasstøpt betong.
Synlige sprekket i betonggulvet i garasjen.
Blindkjeller under inngangsparti med jordgulv.
Drenering og fuktsikring:
Ikke registrert fuktsikring på hele muren, ukjent om det er drenering rundt.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Konstruksjon:
Bindingsverk med 10 cm isolasjon.
Det ble ikke registrert museband under kledningen.
Etasjeskiller:
Etasjeskille over mur i tre med antatt med isolasjon.
Kledning:
Overflatebehandlet liggende trekledning i røstsperrer.
Overflatebehandlet tømmermanns trekledning.
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Dører og vinduer

Dører:
Hoveddør i teak med glassfelt på hver side av døren, står i vegg med overbygg og således skjermet for vær og vind.
Verandadør i tre, 2 lagsglass, står i vegg uten overbygg og således ikke skjermet for vær og vind.
Hoveddør kjeller i teak, står i vegg under veranda og således skjermet for vær og vind.
Innerdører:
Vf-dør med glassfelt i dørblad.
Innvendige dører i tre, noen formpressede
Kjeller med eldre teakdør med glassfelt i dørblad, ellers er dørene tre fra byggeår, en ny innderdør.
Vinduer:
Vinduer i tre fra byggeår, 2 og 3 lagsglass med overflatebehandlet trekarmer
Vinduer med noe malingsavflassing.
Solskjerming utvendig på stuevindu
 
Det er ikke godkjente rømingsvinduer fra soverrommene i kjeller.
Garasjeport:
Vippeport i tre

Takkonstruksjon med yttertak

Generelt:
Taktekkingen er besiktiget fra bakkenivå
Oppbygging og form:
Saltak, plassproduserte fagverksperrrer i tre 
Lufting:
Lufting luftespalter i takutstikk
Tekking og undertak:
Undertak av taktroplater
Taktekking av shingel
Vindskier og takfotbord i overflatebehandlet slettkantede panelbord
Vannbord i imp. trebord og overflatebehandlet slettkantet trepanel
Takrenner og nedløp:
Takrenner og nedløp i metall, nedløp avsluttes over bakkenivå uten utkastere.
Annet:
Takstige
Pipe -og luftehatt i metall.
10 cm isolasjon mot kaldloftet.
Kaldloft over garasjedel og inngangsparti er ikke inspisert da det ikke var mulig å komme seg dit. Det er utskåret hull i garasjehimlingen uten takluke.

Piper, ildsteder og oppvarming

Pipe:
Lecapipe med ildsted i stue og kjellerleilighet.
Pipe og brannmur med fasadetegl i hovedetasjen
Pipe og brannmur pusset og malt i kjeller
Sotluke i kjeller, men det er ikke ubrennbart materialer under.
Ildsted:
Hovedetasjen: vedovn i stue med metallplater under ildsted 
Kjeller: vedovn i stue med skifterhelle under ildsted
Oppvarming:
Oppvarming med elektrisitet, varmepumpe og vedfyring.
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Bad og vaskerom

Bad hovedetasje:
Gulv:
Fliser med varme i gulv.
Vegg:
Fliser
Himling:
Panelplater
Ventilasjon:
Avtrekksventil i himlingen.
Innredning og sanitærutstyr:
Innredning med 2 servanter, speil og lys. Noe slitasje /skader på innredningen
Opplegg for vaskemaskin.
Dusjkabinett.
Varmekabler i gulv.
Egnethet:
Materialer og løsninger i rommet er godt egnet til dagens bruk.
Fallforhold på gulvet er ikke kontrollert.
Sluk ikke inspisert.
En flis er skadet.
Mangler list ved dørterskel.
Avløpsrør i innredningen med motfall til vannlås.
Toalettrom hovedetasje
Frittstående toalett og servant.
Ventil i himlingen.
 
Bad kjeller:
Gulv:
Fliser
Vegg:
Våtromsplater
Himling:
Tak-ess himlingsplater
Ventilasjon:
Avtrekksvifte i vegg.
Innredning og sanitærutstyr:
Innredning med servant, speil og lys
Opplegg for vaskemaskin
Dusjkabinett
Varmekabler i gulv
Egnethet:
Materialer og løsninger i rommet er godt egnet til dagens bruk
Fallforhold på gulvet er ikke kontrollert
Sluk ikke inspisert
Sokkellist uten silikon nede ved plateender og sokkellist
 
Toalettrom i kjeller
Frittstående toalett og servant
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Kjøkken

Innredning hovedetasjen:
Eldre kjøkkeninnredning med hvitmalte fronter i tre, bruksmerker og noe slitasje.
Fliser over benkeplate i finér, noe fliser er fjernet over oppvaskbenk.
Laminert benkeplate
Oppvaskbenk med vaskekum og utslagsvask
Opplegg for oppvaskmaskin
Frittstående komfyr
Arbeidsbelysning:
Lys på ventilator.
Ventilasjon:
Ventilator montert under overskap.
Generelt:
Innredningen fremstår med fremtredende bruksslitasje.
 
Innredning kjeller:
Kjøkkeninnredning med hvitmalte fronter i tre.
Enkel oppvaskkum.
Opplegg for oppvaskmaskin.
Laminert benkeplate.
Frittstående komfyr.
Arbeidsbelysning:
Lys på ventilator.
Ventilasjon:
Ventilator montert under overskap.
Generelt:
Innredningen fremstår uten fremtredende bruksslitasje.

Innvendige overflater

Hovedetasjen:
Tak:
Malte tak-ess himlingsplater
Vegger:
Malerstrie, malertapet, tapet, malt trepanel, mdf-panelplater
Gulv:
Vinylbelegg, laminat
 
Laminat dekkes ikke av lister på flere steder.
Tapet revet noe opp.
Mangler noen gulvlister.
 
Kjeller:
Tak:
Malte tak-ess himlingsplater, trehvit furupanel, stubbgulv, malte gipsplater.  2 hull i himlingen i gangen mot bad.
Vegger: 
Malerstrie, mdf-panelplater, overflatebehandlet furupanel, trehvit furupanel, pusset og malt murvegg, vegger uten plater/panel, malte plater 
Gulv:
Vinylbelegg, parkett, betonggulv

Elektrisk anlegg

Strøminntak via jordkabel.
Innvendig:
Åpent el-anlegg, men noe skjult anlegg.
63 A hovedsikring.
Sikringsskap:
Sikringsskap i gang med skrusikringer.

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. Visuelle feil kommenteres hvis de
fremkommer særskilt.
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VVS-installasjoner

Varme:
Elektrisk oppvarming
Vedfyring
Varmepumpe
Ventilasjon:
Ventilator over komfyr
Avtrekk i himlingen og ventiler i vegg
Sanitær:
Vanninntak på bod i kjeller via plastrør med stoppekran.
VV-bereder i bod i kjellerleilighet, ikke synlig sluk i rommet eller synlig avløp til rom med sluk
Vannrør i plastbelagte kobberrør.
Avløpsrør i plast.
Synlig avløpsrør fra hovedetasjen på toalettrom i kjeller. Synlige avløpsrør, vannrør og avtrekksrør på boder i kjeller.
 

Annet

Luft til luft varmepumpe i stue både i kjeller og hovedetasjen.
Utvendig tretrapp til kjellerleiligheten

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Enebolig med
sokkelleilighet

Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Hovedplan 144 133 114 19 Vindfang, gang, kontor, stue,
kjøkken, gang, bad, 2 soverom,
toalettrom

Garasje

 

Sokkel/kjeller 103 91 86 5 Vindfang, gang, stue, bad, kjøkken,
soveromsgang, 2 soverom

2 boder

 

Sum 247 224 200 24  

                                                                       
Sum alle bygninger 247 224 200 24  

Kommentarer til arealberegningen

Arealene er målt i henhold til Norsk Standard(NS) 3940. Standarden er formulert slik at arealene måles uten hensyntagen til lover og/eller byggeforskrifter ved
beregning av arealer.
Målemetode:
BRA er målt på stedet med Hilti PD40 avstandsmåler.
P-ROM og S-ROM er målt på stedet med Hilti PD40 avstandsmåler.
BTA er beregnet etter oppmålt BRA og tillegg for veggtykkelse.  

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Heftelser

Ingen heftelser som påvirker takst, er opplyst eller hensyntatt.

Servitutter

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises til hovedbruket/
avgivereiendommen.
For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten.
Ingen som påvirker takst er opplyst eller hensyntatt.

Økonomi

21.05.2021
Myrvang�Takst�AS

Trygve�Myrvang
Skarpsno�4A
9151�STORSLETT
Gnr:�43��Bnr:�59��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�9�av�12
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)

Det foreligger bare en bruksenhet i boligen.
Det er en utleiedel i kjeller med egen inngang, det er ikke framlagt dokumenter som viser at den er godkjent av bygningsmyndighetene.

Kostnader / andel fellesutgifter

Takstmannen har ikke hatt tilgang til oversikt over kommunale gebyrer i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten.
Driftsutgifter for eiendommen vedrørende strøm, vedlikehold, forsikring og lignende varierer ut fra bruk av boligen og individuelle avtaler med leverandører.
 

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Enebolig med sokkelleilighet Beregnede byggekostnader   4 290 000

 Verdireduksjon 34% - 1 458 600

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 2 831 400

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag  = 2 831 400

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 450 000

Sum beregnet teknisk verdi  = 3 281 000

21.05.2021
Myrvang�Takst�AS

Trygve�Myrvang
Skarpsno�4A
9151�STORSLETT
Gnr:�43��Bnr:�59��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�10�av�12
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Markedsanalyse
Markedsverdi:
Markedsverdien gir uttrykk for den salgsverdi som kan forventes for eneboligen i dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet. Det er hensyntatt
størrelse, standard og beliggenhet.
Beregning av markedsverdien er basert på forhold som er nevnt i takstdokumentet og på grunnlag av statistikk og sammenlignbare priser i markedet.
Denne eiendommen har beliggenhet og kvaliteter som tilsier at sammenligninger er i et fungerende marked, dvs. at tilbud og etterspørsel er i rimelig balanse.
Slike statistikkverdier fanger ikke opp detaljer i teknisk tilstand eller spesielle forhold rundt hver enkelt omsetning (budgivning mv.). Ved utvalg av
sammenlignbare omsetninger har vi brukt vår lokalkunnskap og takstmannens kvalifiserte skjønn".
Pantekurans:
Eiendommen oppfattes som et godt pantobjekt.
Lokale forhold:
Eiendommen ligger på Skarpsno, rett bak Halti næringspark og ligger mellom Reisaelva og Fv 7948
Lovlig bruk:
Det er ikke fremlagt ferdigattest eller som viser at eiendommen er i lovlig bruk. På eldre boliger bygd før 1991 er det normalt at det ikke foreligger ferdigattest.
Utleiemuligheter:
Det er en uteleidel i sokkeletasjen.
Det foreligger bare en bruksenhet i boligen.
Potensiale:
Eiendommen ligger i regulert område med begrenset utnyttelsesgrad. Eiendommens potensiale for verdistigning ligger i at markedsprisene for boliger
stiger. For øvrig ser takstmannen ikke at det ligger uutnyttet potensiale på eiendommen. Dette med tanke på eiendommens størrelse og allerede oppførte
bygninger.
Teknisk verdi:
Teknisk verdi oppfattes å samsvare med markedsverdi. Skal gjenspeile de faktiske kostnadene med oppføring av tilsvarende bolig etter dagens gjeldende
forskrifter med fratrekk for elde, utidsmessigheter og forskriftsendringer.
Kostnadene i kalkylen beregnes ut fra en bygning er bygd i samtid. Teknisk verdi vil derfor ta utgangspunkt i hva det vil koste å sette opp tilsvarende bygning
etter dagens TEK og kostnader. Det tas utgangspunkt i "Husbankens standard". Kvadratmeterpriser er hentet inn fra diverse tabeller,
kalkulasjonsprogram, huskataloger, prislister, samt Husbankes m²-priser.
Priser som benyttes som grunnlag oppdateres kvartalsvis ut i fra beregninger hos SSB. Samtlige utregninger tar utgangspunkt i nøkkelferdig bygning. Det er
også innhentet priser fra entreprenører/byggmestere.
Årsak til forskjellen mellom teknisk verdi og markedsverdi er geografisk betinget.
Tomteverdi:
Tomteverdi tilsvarer tomtepris for byggeklar tomt inklusiv infrastruktur og med tillegg for opparbeidelse, parkering, terrasser og uteplasser.
Tomteverdien er beregnet for bolig er bygget på selveiertomt i flatt terreng. Normal tomtebelastning med tanke på vei, vann og avløp til en eiendom
og kostnader til byggegrop og hage kommer i tillegg.
Dette sett i sammenheng med etterspørsel, slik at hovedverdien ligger i bygningsmassen, men tomten er også utslagsgivende. Med unntak av tomtekjøp
vil kostnader for opparbeidelse av tomten og oppføring av bygninger være relativt like i regionen.
Salgbarhet:
Sammen med denne rapportens eiendomsmessige konklusjoner, takstmannens kjennskap til lokalområde og databasen Eiendomsverdi oppsummeres
eiendommens salgbarhet som følger:
Utbudet av eiendommer i området normalt. Det selges en del boliger privat som ikke kommer med i eiendomsverdi sine statistikker. Endringene i
markedsforholdene den senere tid er hensyntatt i vurderingene.
Det er gjort en vurdering av eiendommene i område med korrigeringer for areal, byggeår, tilstand eiendomsforhold, bygningstype og tilleggsbygninger.
For området Storslett framkommer følgende:
Siste år er det solgt 17 boliger der 11 er med oppgitt P-rom til en snittpris på kr. 16 528 pr.m², prisintervall mellom kr. 10 705- 23 636 pr. m². Snittpris BRA kr. 14
837 pr. m², prisintervall mellom kr. 8 527 - 30 000 pr. m².
Siste 3 år  er det solgt 52 boliger der 27 er med oppgitt P-rom til en snittpris på kr. 18 014 pr.m², prisintervall mellom kr. 10 705- 41 270 pr. m². Snittpris BRA kr.
15 854 pr. m², prisintervall mellom kr. 4 245 - 35 616 pr. m².
Det er solgt en bolig med pris langt over markedspris som gjør at snittpris er kunstig høg for området.
 
Eiendomsverdi har en estimertverdi på kr. 2,71 millioner for denne boligen, det er da gjort sammenligning med 4 andre eiendommer.
 
Boliger oppført på 1970-tallet som kun har 10 cm isolasjon i vegger og tak vil ligge lavere i pris enn boliger med bedre isolasjon i konstruksjonen, dette gjelder
også for denne eiendom. Denne bolig vil ligge under i pris pr. m²/p-rom i forhold til omsatte boliger det siste året.

På bakgrunn av undertegnedes kjennskap til eiendomsmarkedet i området og eiendommens tilstand, beliggenhet og potensialet i forhold til andre objekter
gir takstmannen etter beste skjønn nedadstående markedsverdi.

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 2 800 000,-
21.05.2021

Myrvang�Takst�AS
Trygve�Myrvang

Skarpsno�4A
9151�STORSLETT
Gnr:�43��Bnr:�59��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�11�av�12
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Sted og dato
Nordreisa 21.05.2021

 
 Trygve Myrvang

Dokumentkontroll
Vedlagt

Kartutskrift
 

21.05.2021
Myrvang�Takst�AS

Trygve�Myrvang
Skarpsno�4A
9151�STORSLETT
Gnr:�43��Bnr:�59��Fnr:�0��Snr:�0

Verditakst�-�fast�eiendom
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Målestokk 1: 3000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 06.05.2021 16:50
Eiendomsdata verifisert: 20.12.2020 14:27

GÅRDSKART  5428-43/59/0

43/59/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
1.2

0.0

1.2

0.0

1.2
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Målestokk 1: 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 06.05.2021 16:50
Eiendomsdata verifisert: 20.12.2020 14:27

GÅRDSKART  5428-43/59/0

43/59/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
1.2

0.0

1.2

0.0

1.2
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/619-2 

Arkiv:                651  

Saksbehandler:  Tor Martin 
Nilsen 

 Dato:                 20.10.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 26.10.2021 
81/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Innkjøp av bil til helse- og omsorg - ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Tilbud om leasing fra Autoplan 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune går til anskaffelse av bil til helse- og omsorgsformål. Bilen kjøpes inn i 
2021. Det settes av 400 000 i investeringsutgifter. Utgiftene til drift dekkes av driftsbudsjettet.  
Administrasjonen får i oppgave å finne bil som er best egnet til formålet. 
 
 

Saksopplysninger 
Utgangspunktet for saka har vært transportutgifter i forbindelse med avlastning for sterkt 
funksjonshemmede. Kommunen er ansvarlig for transporten. Sak om transport har tidligere vært 
oppe i forbindelse med budsjettbehandling både i utvalget og kommunestyret. En har forsøkt å få 
redusert disse kostnadene. 

I helse- og omsorgsutvalget 8.6.2021, PS 29/21 var det oppe til behandling anskaffelse av bil til 
helse- og omsorgstjenesten. Utvalget vedtok å utsette saken, og ba om at det skulle legges fram 
drifts- og investeringsbudsjett for å skaffe tilveie egnet bil. 

En ser for seg at en slik bil kan anvendes til flere formål, i tillegg til transport i forbindelse med 
avlastningen. Frivilligsentralen henter og bringer deltaker til dagtilbudet for demente to ganger i uka. 
Bilen til miljøarbeidertjenesten brukes til dette formålet. Dette er en ordinær personbil, og er lite 
egnet til det formålet. Det vil også være behov for andre typer transport, der en slik bil kan være 
gunstig. Med etablert Frisklivssentral kan bilen også anvendes der, i tillegg til for sykehjemmene. 

Det er kommet tilbud fra Auto Plan i januar 2021, på leasing av bil over fire år. Det utgjør 950 766 
over 48 måneder, og da har bilen en restverdi på 450 000. Skal kommunen overta bilen, vil den 
måtte kjøpes for den verdien. Bilen var imidlertid ikke tilrettelagt for rullestol, så tjente ikke til 
formålet. Pris på ombygging av bil slik at den er tilpasset rullestol er avhengig av type bil, men 
beløper seg fort til over 100.000. Bilen må også ha plass for andre passasjerer. 

Administrasjonen vurderer at det ikke er aktuelt å kjøpe inn en ny bil, men det er flere muligheter på 
bruktmarkedet, f.eks. på Finn.no og å by på auksjon, f.eks. i regi av Stadssalg.no. Her ligger blant 
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annet biler som er ombygd med tanke på rullestol i regi av NAV. Slik de framstår, er det mulig å få 
til brukbare kjøp.  

Guleng har et budsjett på 80 000 til transport, og bruker anslagsvis 100.000 i året til denne 
transporten. Med dagens ordning koster hver tur ca. 1.200. Det er forsøkt innhentet tilbud fra 3 
leverandører på fast avtale, kun én har svart med å gi et tilbud på 270 000 ekskl. moms per år. 

Kommunen sendte ut forespørsel til organisasjoner om de kunne bidra med midler ved anskaffelse 
av bil. LHL kunne gi et tilskudd på 40 000. 

Nordreisas kommune bidro til at ReisaVekst kjøpte bil for å kunne drive aktivitetssenteret. 
Kommunen har vært med å betale for innkjøpet, men den eies av ReisaVekst, og brukes i hovedsak 
til transport for brukerne ved bedriften. ReisaVekst kjøpte bilen for noen år siden, til 200.000. En 
ønsker å se på muligheten for kunne bruke denne bilen til den aktuelle transporten, men den vil ikke 
kunne brukes alle dagene, og vil uansett ikke være disponibel til andre formål. Det må drøftes med 
ReisaVekst hvorvidt man eventuelt kan få til en avtale. 

En har forsøkt å sette opp et kjøp på bil til 400.000, men det er vanskelig å anslå reell pris før en har 
en aktuell bil. Administrasjonen ønsker handlingsrom slik at en kan finne den mest hensiktsmessige 
løsningen. Dersom en avventer til neste år, vil en sannsynligvis måtte skaffe tilveie elektrisk bil. 
Selv om det er et ønske, vil det øke kostnadene betydelig. 

Oppsett (med forbehold om feil). Flere av utgiftene avhenger av mengde kilometer. Det er i 
oppsettet ikke tatt hensyn til tilskudd fra LHL, men det vil kunne redusere utgiftene. 

 Investering:  400 000 
 Renter og avdrag: 20 000   
 Forsikring: 6 000 
 Trafikkforsikringsavgift 2 500 
 Vask, div, service, dekk 3 500 
 Reparasjoner 6 000 
 Drivstoff 32 000 
 Sum pr år: 70 000 

 

Vurdering 
Vurdering er i hovedsak lik tidligere sak. Alternativ til transportavtale vil være innkjøp av egen bil 
til benyttelse til beskrevet formål, men også til benyttelse i sektoren generelt. Bilen må kunne 
transportere brukere med rullestol.  

Egen bil vil gjøre at kommunen står friere i forhold til å utføre diverse transportoppdrag selv. Det er 
behov for transporttilbud både i PU tjenesten, men også i andre tjenester, eksempelvis transport til 
og fra dagtilbud for hjemmeboende med demens, i Frisklivssentralen og for sykehjemmene. Helse- 
og omsorg generelt har derfor stort behov for en slik bil. Selv om det er vanskelig å beregne 
nøyaktig pris, må en se investeringene i sammenheng med de høye kostnadene som i dag er på 
innleie og tilbud på fast pris. 
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Budsjettaksept
Utskrift dato: 12. januar 2021 - Side: 1

Nr. 0038957        

VW Caravelle lang Comf 150 hk tdi 4M DSG 48/80000                                                           

AVTALEPARTER

Kunde Nordreisa Kommune Org.nr. 943350833
Adresse Pob 174 Vårt kundenr. 300753

9156 Storslett

Kontaktperson Birger Solbakken, birger.solbakken@nordreisa.kommune.no

Kjøretøy ID FRIVILLIGSENTRAL

Finansieringspartner (eier) SpareBank1 FINANS ØSTLANDET

Kontaktperson Autoplan AS Christian Nordeng, tlf. 97713520, christian.nordeng@autoplan.no

BETINGELSER I PERIODEN
Løpetid 48 mnd.
Total kjørelengde 80000 KM Etableringskostnad 1 950
Rente 1,5 % Pris pr. overkjørte km 0,75 
Rentegruppe Pris pr. underkjørte 

km
0,75

Estimert Leveringsdato

Bilpris 950 766,00 ENOVA støtte 0,00
Leieberegningsgrunnlag 838 152,80 Startleie 0,00
Engangsavgift 387 700,00 Restverdi 450 000,00

Inntektspåslag bruker 220 240,00 Auto Plan AS er ikke ansvarlig for oppført inntektspåslag. 
Kunden forutsettes selv å kontrollere dette.

Skatteberegninggrunnlag 944 000

AVTALEN GJELDER   
Bilmodell Volkswagen 2021 Caravelle L 150hk TDI 

4Motion DSG
Kategori 2021 CO2 Utslipp 0
Kategori PERSONBIL Drivstoff (liter/mil) 0 D

Spesifikasjon SKYVEDØR VE. SIDE
TILHENGERFESTE
GUMMIBELEGG FOR./BAK
8-SETER M/2 SK.DØRER (2+3+3)
4 NØKLER M/FJERNB.
16"CLAYTON SØLV
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Budsjettaksept (fortsettelse)                                                           Budsjettnr.: 0038957

Side: 2

OPPVARMET FRONTRUTE
RYGGEKAMERA
Norskmontert utstyr
SKVETTLAPPER FORAN 2 300
16" CONTI M/Pigg

KOSTNADER    
Pr.termin Mva pr. km Totalt *

Volkswagen 2021 Caravelle L 150hk TDI 
4Motion DSG  

8 899,13 2 224,78 5,34 427 158,28

SUM 8 899,13 2 224,78 5,34 427 158,28
Forskuttert rente  39,45 9,86 0,02 1 893,60
Adm.gebyr  95,00 23,75 0,06 4 560,00
SUM 134,45 33,61 0,08 6 453,60

Totale kostnader 9 033,58 2 258,40 5,42 433 611,88
* = beløp er eks.mva.

Kryss av følgende:

Vinterhjul Pigg Piggfri

Drivstoffkort Esso Circle K
Shell YX/Uno X

Bombrikke Ja Nei

AutoPass for ferje Ja Nei

Elektronisk kjørebok Ja Nei

Ladebrikke Grønn kontrakt Fortum

Ønsket fakturatype EHF PDF på e-post

Faktura referanse/ ressursnummer:

E-post adresse fakturamottak:

Dette forhåndsbudsjettet er basert på dagens opplysninger om bilpris, utstyr, forsikringspremie, rabatt, rente, avgiftssatser med mer.
Ved det endelige budsjett vil disse elementene kunne endres. Alle beløp er i NOK, eks.mva.
For personbiler vil kortere leietid enn 48 mnd. utløse tilleggsavgift  iht. gjeldende regelverk (Merverdiavgiftsloven §9-6).
Hvis kjøretøyet avbestilles av kunde før levering, påløper en kostnad på 10% av kjøpesummen. Vi tar forbehold om godkjent finansiering.

På vegne av vil Sted/dato

hente bilen, og vedkommende gis med dette fullmakt til å undertegne de 
nødvendige dokumenter på våre vegne.

Kundens stempel og underskrift iht firmaattest
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/1094-2 

Arkiv:                256  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 20.10.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
82/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Kommunal garanti Nordreisa Idrettslag - Snøproduksjonsanlegg 

Henvisning til lovverk: 
 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §14-19 
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier  

 
 

Vedlegg 
1  Søknad om kommunal garanti 

 2  Sak til hovedlagsmøte i Nordreisa IL 
 3  Protokoll årsmøte Nordreisa IL 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Nordreisa kommune innvilger Nordreisa Idrettslag simpel kausjon for langsiktig lån 
pålydende kr 600.000,- til snøproduksjonsanlegg.  

 Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 600.000,- med tillegg av 10 % av til 
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 660.000. 

 Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 15 år med 
tillegg av inntil 2 år, jamfør garantiforskriftens §3. 

 Det gis avdragsfrihet i inntil 3 år.  
 Hvis det oppstår vannmangel i kommunen, forplikter Nordreisa idrettslag seg til å ikke 

benytte snøproduksjonsanlegget.  
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa idrettslag søkte den 18.10.2021 om kommunal garanti på et langsiktig lån på kr 
600.000,-. Idrettslaget investerer i et snøprduksjonsanlegg til Saga Skianlegg høsten 2021. 
Anlegget består av snøkanoner, strøm og vanntilførsel, og utkjøringen vil i all hovedsak skje 
basert på dugnadsarbeid.  
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Investerings- og finansieringen av prosjekter er som følger:

 
 
 
Nordreisa kommune har for tiden ingen kommunale garantier til Nordreisa idrettslag. Samlet 
sett hadde kommunen per 31.12.2020 følgende garantier: 
 

Gitt overfor
Opprinnelig 

beløp
Beløp per 
31.12.2020

Reisa Vekst AS 5 000 000 2 598 550
Nordreisa Sokn 2 450 000 1 763 360
Rotsundelv idrettslag 2 500 000 2 140 000
Avfallsservice 11 562 000 862 500
Stiftelsen Nybo 75 682 000 57 019 278
Samlet garanti 97 194 000 64 383 688  
 
 
Når en kommune stiller garanti for tredjepersons økonomisk forpliktelser, kan kommunen 
forplikte seg ved: 

 Simpel kausjon: Kausjonisten innestår bare for debitors manglende betalingsevne, og 
kreditor kan ikke kreve kausjonisten før det gjennom rettslige behandlinger er konstatert 
at debitor ikke har midler.  

 Selvskyldner kausjon: Kausjonisten hefter straks lånet er misligholdt.  
 

Vurdering 
Nordreisa kommune har og vil også i fremtiden ha, en viktig samfunnsoppgave med 
forebyggende virksomhet overfor barn og unge som er bosatt i kommunen. Gjennom denne 
investeringen vil Nordreisa idrettslag ville kunne tilrettelegge for fysisk aktivitet i Saga 
skistadion uavhengig av snøforhold. I tillegg har Nord-Troms videregående skole en av få 
nasjonale skilinjer. Nordnorsk skilinje har som målsetning å være ledende på juniormiljøet i 
Nord-Norge på langrenn og skiskyting. Gode treningsforhold er et vesentlig for rekrutteringen 
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til skilinjen. De siste årene har det vært ustabile vintre der snøen først har kommet etter 
årsskiftet, noe som begrenser muligheten til å gode treningsforhold.   
 
Kommunen har kommunale garantier pålydende kr 64,38 mill per 31.12.2020, der største delen 
knytter seg til boligselskapet Stiftelsen Nybo. Det vil alltid være risiko forbundet ved 
kommunale garantier. Idrettslaget skriver i sin søknad at låneopptaket er tenkt innfridd tidligere 
hvis søknad om tippemidler innfris og tilhørende kommunal andel utbetales. 
Kommunedirektøren anbefaler at garantien gis som simpel garanti, noe som innebærer noe 
lavere risiko for kommunen.  
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Sak til hovedlagsmøte i Nordreisa IL 

Låneopptak snøproduksjonsanlegg 

Bakgrunn: 

De siste vintrene har vi hatt begrenset med snø i begynnelsen av sesongen. Tidligere år har vi vært 

heldig med at snøen som kommer i okt/nov har vært nok til å ha gode skiforhold hele vinteren. 

Høsten 2020 viste at dette ikke gjelder lengre. Vi ser oss derfor nødt til å investere i et 

snøproduksjonsanlegg, som kan gi stabile skiforhold fra begynnelsen av november. Målsettingen er å 

ha snøproduksjonsanlegget på plass før neste sesong. 

Snøproduksjonsanlegget består av snøkanoner, strøm og vann. Til vårt skianlegg trenger vi to 

snøkanoner som er nok til 5 km løype, strøm på 50kW med 400V og vann med nok mengde og trykk 

på 8-9 bar.  

Normalt vil et snøproduksjonsanlegg av denne størrelse koste ca 3 mill kr. Ved å utnytte strøm fra 

Skihuset med transformator og vann fra Saga vannverk vil de totale kostnadene være 1 mill kr. 

Kostnadsoversikt: 

• 2 snøkanoner med pumpe      kr   700.000 

• Strøm med transformator      kr   150.000 

• Vann fra saga vannverk med stengeventil, rør og komhydrant  kr   150.000 
Sum         kr 1.000.000 

Foreløpig finansieringsplan: 

• Tippemidler       kr   400.000 

• Kommunal andel av tippemidlene     kr   200.000 

• Nord-Troms Videregående skole (ikke innvilget)   kr   200.000 

• Egenkapital/sponsorer      kr   200.000   
Sum         kr 1.000.000 

Før tippemidlene og kommunal andel blir utbetalt, tas opp et midlertidig lån på inntil kr 600.000.   

Nordreisa IL er bedt om å utforme en henstilling om endring i vannforskriften i Nordreisa kommune, 

der lag og foreninger kan få reduserte tilknytning- og driftskostnader på vann brukt til idretts- og 

fritidsformål. Dette ivaretas av ski- og skiskyttergruppa.   

Saken er behandlet i forberedende årsmøte i Ski- og skiskyttergruppa 8. mars 2021, der gruppas 

årsmøte enstemmig vedtok prosjekt- og finansieringsplanen.   

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet gir lagets styre fullmakt til å oppta følgende lån: 

Lånebeløp inntil kr 600.000.- 

Nedbetalingstid 5 års, med ønske om avdragsfrihet på 3 år 

Lånets formål: Snøproduksjonsanlegg i Saga Skianlegg 

Det søkes om kommunal garanti for lånesummen. 

 

Vidar Aamo Nikolaisen, leder i ski- og skiskyttergruppa gis fullmakt til å signere lånedokumentene.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/691-14 

Arkiv:                G20  

Saksbehandler:  Hanne Marita 
Hansen 

 Dato:                 08.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 17.09.2021 
83/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Samarbeidsavtale med kommunene - Distriktsmedisinsk senter 

Henvisning til lovverk: 
Helsepersonell loven §21, Pasient og bruker rettighetsloven §3-6, Pasient journalloven §15, 
Helseregisterloven §17, Spesialisthelsetjenesteloven §6-1, Helse og omsorgstjenesteloven §12-1 
 
Vedlegg 
1 Utkast til samarbeidsavtale 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 17.09.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utkast til samarbeidsavtale om Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms mellom Nordreisa 
kommune og kommunene Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy godkjennes. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Utkast til samarbeidsavtale om Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms mellom Nordreisa 
kommune og kommunene Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy godkjennes. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune er vertskommune og har avtale med UNN om drift av 
spesialisthelsetjenester i Nord-Troms. Distriktsmedisinsk senter skal gi tilbud om tjenester til 
befolkningen i Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommune. Det er behov for en 
samarbeidsavtale som ivaretar og sikrer god utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet. 
 
Formål med samarbeidsavtale:  
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 Sikre god opplevelse for pasienter og kommunalhelsevesen i møte med 
spesialisthelsetjenestene ved Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms. 

 Sikre god ivaretakelse av spesialisthelsetjeneste tilbudet i Nord-Troms 
 Sikre god utvikling og opprettelse av nye spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-

Troms. 
 Skape et større eierskap til Distriktsmedisinsk senter ute i kommunene i Nord-Troms 

 
 
Historikk 
 
Tidligere samarbeid mellom kommunene i Nord-Troms omkring Distriktsmedisinsk senter viser 
et behov for å klargjøre mandatet for samarbeidsmøter mellom Distriktsmedisinsk senter og 
samarbeidskommunene. Det er et ønske fra både Nordreisa kommune og 
samarbeidskommunene om en avtale som regulerer og formaliserer dette samarbeidet. 
 
Det var laget et utkast til samarbeidsavtale av tidligere rådmann i Nordreisa kommune (2019), 
men utkastet ble stanset da samarbeidsavtalen omkring Distriktsmedisinsk senter var formulert 
som et kommunalt oppgavefelleskap. 
 
Prosessen fram til forslag til nytt utkast til avtale har vært slik: 
 

 Det har vært gjennomført flere interne møter i kommunen hvor helse og 
omsorgsutvalget, ordfører, kommunedirektør og leder for Distriktsmedisinsk senter har 
vært til stede. 
Tema: Hva er viktig for Nordreisa kommune å ha i en samarbeidsavtale. 

 Samarbeidsavtalen var også tema på workshop i Sørkjosen høsten 2020. Her deltok blant 
annet ordfører, kommunalsjef for helse og omsorg og legetjenesten fra 
samarbeidskommunene. I tillegg var samhandlingsavdelingen på UNN og leder for 
Distriktsmedisinsk senter til stede.  
Tema: Hva er viktig for samarbeidskommunene å ha i en samarbeidsavtale 

 Leder for Distriktsmedisinsk senter har vært på besøk ute i samarbeidskommunene 
januar 2021. Her har samarbeidsavtale blitt drøftet med ordfører, kommunedirektør og 
kommunalsjef for helse og omsorg. 
Tema: Innspill til samarbeidsavtale 

 Leder for Distriktsmedisinsk senter møter Helse- og omsorgssjefene mars 2021. 
Tema: Gjennomgang av utkast til samarbeidsavtale. Innspill fra helse og omsorgssjefer. 

 Leder for Distriktsmedisinsk senter møter KDU (Kommunedirektørutvalget) i Nord-
Troms 31.08.21. 
Tema: Gjennomgang av utkast til samarbeidsavtale. Innspill fra kommunedirektørene før 
sluttbehandling. 

 
 

Vurdering 
I arbeidet med ny samarbeidsavtale er det tatt utgangspunkt i samarbeidsavtalen for Nord-Troms 
konferansen 2021. Samarbeidsavtalen er samkjørt med innspill fra interne møter i Nordreisa 
kommune, innspill fra samarbeidskommunene og erfaringer fra samarbeidet innenfor DMS 
Senja. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til avtale godkjennes, og deretter oversendes til 
samarbeidskommunene.  Kommunestyret i Nordreisa må til slutt godkjenne avtalen. 
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Visjon 
Gode helsetjenester der folk bor gjennom gjensidig samhandling og kompetanseutvikling 

mellom første- og andrelinjetjenesten. 

  

Mål 
Et faglig fullverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot innbyggerens behov 

 

Bakgrunn for samarbeidsavtale 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har avtale med Nordreisa kommune som regulerer 

organiseringen av tilbudet om spesialisthelsetjenester ved Distriktsmedisinsk senter, Nord-

Troms (DMS Nord-Troms). DMS Nord-Troms skal tilby tjenester til befolkningen i 

kommunene Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa.  Ved ledig kapasitet kan UNN også 

benytte plasser ved DMS Nord-Troms også for pasienter fra andre kommuner utenfor Nord-

Troms. 

Nordreisa kommune er administrasjonskommune DMS Nord-Troms. DMS Nord-Troms ledes 

av DMS leder, som er underlagt kommunedirektøren i administrasjonskommunen. 

Administrasjonskommunen har ansvar for administrative oppgaver som lønn, regnskap og 

revisjon. Administrasjonskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til 

enhver tid er ansatt i DMS Nord-Troms. 

 

Formål med samarbeidsavtale 
Samarbeidet skal legge til rette for at innbyggerne i Nord-Troms får et desentralisert 

spesialisthelsetjenestetilbud innen fagfelt der det er hensiktsmessig.  

Tilbudet fra DMS Nord-Troms skal bidra til et faglig fullverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet 

mot innbyggerens behov og skal være en arena for samhandling mellom kommuner, helseforetak, 

utdanningsinstitusjoner i regionen.  

Samarbeidsavtalen skal sikre god forankring i kommunene.  

Oppnå god kommunikasjon mellom kommunene og DMS Nord-Troms, slik at vi i felleskap kan 

arbeide mot å bevare og utvikle tilbud om spesialisthelsetjenester ut fra befolkningens behov. 

 

 

Økonomi 
Driften av spesialisthelsetjenesten dekkes i sin helhet av UNN HF, jf. avtaler. 
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For kommunale helsetjenester, som for eksempel interkommunal jordmortjeneste dekkes 

kostnadene med 40% fast del og 60% etter innbyggertall. Administrasjonskommunen fakturerer 

kvartalsvis. 

 

Egne avtaler regulerer interkommunalt samarbeid om kommunale helsetjenester. 

 

Avtalens omfang 
DMS har to årlige samarbeidsmøter med de andre kommunene.     

· Kommunedirektør og fagpersoner – Tema: Tjeneste og økonomi. 

· Fagpersoner – Tema: Tjeneste. Her deltar kommunalsjef for helse og omsorg, legetjenesten, 

avdelingsledere/virksomhetsledere fra kommunene og ellers de som er aktuelle. Her 

kan det for eksempel drøftes saker som hvordan innleggelser og utskrivelser 

fungerer, eller saker med mer faglige innhold.  

DMS leder innkaller til samarbeidsmøter, og skriver referat. 

 

 

Varighet 
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Oppsigelsestid er 1 år fra 

kommende årskifte. 

 

Annet 
Alle parter er underlagt taushetsplikt om informasjon man blir gjort kjent med gjennom 

samarbeidet. Taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven kommer til anvendelse for partene i 

denne sammenheng. Bestemmelsene om denne taushetsplikt gjelder også etter avtalens slutt 

 

*** 

Denne avtalen utarbeides i fem eksemplarer, hvorav ett beholdes av hver av partene 

Nordreisa xx.xx.2021 

 

Kommunedirektør Kvænangen________________________________________________________ 

 

Kommunedirektør Kåfjord____________________________________________________________ 

 

Kommunedirektør Nordreisa__________________________________________________________ 
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Kommunedirektør Skjervøy____________________________________________________________ 

 

Leder for Distriktsmedisink senter Nord-Troms____________________________________________ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/641-41 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Hanne Marita 
Hansen 

 Dato:                 08.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 17.09.2021 
54/21 Nordreisa formannskap 20.10.2021 
84/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Revidering av samarbeidsavtale Interkommunal jordmortjeneste 2021 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommunal helse og omsorgstjenester §3-2. 
Helsepersonelloven 
Tjenesteavtale 8, samarbeid om jordmortjeneste mellom UNN HF og kommunene 
 
Vedlegg 
1 Utkast til ny samarbeidsavtale - Interkommunal jordmortjeneste 2021 
2 Gjeldende samarbeidsavtale interkommunal jordmortjeneste 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Samarbeidsavtale som regulerer interkommunal jordmortjeneste godkjennes. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 17.09.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Samarbeidsavtale som regulerer interkommunal jordmortjeneste godkjennes. 
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Kommunedirektørens innstilling 
Samarbeidsavtale som regulerer interkommunal jordmortjeneste godkjennes. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunene er pliktig å tilby kommunal jordmortjeneste. Jordmortjenesten i Nord-Troms er 
organisert som en interkommunal jordmortjeneste tilknyttet Distriktsmedisinsk senter Nord-
Troms. Sonjatun-modellen er kjent i hele landet som en helhetlig jordmortjeneste med 
kontinuitet fra svangerskap til langt ut i barseltid, jfr. Stortingsmelding 12/2009 «En gledelig 
begivenhet» som regulerer svangerskaps-fødsels og barselomsorgen.  Videre må nevnes vårt 
tilbud om jordmortjenester til kvinner i alle aldre. 
 
Fødeavdelingen på Sonjatun er en av spesialisthelsetjenestene ved Distriktsmedisinsk senter 
Nord-Troms, regulert av avtaler mellom helseforetaket UNN og Nordreisa kommune. En 
forutsetning for oppstart og drift av fødestue er et samarbeid hvor de fire Nord-Troms 
kommunen er med på et spleiselag for å dekke døgnkontinuerlig jordmor ressurs inn på 
fødeavdelingen.  
 
Hovedavtale og underavtaler som regulerer drift av spesialisthelsetjenestene ved 
Distriktsmedisinsk senter er nå reforhandlet, godkjent av kommunestyret og og underskrevet i 
februar 2021. Det er nå behov for en gjennomgang og justering slik at avtale om interkommunal 
jordmortjeneste blir tilpasset dagens drift. 
 
Utkastet til ny samarbeidsavtale som regulerer jordmortjenesten var startet av tidligere leder ved 
DMS. Tidligere DMS leder har hatt møter med samarbeidskommunene underveis i prosessen. I 
januar 2020 hadde nåværende DMS leder og avdelingsjordmor et møte med 
samarbeidskommunene for å klargjøre hvor langt arbeidet var kommet. Etter godkjenning i 
Helse og omsorgsutvalget i kommende møte vil avtalen sendes over for politisk behandling i 
våre samarbeidskommuner. 
 
Det nye utkastet til ny samarbeidsavtale er tilnærmet lik tidligere utgave. Endringer er markert i 
utkast til avtale. 

 Det er tilføyd hvilket lovverk som regulerer tjenesten 
 Nye krav fra helsedirektoratet som regulerer jordmortjenesten er tatt med i avtalen. 
 Prosjektstilling 
 Spesifisering av krav til dokumentasjon 
 Fordeling av utgifter til transport, kurs og hospitering 

 

Vurdering 
Den nye avtalen er mer tydelig på hvilke krav og lovverk som følger tjenesten. Den er mer 
detaljert i forhold til innholdet i tjenesten.  Fordelingen av kostnadene mellom partene 
videreføres med samme modell som tidligere. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til avtale godkjennes av Helse- og omsorgsutvalget, og 
deretter sendes over til samarbeidskommunene for politisk behandling.  Avtalen må 
sluttbehandles i Nordreisa kommunestyre. 
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Avtale om interkommunal jordmortjeneste i Nord-Troms

Side 1 av 5 

 

    
 
 

Avtale om interkommunal jordmortjeneste  
 
 

 
1. Avtaleparter 

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune og kommunene 
Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord. 
 
 

Kontaktinformasjon: 
 Foretaksnr.    
Nordreisa Kommune 943350833  Skjervøy Kommune  
Besøksadresse     
Sentrum 17 9151 Storslett  Kvænangen Kommune 
 Telefon    
Postboks 174 77588000  Kåfjord Kommune  
Postnr. / Sted     
9156 Nordreisa     
Partsrepresentant: 
Hanne Marita Hansen 
 
Epost: 
hanne.marita.hansen@nordreisa.kommune.no  
 
 
Mobil: 417 06155 

 Partsrepresentanter: 
 
 
 
 
Epost:  
 

   
    
 
2. Bakgrunn for avtalen 

Hver kommune er lovpålagt å ha jordmortjeneste eller inngå avtale om 
samarbeid. Jfr Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2 nr 2.  
Andre lover og forskrifter som regulerer avtalen 

 Helsepersonelloven  
 Reguleres og av Tjenesteavtale 8, samarbeid om 

jordmortjeneste, mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 
og kommunene. 
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Avtale om interkommunal jordmortjeneste i Nord-Troms

Side 2 av 5 

Denne avtalen regulerer organisering og drift av jordmortjenesten i 
Nord Troms (Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord).  
 
 
 
 
 
 
 

3. Beskrivelse av tjenesten 

3.1. Tilbud og omfang 

Jordmortjenesten yter helhetlig svangerskaps- fødsels og barselomsorg 
til de fire kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen. 
Familiens behov skal være i fokus. Den gravide skal motta tilstrekkelig 
kunnskap om tilgjengelig helsetjenestetilbud for å kunne ta informert 
valg. Det skal legges til rette for at gravide kan velge om 
svangerskapskontroller skal gjennomføres av jordmor, lege eller en 
kombinasjon. 
 
Tjenesten omfatter på avtaletidspunktet følgende:  

 Akuttdøgnberedskap/utrykninger  
 Fødsler  
 Følgetjeneste  
 Polikliniske konsultasjoner, det vil si konsultasjon og vurdering 

av gravide på fødestua i samråd med UNN leger. Eventuelt 
videre transport, og jordmor følge ved behov.  

 Svangerskapskontroller 
 Hospitering ved UNN 
 Opplæring og veiledning av leger, ambulansepersonell og 

sykepleietjenesten i kommunene. 
 Tilbud om tidlig hjemmebesøk etter fødsel til alle samarbeids 

kommuner 
 Tilbud om kvinnehelsetjeneste til kvinner i alle kommuner på 

fødestua. 
 3-årig tilskudd (2021-23) fra helsedirektoratet til 

interkommunal jordmortjeneste på jordmor 100% 
prosjektstilling. Dette for å styrke svangerskap, barselomsorg, 
beredskap og følgetjeneste slik at forskrifter, krav og føringer 
oppfylles. 

 
Dersom tilbudet innskrenkes eller utvides i vesentlig grad skal denne 
avtalen endres eller det skal inngås skriftlig tilleggsavtale som gjøres til 
del av denne avtalen. 
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Avtale om interkommunal jordmortjeneste i Nord-Troms

Side 3 av 5 

Fødetilbudet skal bemannes med 2,8 interkommunale 
jordmorstillinger. I årene 2021-23 kommer 100% prosjektstilling i 
tillegg. Behovet for å øke antall stillinger vil våren 2023 bli evaluert 
sammen med samarbeidskommuner. Hjelpepersonell fra Sonjatun 
sykestue benyttes ved behov. 
 
 

4. Roller, oppgaver og ansvar 

Kommunejordmordtjenesten er et integrert tilbud i Sonjatun fødestue. 
Nordreisa kommune har arbeidsgiveransvaret for ansatte. 
Alle jordmor ressurser skal styres fra fødestua og inngår i turnus på 
vaktberedskap føde/barsel og følgetjeneste. 
Jordmor skal kunne rekvirere aktuelle prøver (i svangerskapet) på 
legekontor i kommunene. 
 

 

 

5. Rutiner for journalføring og dokumentasjon 

Helsepersonelloven regulerer dokumentasjonsrutiner og journalføring. 
Helsekort for gravide er kvinnens svangerskapsjournal, og følger den 
gravide.(omskrevet, tidligere: i forhold til journalføring og 
dokumentasjonsrutiner vises det til ansvar for journalføring) 

 

 

6. Økonomi 

Partene dekker alle faktiske utgifter til den interkommunale 
jordmortjenesten etter følgende fordelingsnøkkel: 

 40% fast andel fordeles likt på partene 
 60% fordeles i forhold til folketall pr. 01.01. i regnskapsåret. 

 
Dersom avtalepartene ser behov for å justere avtalen utover avtalt 
prisvekst skal dette gjøres gjennom forhandlinger uten at en økning / 
reduksjon vil få tilbakevirkende kraft utover dato for forhandling er 
stillet skriftlig.   
 
Innkjøp og vedlikehold av utstyr, samt utgifter til transport, 
videre/etterutdanning, kurs og hospitering etc. fordeles etter 
fordelingsnøkkelen. 
 
Rutiner for fakturering: Faktureres etterskuddsvis pr. kvartal. 
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Det skal utarbeides et årlig budsjett for tjenesten. Vedtatt budsjett skal 
regnes som vedlegg til denne avtalen. 
 

7. Krav for interkommunal jordmortjeneste i Nord-Troms 

 Samhandling mellom kommunejordmortjenesten i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten evalueres i henhold til overordnede nasjonale 
føringer om en sammenhengende svangerskap, fødsel og barselomsorg.  

 Svangerskaps- føde og barseltilbud skal ha god faglig kvalitet, og 
tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for slik 
virksomhet. 

 De gravide skal få adekvat informasjon om fødestuetilbudet. At 
informasjon er gitt skal dokumenteres.  

 Et viktig prinsipp ved drift av fødestuer er at jordmødre som arbeider 
på fødestuen deltar i svangerskapsomsorgen i kommunene som sogner 
til fødestuen. Dette skaper kontinuitet i svangerskap- fødsel og barsel 
omsorgen. Det sikrer god utnyttelse av jordmor ressurser og kvalitets 
sikrer seleksjon til fødested. Det gravide blir godt kjent med fødestuen 
og kan gjøre informerte valg om fødested. Det vil også styrke samarbeid 
og jordmorfaglig kunnskap.  

 Det må etableres gode rutiner for tilkalling av legevaktlege/ samarbeid 
med jordmor ved akutte situasjoner ute i distriktene hvor 
gravide/fødende er involvert og det krever organisering av 
følgetjeneste 
Partene skal samarbeide om utarbeidelse av rutiner og avtaler 
angående tilkalling av personell ved akutte situasjoner og organisering 
av følgetjeneste. 

 Det skal lages årsrapport der resultatene presenteres oversiktlig og 
systematisk og slik at de kan sammenlignes med tidligere år. 
Årsrapport sendes til partene. 

 Det er etablert gode rutiner for tilkalling av legevaktslege ved akutte 
situasjoner. 

 Det må eksistere en forpliktende videre/etterutdanningsplan for de 
ansatte, også når det gjelder hospitering/arbeid ved større 
fødeinstitusjoner. 

 Ansvarlig jordmor på fødestuen skal henvende seg til leder ved 
Kvinneklinikken, UNN ved faglige spørsmål. 
 

8. Varighet, endring og oppsigelse 

Denne avtalen gjelder fra og med 01.11.2021 
 
Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Endringer i avtalen 
skal gjøres skriftlig, dateres og underskrives av partene.  
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Partene forplikter seg til å gjøre endringer i hele eller deler av avtalen 
som følge av endringer i lov, forskrift, veiledere eller ved endringer av 
rutiner og/eller organisasjonsendringer som har betydning for avtalen.  
 
Partene kan si opp avtalen med 12 måneders varsel. Varsel om 
oppsigelse skal være skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra og med 
måneden etter skriftlig oppsigelse er sendt.  
 
 

9. Tvist 

Uenighet mellom partene om forhold knyttet til denne avtalen skal 
forsøkes løst ved forhandlinger. 
Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten bringes inn for de 
ordinære domstoler. Verneting for tvist etter denne avtalen er Nord-
Troms tingrett, Tromsø. 
 
 

10. Dato og signatur 

 

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.  
 

Sted og dato:  
 

For Nordreisa kommune________________________________________________________ 
 
 
Sted og dato:  
 
 
For Skjervøy kommune____________________________________________ 
 
 
For Kvænangen kommune________________________________________ 
 
 
For Kåfjord kommune_____________________________________________ 
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Avtale om interkommunal jordmortjeneste  

 

 
 
1. Avtaleparter 

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune og kommunene 
Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord. 
 
 

Kontaktinformasjon: 

 Foretaksnr.    

Nordreisa Kommune   Skjervøy Kommune  

Besøksadresse     
Sentrum 17 9151 Storslett  Kvænangen Kommune 

 Telefon    
Postboks 174 77588000  Kåfjord Kommune  

Postnr. / Sted Telefax    
9156 Nordreisa     

Partsrepresentant: 
Aina Karoline Hagen 
 
Epost: 
aina.karoline.hagen@nordreisa.kommune.no 
 
Mobil:  

 Partsrepresentanter: 
 
 
 
 
Epost:  

 
   
    

 
2. Bakgrunn for avtalen 

Denne avtalen regulerer organisering og drift av jordmortjenesten i 
Nord Troms (Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord). 
 
 

3. Beskrivelse av tjenesten 

3.1. Tilbud og omfang 

Jordmortjenesten yter helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg til de 
fire kommunene, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen.  
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Tjenesten omfatter på avtaletidspunktet følgende:  
• Akuttberedskap/utrykninger 
• Fødsler 
• Følgetjeneste 
• Polikliniske konsultasjoner 
• Svangerskapskontroller 
• Hospitering ved UNN 
• Opplæring og veiledning av leger, ambulansepersonell og 

sykepleietjenesten i kommunene 
 

Dersom tilbudet innskrenkes eller utvides i vesentlig grad skal denne 
avtalen endres eller det skal inngås skriftlig tilleggsavtale som gjøres til 
del av denne avtalen. 
 
Fødetilbudet skal bemannes med 2,8 interkommunale 
jordmorstillinger. Hjelpepersonell for øvrig brukes felles med 
sykestuene. 
 
 

4. Roller, oppgaver og ansvar 

Kommunejordmordtjenesten er et integrert tilbud i Sonjatun fødestue. 
Nordreisa kommune har arbeidsgiveransvaret for ansatte. 
 

 

5. Rutiner for journalføring og dokumentasjon 

I forhold til journalførings og dokumentasjonsrutiner vises det til 
ansvar for journalføring. 

 

 

6. Økonomi 

Partene dekker alle faktiske utgifter til den interkommunale 
jordmortjenesten etter følgende fordelingsnøkkel: 

• 40% fast andel fordeles likt på partene 
• 60% fordeles i forhold til folketall pr. 01.01. i regnskapsåret. 

 
Dersom avtalepartene ser behov for å justere avtalen utover avtalt 
prisvekst skal dette gjøres gjennom forhandlinger uten at en økning / 
reduksjon vil få tilbakevirkende kraft utover dato for forhandling er 
stillet skriftlig.   
 
Innkjøp og vedlikehold av utstyr: fordeles etter fordelingsnøkkelen. 
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Rutiner for fakturering: Faktureres etterskuddsvis pr. kvartal. 
 
Det skal utarbeides et årlig budsjett for tjenesten. Vedtatt budsjett skal 
regnes som vedlegg til denne avtalen. 
 

7. Krav for interkommunal jordmortjeneste i Nord-Troms 

• Samhandling mellom kommunejordmortjenesten i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten evalueres i henhold til overordnede 
nasjonale føringer om en sammenhengende svangerskap, fødsel og 
barselomsorg.  

• Svangerskaps- og fødetilbud skal ha god faglig kvalitet, og 
tilfredsstille de til enhver tid gjeldende retningslinjer for slik 
virksomhet. 

• De gravide skal få adekvat informasjon om fødestuetilbudet. At 
informasjon er gitt skal dokumenteres.  

• Et viktig prinsipp ved drift av fødestuer er at jordmødre som 
arbeider på fødestuen deltar i svangerskapsomsorgen i kommunene 
som sogner til fødestuen. Dette skaper kontinuitet i svangerskaps- 
og fødselsomsorgen, sikrer god utnyttelse av jordmorressurser og 
fører til at de gravide blir godt kjent med fødestuen og kan gjøre 
informerte valg om fødested. Det vil også styrke samarbeid og 
jordmorfaglig kunnskap.  

• Det skal være klare melderutiner for tilkalling av personell ved 
”akutte situasjoner”. 

• Partene skal samarbeide om utarbeidelse av rutiner og avtaler 
angående tilkalling av personell ved akutte situasjoner og 
organisering av følgetjeneste. I påvente av overordede føringer 
og/eller avtaler videreføres eksisterende ordninger. 

• Det må etableres gode rutiner for tilkalling av legevaktlege ved 
akutte situasjoner.  

• Det skal lages årsrapport der resultatene presenteres oversiktlig og 
systematisk og slik at de kan sammenlignes med tidligere år. 
Årsrapport sendes til partene. 

• Det må eksistere en forpliktende videre/etterutdanningsplan for de 
ansatte, også når det gjelder hospitering/arbeid ved større 
fødeinstitusjoner. 

• Ansvarlig jordmor på fødestuen skal henvende seg til leder ved 
Kvinneklinikken, UNN i faglige spørsmål, til Nasjonalt senter for 
telemedisin, UNN i administrative/økonomiske spørsmål. 

 
8. Varighet, endring og oppsigelse 

Denne avtalen gjelder fra og med 01.01.2019. 
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Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Endringer i avtalen 
skal gjøres skriftlig, dateres og underskrives av partene.  
 
Partene forplikter seg til å gjøre endringer i hele eller deler av avtalen 
som følge av endringer i lov, forskrift, veiledere eller ved endringer av 
rutiner og/eller organisasjonsendringer som har betydning for avtalen.  
 
Partene kan si opp avtalen med 12 måneders varsel. Varsel om 
oppsigelse skal være skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra og med 
måneden etter skriftlig oppsigelse er sendt.  
 
 

9. Tvist 

Uenighet mellom partene om forhold knyttet til denne avtalen skal 
forsøkes løst ved forhandlinger. 
Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten bringes inn for de 
ordinære domstoler. Verneting for tvist etter denne avtalen er Nord-
Troms tingrett, Tromsø. 
 
 

10. Dato og signatur 

 

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.  
 

Sted og dato:  
 

For Nordreisa kommune________________________________________________________ 
 
 
Sted og dato:  
 
 
For Skjervøy kommune____________________________________________ 
 
 
For Kvænangen kommune________________________________________ 
 
 
For Kåfjord kommune_____________________________________________ 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/967-11 

Arkiv:                144  

Saksbehandler:  Elisabeth 
Gulbrandsen 

 Dato:                 07.10.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2021 
85/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Nedlegging av Tømmernes barnehage gir behov for å øke kapasiteten i 
kommunal barnehage 

Henvisning til lovverk: 

Barnehagelovens §10 Barnehagemyndighetens ansvar, andre ledd: Kommunen har plikt til 
å Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 12.10.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Høgegga barnehage åpner for å utnytte full kapasitet med inntil 96 barnehageplasser. Både barn 
som står uten barnehageplass og barn på venteliste får tilbud om barnehageplass. 
 
 
tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. 

Kommunedirektørens innstilling 
Høgegga barnehage åpner for å utnytte full kapasitet med inntil 96 barnehageplasser. Både barn 
som står uten barnehageplass og barn på venteliste får tilbud om barnehageplass. 

 

Saksopplysninger 
Kommunen v/barnehagemyndighet fikk skriftlig varsel 1. oktober 2021 om nedlegging av 
Tømmernes barnehage med virkning fra 1. januar 2022.  
Kommunen vil med dette ha plikt til å gi barn i Tømmernes barnehage plass i annen barnehage. 
Dette gjelder 8 barn som utgjør 10 barnehageplasser. Private barnehager har pr. i dag ikke ledig 
kapasitet til å ta imot 8 barn.  
Fagforeninger og barnehagestyrere er orientert og tatt med på drøfting tidlig i prosessen med å 
finne fram løsningsalternativer. Saken ses i sammenheng med pågående politiske behandling av 
barnehagestruktur i kommunen 
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Nordreisa kommune har følgende alternative muligheter for å kunne innfri på barnehageplasser: 
 

 Leirbukt barnehage åpner for tre avdelinger. Pr i dag har barnehagen to avdelinger. Hele 
barnegruppa fra Tømmernes gis tilbud om barnehageplass på samme avdeling. 
Barnehagen er ikke rigget ned etter nedleggingen våren 2021 og vil kunne tas i bruk 
igjen.   

 
 Høgegga barnehage åpner for å utnytte full kapasitet med inntil 96 barnehageplasser. 

Både barn som står uten barnehageplass og barn på venteliste får tilbud om 
barnehageplass. Høgegga barnehage er ferdig tilrettelagt og har kapasitet for å ta inn 
flere barn. Det gir mulighet for at barn fra Tømmernes barnehage kan søke seg i ønsket 
barnehage i kommunen da det vil gi ledige plasser i Sørkjosen, Leirbukt, Oksfjord og 
Reisa Montessoribarnehage. Høgegga vil også kunne gi tilbud til hele barnegruppa fra 
Tømmernes dersom foresatte ønsker dette.  
 

 
Alle alternativene vil gi barnehageplass til alle barna i kommunen. Per i dag står 16 barn på 
ventelisten. Seks av disse barna har søkt overflytting til Høgegga barnehage. Barna har i dag 
tildelt plass i Sørkjosen, Leirbukt og Reisa Montessoribarnehage. 
 
Nordreisa kommune praktiserer én telledato på barn i kommunal og privat barnehage i året. 
Telledatoen er 15. desember. Antall barn som er registrert inn i privat barnehage ved telledatoen 
har innvirkning på hvordan tilskuddene blir beregnet. Med utgangspunkt i dette er det gunstig 
for Nordreisa kommune å åpne for barna fra Tømmernes med oppstart 01.12.21.  
 
Uavhengig av hvilket alternativ som blir vedtatt vil behovet for bemanning være omtrent det 
samme. Bemanningsnormen for barnehager stiller krav om at barnehagen har en bemanning som 
tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre 
år. Pedagognormen innebærer at det skal være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år 
og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.  
 
Det har vært avholdt et drøftingsmøte den 6.10.2021 der Utdanningsforbundet og Delta deltok 
sammen med oppvekstadministrasjonen og barnehagestyrere.  
Utdanningsforbundet mener at en åpning av Høgegga barnehage vil sette for sterke føringer for 
den politiske prosessen som pågår rundt barnehagestrukturen i Nordreisa. De mener videre at 
det ikke vil være bra å åpne opp nå, for så å eventuelt måtte gå tilbake til lavere barnetall i 
Høgegga barnehage dersom det blir vedtatt at Høgegga barnehage kun skal være for 72 
barnehageplasser. Delta sier seg enig med Utdanningsforbundet. Styrer i Høgegga barnehage 
mener at det ikke er et problem, da man vil kunne justere antall barn ned igjen ved å ikke ta inn 
nye barn ved hovedopptak. Det vil være 8-9 barn som skal over i skole fra høsten 2022. 
Utdanningsforbundet påpeker videre at det er viktig at administrasjonen gjør faglige vurderinger 
i saken. 
 
Fagforbundet deltok på eget møte 7.10.2021 og uttaler at Høgegga vil være et godt alternativ for 
både barn og ansatte. Dette er en løsning som vil gi forutsigbarhet for barn og foreldre siden 
Høgegga barnehage ikke står i fare for å bli nedlagt. 
 
Foreldre i Tømmernes barnehage har den 7.10.2021 gitt uttalelse til eier av Tømmernes om hva 
de ønsker for sine barn. Det er 5 foreldre som ønsker plass i Høgegga barnehage og 3 foreldre 
som ønsker plass i Kirkebakken og/eller Reisa Montessori barnehage. Det er ingen som ønsker 
Leirbukt, Oksfjord, eller Sørkjosen barnehage. 
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Vurdering 

 Leirbukt barnehage har kapasitet til å ta imot flere barn ved å åpne avdelingen som ligger 
i det ene bygget som ble lagt ned våren 2021. En forutsetning for å ta inn flere barn er at 
bemanningen må økes i henhold til bemanningsnorm. I saksutredningen om 
barnehagestruktur inngår Leirbukt barnehage som en av barnehagene som videreføres, 
men antall avdelinger ses på. Det er ingen foreldre fra Tømmernes som ønsker dette 
alternativet. 
 

 Høgegga barnehage har kapasitet til å kunne ta imot flere barn. De har nye lokaler og 
gode fasiliteter tilpasset større barnegrupper og flere ansatte. En forutsetning for å ta inn 
flere barn er at bemanningen må økes i henhold til bemanningsnorm. Høgegga 
barnehage vil ikke stå i fare for å bli lagt ned i forbindelse med sak om 
barnehagestruktur som skal til politisk behandling i desember 2021. Det vil skape 
forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte. Det er 5 foreldre fra Tømmernes som ønsker 
dette alternativet. 

 
 
Uansett løsning vil alle barn få tilbud om barnehageplass og kommunen oppfyller 
Barnehagelovens §10 Barnehagemyndighetens ansvar, andre ledd: Kommunen har plikt til å 
tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. 
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Tilstandsrapport - kvalitetsmelding for Nordreisaskolen 2020-21 

Henvisning til lovverk: 
Kommunen som skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen 
knyttet til læringsresultater og læringsmiljø jf. Opplæringslovas § 13-3e 
 
Vedlegg 
1 TILSTANDSRAPPORT 2020-21 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 12.10.2021  
 

Behandling: 
Utvalget fremmet følgende felles tilleggsforslag: Oppvekst og kulturutvalget forventer fortsatt 
bedring av læringsmiljø og læringsresultater. 
Utvalget stemmer over kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tilstandsrapporten tas til orientering. 
Oppvekst og kulturutvalget forventer fortsatt bedring av læringsmiljø og læringsresultater. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Tilstandsrapporten tas til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tilstandsrapporten for skoleåret 2020/21 er lagt fram som to delrapporter i utvalg for oppvekst 
og kultur før endelig rapport. Først ble delrapport om elevundersøkelsen lagt fram, deretter 
delrapport om nasjonale prøver. Grunnen til dette er ønsket om å bearbeide resultater raskest 
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mulig etter gjennomføring. Den endelige tilstandsrapporten er ferdigstilt etter at tallene 
grunnskolepoeng og gjennomføring er publisert. Tilstandsrapporten behandles i kommunestyret 
28. oktober 2021. 
Skolepolitisk plan datert 10.04.18 danner grunnlag for det pedagogiske arbeidet i 
Nordreisaskolen.  
 
Skolene i Nordreisa kommune har vært på gult smittevernnivå stort sett hele skoleåret 2020/21. 
De siste ukene gikk skolene over på grønt nivå.  Mye av kompetansehevingen for lærere har 
vært drevet digitalt. På grunn av nasjonale smitteverntiltak er det ikke gjennomført skriftlig eller 
muntlig eksamen for 10. klassetrinn våren 2021.  
 

Vurdering 
 
Tilstandsrapporten viser at Nordreisakolen har hatt forbedringer på mange områder av 
opplæringen, men at det fortsatt er behov for forbedringstiltak. Det er forbedringer i nasjonale 
prøver på 5.trinn, der alle prøver har en økning i skalapoeng sammenlignet med fjoråret. I lesing 
og engelsk på 5. trinn er det en større andel elever som presterer på høyeste mestringsnivå. På 
regning i 5.trinn presterer fortsatt en for stor andel på laveste mestringsnivå. Elever på 8.trinn 
har lavere skalapoeng enn fjoråret i engelsk og regning. I lesing er resultatet det samme som 
fjoråret. 9.trinn har et godt resultat i begge prøvene. 
 
Elevundersøkelsen viser at Nordreisa kommune ikke når målsettingen om trygt og godt 
skolemiljø for alle elevene. Det er ingen elever som oppgir mobbing på 10.trinn, mens en større 
andel elever oppgir mobbing på 7.trinn. I elevundersøkelsen har 95.5% av elevene har oppgitt at 
de trives svært godt, godt eller trives litt i Nordreisaskolen. Elevene gir tilbakemelding om at de 
ønsker mer praktisk og relevant undervisning, samt at at de i større grad skal involveres i egen 
læring og i vurdering.  

Nordreisakolen har satt inn en rekke tiltak for å forbedre læringsresultater og læringsmiljø. Som 
det framgår av tilstandsrapporten, er Nordreisaskolen med i den nasjonale satsingen 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) med både barnehager og skoler. Nordreisaskolen 
er også med i Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (Dekomp) i begynneropplæring 
(1.-4.trinn), tilpasset undervisning i realfag, underveisvurdering/elevmedvirkning og 
implementering av Fagfornyelsen LK20. Nordreisa har tilsatt to lærere i lærespesialistfunksjon, 
en spesialist i begynneropplæring og en spesialist i undervisning av minoritetsspråklige elever. 
Lærere i Nordreisaskolen deltar også i regionale fagnettverk i ulike fag.  
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        Nordreisa kommune  

 

Storslett skole er med på Kyläpeli 
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Kommunen som skoleeier skal 

utarbeide en årlig rapport om tilstanden 

i grunnskoleopplæringen knyttet til 

læringsresultater og læringsmiljø jf. 

Opplæringslovas § 13-3e. 
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Innledning 
Kommunen som skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen 

knyttet til læringsresultater og læringsmiljø jf. Opplæringslovas § 13-3e. Plikt for kommunen og 

fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling: 

«Kommunen og fylkeskommunen skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå 
nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som 
ein del av oppfølgingsansvaret, skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av kommunestyret og fylkestinget.» 
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Tilstandsrapporten for skoleåret 2020/21 er lagt fram som to delrapporter i utvalg for oppvekst og 

kultur før endelig rapport. Først ble delrapport om elevundersøkelsen lagt fram, deretter delrapport 

om nasjonale prøver. Grunnen til dette er ønsket om 

å bearbeide resultater raskest mulig etter 

gjennomføring. Den endelige tilstandsrapporten er 

ferdigstilt etter at tallene grunnskolepoeng og 

gjennomføring er publisert. Tilstandsrapporten 

behandles i kommunestyret 28. oktober 2021. 

Skolepolitisk plan datert 10.04.18 danner grunnlag for 

det pedagogiske arbeidet i Nordreisaskolen.  

Det er fire grunnskoler i Nordreisa kommune.  

Oksfjord oppvekstsenter ligger ca. 20 km nord for 

Storslett og består av barnehage og skole fra 1.-4. 

årstrinn. Rotsundelv skole ligger ca. 20 km sør for 

Storslett og er en barneskole med 1.-7. trinn. Moan 

skole er en 1.-4. skole og er plassert rett utenfor 

sentrum. Storslett skole er plassert sentralt på 

Storslett og har elever fra 5.- 10. årstrinn. Elever fra 

Moan skole og Oksfjord oppvekstsenter begynner på 

Storslett skole i 5. klasse. SFO tilbys ved alle skoler 

som har 1.-4. trinn og til elever som har særskilte behov fra 1.-10. trinn. Nordreisa kommune har 

også grunnskole for voksne. 

 

1. Nordreisa kommune skal ha en skole som vektlegger profesjonalitet i alle ledd som en forutsetning for god 
tjenesteproduksjon. Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på skolens lederskap, tilstrekkelig gode rammebetingelser 
(systemer, økonomi, planer) og kontinuerlig politisk fokus er viktige suksessfaktorer. (Skolepolitisk plan. kap.1.2) 

 

Skolene i Nordreisa kommune har vært på gult smittevernnivå stort sett hele skoleåret 

2020/21. De siste ukene gikk skolene over på grønt nivå.  Mye av kompetansehevingen 

for lærere har vært drevet digitalt. På grunn av nasjonale smitteverntiltak er det ikke 

gjennomført skriftlig eller muntlig eksamen for 10. klassetrinn våren 2021.  

Kort oppsummert viser tilstandsrapporten at Nordreisakolen 

har hatt forbedringer på mange områder av opplæringen, men 

at det fortsatt er behov for forbedringstiltak. Det er 

forbedringer i Nasjonale prøver på 5.trinn, der alle prøver har 

en økning i skalapoeng sammenlignet med fjoråret. I lesing og 

engelsk på 5. trinn er det en større andel elever som presterer 

på høyeste mestringsnivå. På regning i 5.trinn presterer fortsatt 

en for stor andel på laveste mestringsnivå. Elever på 8.trinn har 

lavere skalapoeng enn fjoråret i engelsk og regning. I lesing er 

resultatet det samme som fjoråret. 9.trinn har et godt resultat i 

begge prøvene. 

 

Bilde fra Moan skole 

Bilde fra Oksfjord oppvekstsenter 
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Elevundersøkelsen viser at Nordreisa kommune ikke når målsettingen om trygt og godt skolemiljø for 
alle elevene. Det er ingen elever som oppgir mobbing på 10.trinn, mens en større andel elever oppgir 
mobbing på 7.trinn. I elevundersøkelsen har 95.5% av elevene har oppgitt at de trives svært godt, 
godt eller trives litt i Nordreisaskolen. Elevene gir tilbakemelding om at de ønsker mer praktisk og 
relevant undervisning, samt at at de i større grad skal involveres i egen læring og i vurdering.  

Nordreisakolen er nå med i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS) med 

både barnehager og skoler. Nordreisaskolen er også med i Desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling (Dekomp) i begynneropplæring (1.-4.trinn), tilpasset undervisning i realfag, 

underveisvurdering/elevmedvirkning og implementering av Fagfornyelsen LK20. Nordreisa har tilsatt 

to lærere i lærespesialistfunksjon, en spesialist i begynneropplæring og en spesialist i undervisning av 

minoritetsspråklige elever. 

Lærere i Nordreisaskolen deltar 

også i regionale fagnettverk i 

ulike fag.  

Elevtallet i Nordreisa kommune 

er synkende. I skoleåret 

2020/21 var det 583 elever 

fordelt på seks grunnskoler i 

Nordreisa kommune. Om lag 

30% av elevene i Nordreisa 

kommune går i private skoler. 

 

 

Elever og undervisningspersonale 
Tabellen under viser antall elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. 31,6 % av kommunens grunnskoleelever gikk i 2020/21 i private skoler. 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Moan skole 156 150 162 147 152 142 122 

Oksfjord oppvekstsenter 

Avd skole 
14 15 17 15 13 14 13 

Reisa Montessoriskole 54 62 62 62 62 57 57 

Rotsundelv skole 38 31 31 36 29 30 27 

Storslett skole 282 287 253 281 280 288 281 

Straumfjordnes skole 70 73 79 80 80 82 83 

Alle skoler 614 618 604 621 616 613 583 
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Regional framskriving Nordreisa (SSB 2020, lav nasjonal vekst) viser at det framover mot 2035 vil 

være ca. 200 barn mindre i grunnskolen enn i dag dersom befolkningsutviklingen blir som stipulert. 

 

 

 

Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn 
 

Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir 

informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Lærertetthet i ordinær undervisning er en 

indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og 

undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. 

Tabellen nedenfor viser at lærertettheten i Nordreisaskolen nærmer seg landsgjennomsnittet for 

ungdomstrinnet og mellomtrinnet, mens for småtrinnet ligger Nordreisa godt under 

landsgjennomsnittet. Tabellen viser at de offentlige skolene har lavere lærertetthet enn de private 

skolene i kommunen. Det er i kommunestyret  i desember 2019 vedtatt å ta ned 11 lærerstillinger i 

budsjettperioden 2020-2021. Det ble tatt ned 8,5 stillinger i 2020 og 3 stillinger i 2021.  

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Lav nasjonal vekst (LLML) 623 602 573 568 544 523 506 478 468 453 446 433 434 428 423 422
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Spesialundervisning 
Spesialundervisning tar sikte på å hjelpe elever med 

særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor det 

ordinære opplæringstilbudet. Eleven får en 

opplæringssituasjon som går ut over 

standardbestemmelsene i Opplæringsloven, 

læreplanen eller den vanlige organiseringen av opplæringstilbudet. Rett til spesialundervisning er 

hjemlet i Opplæringslovens § 5.  Andel elever med spesialundervisning nasjonalt i 2020/21 er 8%. 

Andelen øker utover i grunnskolen fra 3,5 prosent på 1. trinn til 10,4 prosent på 10. trinn. I Nordreisa 

kommune mottar 11,3% av elevene spesialundervisning. 15% av elevene i private skole i Nordreisa 

mottar spesialundervisning. 

Andel elever med 
spesialundervisning 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

 
2020-21 

Totalt 66 53 62 44 52 50 

Prosentandel Nordreisa 13,4% 11,6% 12,4% 9,6% 11,1% 11,3 

Prosentandel nasjon     7,8% 8 

 

Vurdering og tiltak for å redusere andel elever med behov for spesialundervisning 
Andelen elever som mottar spesialundervisning er noe høyere sammenlignet med 

landsgjennomsnittet og antall oppmeldinger har ikke gått ned de siste årene. Som tiltak for dette er 

det igangsatt en sterk satsing på begynneropplæring og på tidlig innsats i 1.-4.trinn. Elever som 

strever i begynneropplæringen, vil få tilbud om å delta i det forskningsbaserte 

undervisningsopplegget På sporet. God begynneropplæring, tilpasset undervisning og tidlig innsats er 

avgjørende for at andelen elever med behov for spesialundervisning skal gå ned. Det er tilsatt 

lærerspesialist i begynneropplæring og opplæring av minoritetsspråklige elever som skal støtte og 

bidra i kompetanseheving av lærere. 

Det er etablert ressursteam og utvidede ressursteam på alle skolene. Målet med dette arbeidet er at 
PPT og skolene skal samarbeide tettere om tiltak, tilpasset opplæring og spesialundervisning. Utvidet 
ressursteam består i tillegg til rektor og ansatte ved skolen også av PP-rådgiver og skolefaglig 
rådgiver. Teamet skal ha oversikt over og koordinere tilbud til elever. Det omfatter oppfølging av 
kartleggings- og nasjonale prøver, lese- og skriveopplæring, overganger mellom skoler og 
psykososialt miljø. Utvidet ressursteam gir råd om hvilke tiltak som bør iverksettes, både på system- 
og individnivå.  
Saksbehandlingstiden hos PPT har vært for lang og det har vært nødvendig for PPT å prioritere 

saksutredning. Målet er at PPT skal være mer ute i skolene for å styrke det systemrettede arbeidet 

med observasjon, veiledning og resultatoppfølging av skolene.  

Deltakelse i satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø fram mot desember 2022 skal bidra 

også innenfor det spesialpedagogiske feltet. Fra 2023 søker Nordreisa kommune deltakelse i 

Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis. Kompetanseløftet skal bidra til at 

det er tilstrekkelig kompetanse for de som jobber tett på barna og elevene. De trenger kompetanse 

til å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset 

pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. 

95.5% av elevene har oppgitt at de trives 

svært godt, godt eller trives litt i 

Nordreisaskolen. 

5.-10. trinn 
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Fra høsten 2021 starter arbeidet med å reetablere familiens hus i Nordreisa kommune. En 
reetablering er et ledd i å imøtekomme kommende oppvekstreform. Målet er at kommunen skal gi 
bedre koordinerte tverrfaglige tjenester. Kommunen skal styrke arbeidet med forebygging og tidlig 
innsats. Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov.  

 

Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen inngår i det pedagogiske arbeidet 

og kvalitetsvurderingen i Nordreisaskolen. Det er satt 

høye mål for både psykisk og fysisk læringsmiljø i 

Nordreisaskolen. Et trygt og godt miljø er avgjørende 

for elevenes utvikling, trivsel og læringsutbytte. Alle 

elever skal inkluderes og oppleve mestring.  

 

Elevundersøkelsen 
Elevundersøkelsen er gjennomført høsten 2020. I 

Nordreisa er alle elever fra 5. til 10. klassetrinn 

invitert til å delta. I alt deltok 265 elever/89,5% av 

elevene i undersøkelsen høsten 2020, noe som er en liten økning i andel deltakere fra høsten 2019. 

Ikke alle elever har svart på alle spørsmål da det er frivillig for elever å svare på undersøkelsen. Det er 

obligatorisk for kommunene å gjennomføre elevundersøkelsene i 7. og 10.trinn og det er disse 

tallene som blir behandlet i tilstandsrapporten. 

Skoleeier har presentert resultatene for alle skolene i felles utviklingsmøte den 6.januar 2021. I 

analysearbeidet kom det fram at arbeid mot mobbing, mer elevmedvirkning og mer praktisk 

undervisning var noen av punktene skolene ønsket forbedringer på.  Skolene har jobbet grundig med 

resultatene i etterkant av undersøkelsen. I noen klasser er det gjennomført ikke-anonyme 

trivselsundersøkelse. Resultatene er lagt fram for skolenes elever og foreldrerepresentanter. 

I elevundersøkelsen er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

• Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av 

emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

• Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av 

de fire prinsippene i vurdering for læring. 

• Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at 

skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i 

læringsarbeidet. 

• Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i 

forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. 

• Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes 

opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de 

får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 

• Andel elever som mobbes (prosent): Se egne diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntaket er andel mobbet som er i prosent. 

36,5% av elevene oppgir at lærere i 

svært få eller ingen fag legger til rette 

slik at elevene kan bruke praktiske 

arbeidsmåter som f.eks. å lage 

modeller, bruke måleinstrumenter, 

rollespill, spill og lignende.  

5.-10.trinn 

 Bilde fra Oksfjord oppvekstsenter 
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Resultater fra elevundersøkelsen på 7.trinn 
I Nordreisa oppgir de aller fleste elevene at de trives på skolen og at de er interessert i å lære på 

skolen, men på 7. trinn gir elevene våre oss tilbakemelding om høy andel mobbing og lavere trivsel. 

Storslett skole har hatt utfordringer i noen klassemiljøer og det jobbes med å forbedre disse. Det vil 

være helt nødvendig å jobbe med læringsmiljø på flere nivåer, både individ- og systemnivå framover.  

Elevene på 7.trinn oppgir forbedringer i læringskultur, 

faglige utfordringer, felles regler, motivasjon og 

elevdemokrati og medvirkning sammenlignet med 

fjoråret. På indikatoren læringskultur, faglig 

utfordring, motivasjon, felles regler og elevdemokrati 

og medvirkning ligger Nordreisa over nasjonalt nivå. 

På indikatorene trivsel, mestring, støtte fra lærerne, 

støtte hjemmefra og vurdering for læring ligger 

Nordreisaskolen under nasjonalt nivå. 

 
Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole, 
Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn 

          

Indikator og nøkkeltall 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Læringskultur - Nordreisa kommune skoleeier 3,8 3,9 4,2 4,0 4,1 

Læringskultur - Troms og Finnmark fylke         3,9 

Læringskultur - Nasjonalt 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 

Elevdemokrati og medvirkning - Nordreisa kommune 
skoleeier 

3,5 3,5 3,8 3,8 4,0 

Elevdemokrati og medvirkning - Troms og Finnmark fylke         3,7 

Elevdemokrati og medvirkning - Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 

Faglig utfordring - Nordreisa kommune skoleeier 3,7 4,0 4,0 4,0 4,2 

Faglig utfordring - Troms og Finnmark fylke         4,0 

Faglig utfordring - Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 

Felles regler - Nordreisa kommune skoleeier 4,0 4,0 4,3 4,3 4,5 

Felles regler - Troms og Finnmark fylke         4,3 

Felles regler - Nasjonalt 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 

Trivsel - Nordreisa kommune skoleeier 4,1 4,2 4,2 4,1 3,9 

Trivsel - Troms og Finnmark fylke         4,1 

Trivsel - Nasjonalt 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 

Mestring - Nordreisa kommune skoleeier 3,9 4,0 4,1 3,9 3,9 

Mestring - Troms og Finnmark fylke         3,9 

Mestring - Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 

Støtte fra lærerne - Nordreisa kommune skoleeier 3,9 4,1 4,4 4,0 4,2 

Støtte fra lærerne - Troms og Finnmark fylke         4,3 

Støtte fra lærerne - Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Motivasjon - Nordreisa kommune skoleeier 3,7 3,8 3,7 3,6 3,8 

Motivasjon - Troms og Finnmark fylke         3,6 

Motivasjon - Nasjonalt 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 

Vurdering for læring - Nordreisa kommune skoleeier 3,2 3,3 3,9 3,7 3,7 

Vurdering for læring - Troms og Finnmark fylke         3,8 

Vurdering for læring - Nasjonalt 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 

Støtte hjemmefra - Nordreisa kommune skoleeier 3,9 4,1 4,1 4,4 4,2 

Støtte hjemmefra - Troms og Finnmark fylke         4,2 

Støtte hjemmefra - Nasjonalt 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 

 

 

13,6% oppgir at de sjelden eller aldri får hjelp 

med leksene hjemme.  

5.-10.trinn 
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Resultater fra elevundersøkelsen på 10.trinn 
Elevene på 10. trinn gir på samme måte som elevene på 7. trinn mer positive tilbakemeldinger på 

området læringskultur, motivasjon og elevdemokrati og medvirkning sammenlignet med fjoråret. 

Nordreisaskolen ligger på eller like over landsgjennomsnittet på disse indikatorene. Nordreisaskolen 

ligger like under nasjonalt nivå på indikatorene faglig utfordring, felles regler, mestring og støtte fra 

lærerne. Nordreisaskolen ligger 2-4 skalapoeng under landsgjennomsnittet på indikatorene støtte fra 

hjemmet, vurdering for læring, utdanning og yrkesveiledning og trivsel.  

Elevene gir tilbakemelding om at de ønsker mer praktisk og relevant undervisning, samt at at de i 

større grad skal involveres i egen læring og i vurdering.  

Nordreisa kommune skoleeier, Grunnskole, 
Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn 

          

Indikator og nøkkeltall 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Læringskultur - Nordreisa kommune skoleeier 4,3 3,8 3,7 4,0 4,1 

Læringskultur - Troms og Finnmark fylke         3,9 

Læringskultur - Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning - Nordreisa kommune 
skoleeier 

3,9 3,9 3,1 3,5 3,5 

Elevdemokrati og medvirkning - Troms og Finnmark fylke         3,5 

Elevdemokrati og medvirkning - Nasjonalt 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 

Faglig utfordring - Nordreisa kommune skoleeier 4,4 4,2 4,4 4,1 4,2 

Faglig utfordring - Troms og Finnmark fylke         4,3 

Faglig utfordring - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 

Felles regler - Nordreisa kommune skoleeier 4,3 4,1 3,9 4,0 3,9 

Felles regler - Troms og Finnmark fylke         4,0 

Felles regler - Nasjonalt 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 

Trivsel - Nordreisa kommune skoleeier 4,5 4,2 3,9 4,0 3,9 

Trivsel - Troms og Finnmark fylke         4,1 

Trivsel - Nasjonalt 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

Mestring - Nordreisa kommune skoleeier 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 

Mestring - Troms og Finnmark fylke         3,9 

Mestring - Nasjonalt 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 

Utdanning og yrkesveiledning - Nordreisa kommune skoleeier 3,9 4,1 3,8 3,7 3,4 

Utdanning og yrkesveiledning - Troms og Finnmark fylke         3,7 

Utdanning og yrkesveiledning - Nasjonalt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Støtte fra lærerne - Nordreisa kommune skoleeier 4,1 3,8 3,9 4,1 4,0 

Støtte fra lærerne - Troms og Finnmark fylke         4,1 

Støtte fra lærerne - Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 

Motivasjon - Nordreisa kommune skoleeier 3,8 3,8 3,4 3,4 3,5 

Motivasjon - Troms og Finnmark fylke         3,5 

Motivasjon - Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 

Vurdering for læring - Nordreisa kommune skoleeier 3,7 3,6 3,3 3,6 3,2 

Vurdering for læring - Troms og Finnmark fylke         3,4 

Vurdering for læring - Nasjonalt 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Støtte hjemmefra - Nordreisa kommune skoleeier 3,8 4,1 4,2 3,8 3,7 

Støtte hjemmefra - Troms og Finnmark fylke         4,1 

Støtte hjemmefra - Nasjonalt 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 
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Mobbing på skolen 

Mobbing på skolen viser andelen (prosent) elever som svarer at de blir mobbet av medelever, 

mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen elever som har krysset av på 

svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». 

Andelen elever som har  blitt mobbet på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene 

opplever å bli mobbet. 

 

På 7.trinn i Nordreisa skolen oppgir 24,4 av elevene at har blitt mobbet av medelever, mobbet 

digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Det 

nasjonale gjennomsnittet for denne indikatoren ligger på mellom 6 og 7%.  

På 10. trinn oppgir ingen elever å ha blitt mobbet av medelever de siste månedene på skolen. Det 

nasjonale tallet for indikatoren er 3,7%. 

 

Vurdering og tiltak for å bedre resultater på elevundersøkelsen 
 

Hovedmål fra skolepolitisk plan 

• Nordreisa kommune skal ha særskilt fokus på kontinuerlig skoleutvikling for å heve elevenes 

læringsutbytte. Forskning og oppdatert kunnskap om læring og oppvekst skal være styrende for 

satsinger innen skolesektoren.  

• Alle barn har rett til et godt psykososialt miljø. Opplæringssektoren skal ha fokus på fysisk aktivitet, 

livsmestring og kosthold som forebygging mot fremtidige helseplager.  
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• Skolene i Nordreisa skal gjennom systematisk arbeid ha fokus på elevenes arbeids- og læringsmiljø i 

skolehverdagen. Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på 

skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. 

Elevundersøkelsen viser at Nordreisa kommune ikke når målsettingen om trygt og godt skolemiljø for 

alle elevene. Det er ingen elever som oppgir mobbing på 10.trinn, mens en større andel elever oppgir 

mobbing på 7.trinn.  

Nordreisaskolen ligger på eller over landsgjennomsnitt på indikatoren læringskultur, motivasjon og 

elevdemokrati og medbestemmelse. Nordreisaskolen ligger under landsgjennomsnittet på 

indikatorene faglig utfordring, vudering for læring, mestring, støtte fra lærerne og støtte fra 

hjemmet. Nordreisa kommune har ikke nådd målsettingen om å ligge på landsgjennomsnittet i trivsel 

på 7. eller 10. trinn.  

I ekstern skolevurdering ved Storslett skole i februar 2021 kom det fram at de fleste elever føler seg 

respektert av de voksne på skolen og at de får passelig med utfordringer fra lærerne sine. Elevene 

forteller at de sjelden får være med å bestemme hvordan de skal arbeide for å nå målene. De 

opplever at undervisningen er lærerstyrt og det observeres i liten grad bruk av praktiske 

læringsaktiviteter. Disse funnene samsvarer med funn i elevundersøkelsen. 

I perioden januar 2021 til desember 2022 deltar skolene i Nordreisa i den nasjonale satsingen 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS), pulje 5. 

Oksfjord oppvekstsenter deltar i pulje 4. Målet med 

deltakelse i IBS er å styrke barnehagenes, skolenes og 

eieres kompetanse i å skape og opprettholde gode 

barnehage- og skolemiljøer, forebygge, avdekke og 

håndtere mobbing og andre krenkelser. Inkluderende 

barnehage- og skolemiljø omhandler også trivsel, 

mestring og støtte fra lærere. Skoleeier og 

skolehelsetjenesten deltar i satsingen sammen med 

skolene. Kommunens barnehager deltar samme satsing, 

i pulje 4, sammen med PPT. I satsingen får skolene hjelp 

av en ressursperson til å lage planer for det 

skolebaserte utviklingen av et inkluderende skolemiljø, 

preget av elevers medbestemmelse og autoritative 

voksne.  

Oppvekstsektoren jobber med plan for forebygging og arbeid mot mobbing hos barn og unge. Den 

nye planen skal ferdigstilles høsten 2021. Skolene bruker pedagogisk analyse i arbeid med 

læringsmiljøet.  

 

Våren 2021 ble det gjennomført ekstern 

skolevurdering på Storslett og Rotsundelv skole. 

På begge skolene var tilpasset opplæring 

vurderingstema. Ekstern skolevurdering skal 

bidra til kvalitetsvurdering slik at det etableres 

diskusjoner om planlegging, gjennomføring og 

I Nordreisa er det en målsetning å 
være på gjennomsnittlig nasjonalt 
nivå på eksamen, kartlegginger, 
nasjonale prøver og 
grunnskolepoeng, herunder også 
elevundersøkelsen. Nordreisa 
kommune har en målsetting om null 
mobbing. 
 

 

Rotsundelv skole deltar i den naturlige skolesekken 
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vurdering av undervisning på skolene. Ekstern skolevurdering er en del av en kvalitetsvurdering der 

skolene sammenstiller informasjon og data for å vurdere tilstanden på en skole.  

Skolens ressursteam og utvidede ressursteam på skolene skal bidra i saker som omhandler 
læringsmiljø, både på individ- og systemnivå.   
 
Timeplaner legges om for å tilrettelegge for mer tverrfaglig, mer praktisk og mer variert undervisning 
fra skolestart 2021. Dette for å i større grad imøtekomme endringer i læreplaner samt elever sin 
opplevelse av at skolen er kjedelig og for lite praktisk. Storslett skole har hatt særlige tiltak knyttet til 
7.trinn knyttet til problematikk rundt mobbing. Skolen har, i tillegg timeplantekniske grep og 
kompetansehevingstiltak, tilsatt sosiallærer i 100% stilling som ett av tiltakene er å styrke 
rammefaktorene rundt elevene ved skolen.  

 
 
 
 

Læringsutbytte 

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter 

som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

4.  Nordreisa kommune skal ha særskilt fokus på kontinuerlig skoleutvikling for å heve elevenes læringsutbytte. 
Forskning og oppdatert kunnskap om læring og oppvekst skal være styrende for satsinger innen skolesektoren. 
(Overordnet politisk målsetning for sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

5.  Nordreisa kommune skal ha en skole som sikrer at alle elever får muligheten og hjelp til å få tatt ut sitt 
læringspotensial. (Overordnet politisk målsetning for sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

 

I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, kartlegginger, nasjonale 
prøver og grunnskolepoeng. (kap 4.2.1) 

 

 

Gjennomføring -overgang til videregående skole 
I 2020 begynte alle elever i Nordreisaskolen på videregående skole.  
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Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er en samlet poengsum 
beregnet ut fra alle standpunkt- og 
eksamenskarakterene på vitnemålet. De to 
siste årene har det på grunn av Covid-19 
pandemien ikke vært gjennomført eksamen for 
ungdomsskoler, dermed er det kun 
standpunktkarakterer med i beregningen av 
grunnskolepoeng. 
Nordreisa kommune ligger lavere enn 
landsgjennomsnitt i grunnskolepoeng de siste 
to årene.  Det er framgang det siste året. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Skolebidrag 

Skolebidrag viser skolens gjennomsnittlige bidrag til sine 
elever sammenlignet med landsgjennomsnittet, og 
usikkerheten knyttet til bidraget (95 prosent 
konfidensintervall). Dersom skolens bidrag er likt med 
landsgjennomsnittet, vil skolebidraget være lik null. 
Skolens bidrag vil være positivt dersom elevene i snitt 
oppnår høyere skalapoeng enn forventet ut ifra deres 
forutsetninger. Skolens bidrag vil være negativt dersom 
elevene i snitt oppnår lavere skalapoeng enn forventet ut 
ifra deres forutsetninger. Skolebidraget forteller ikke hele 
sannheten om en skoles bidrag til elevenes læring og 
resultatene må ses i sammenheng med annen 
informasjon om skolen. For elevers forutsetninger 
tilsvarer deres familiebakgrunn, målt ved foreldrenes 
utdanning, husholdningsinntekt og innvandrerbakgrunn 
samt nasjonale prøver.  
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For 1.-4.trinn i Nordreisa kommune er skolens bidrag under landsgjennomsnittet for 1.-4.trinn. Det 

vil si at elevene har lavere progresjon enn andre elever i landet med tilsvarende forutsetninger. For 

5.-7.trinn er skolebidragsindikatoren positiv og er dermed over landsgjennomsnittet. En positiv verdi 

indikerer at elevene på skolen har hatt høyere progresjon enn andre elever i landet med tilsvarende 

forutsetninger. For 10.trinn er skolebidragsindikatoren negativ og lavere enn landsgjennomsnittet. 

Nasjonale prøver 2020 
Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og 

engelsk. Prøvene måler et utvalg av det elevene skal kunne. Resultatene fra prøvene må derfor alltid 

ses i sammenheng med annen informasjon om elevene, skolen og kommunen. Nasjonale prøver blir 

gjennomført kort tid etter at elevene har startet i 5., 8. og 9. trinn. 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser 

intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 

8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over 

prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. 

Analyse nasjonale prøver for 5.trinn - nasjonalt 
Nasjonalt presterer guttene gjennomgående noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet med i 

fjor. Jentene har forbedret resultatene i både lesing og engelsk, mens i regning presterer jentene 

marginalt svakere i år enn i fjor. Resultatene gir ikke noe tydelig svar på hvilken betydning vårens 

hjemmeundervisning har hatt for elevenes læring.  
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Nasjonale hovedpunkter sammenlignet med Nordreisa kommune 

• Nasjonalt er ingen endringer i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk. 
Nordreisa kommune har økning i skalapoeng i alle prøver på 5.trinn sammenlignet med 
fjoråret. 

• Nasjonalt presterer guttene litt bedre enn jentene i regning på årets prøve, mens i lesing er 
det motsatt. I engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt. Dette er i tråd med tidligere 
års resultater. I Nordreisa presterer jentene i snitt 4 skalapoeng mer enn guttene i engelsk, 5 
skalapoeng mer i lesing og ett skalapoeng i regning. 

• Nasjonalt har andelen jenter på høyeste mestringsnivå i engelsk økt jevnt siden 2016. Vi ser 
den samme utviklingen i Nordreisa kommune. 

• Nasjonalt presterer guttene noe svakere i år sammenlignet med i fjor på alle prøvene. I 
Nordreisa kommune presterer guttene bedre i alle fag sammenlignet med i fjor. 

• Jentene presterer litt bedre i år sammenlignet med i fjor i lesing og engelsk. I Nordreisa 
kommune presterer jentene bedre i alle fag sammenlignet med fjoråret.  

• Elevene i Nordreisa kommune presterer i snitt to skalapoeng lavere enn gjennomsnittet i 
landet i lesing og engelsk og tre skalapoeng lavere i regning. 

• Elever i 5.trinn i Nordreisa kommune har framgang i alle fag sammenlignet med tidligere år. 

 

 

 

Nasjonalt Nordreisa kommune 

Det er ingen endringer nasjonalt i 
gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning 
og engelsk. Nasjonale skalapoeng er 50 poeng. 

 

Det er en økning i skalapoeng fra 2019 til 2020: 
Lesing: fra 46 til 48 
Regning: fra 46 til 48 
Engelsk: fra 45 til 47 

LESING 5. TRINN LESING 5. TRINN 

I lesing har både andelen elever på høyeste 
(nivå 3) og laveste (nivå 1) mestringsnivå gått 

I lesing har andelen elever på høyeste (nivå 3) 
økt fra 9,9% til 20%. Samtidig har andelen 
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svakt ned siden2016. Resultatet er at andelen 
elever som presterer på det mellomste 
mestringsnivået har økt. Fra 2019 til 2020 har 
det kun vært minimale endringer i fordelingen 
av mestringsnivå. 
Nivå 1: 23,1 
Nivå 2: 55,3 
Nivå 3: 21,7 

elever på laveste mestringsnivå (nivå 1) også 
økt litt. Det er en forbedring at det er en 
dobling av elever som presterer på nivå 3.  
Sammenlignet med nasjonale tall presterer en 
større andel elever på nivå 1 i Nordreisa, mens 
andelen elever på høyeste mestringsnivå ligger 
nå like under nasjonalt nivå. 
 

REGNING 5. TRINN REGNING 5. TRINN 

I regning holder fordelingen av elever på de 
ulike mestringsnivåene seg ganske stabil i 
perioden fra 2016 til 2020. Det siste året har 
imidlertid andelen elever på høyeste 
mestringsnivå sunket til under 25 prosent for 
første gang. 

I regning holder fordelingen av elever på de 
laveste mestringsnivåene seg ganske stabil på 
vel 40% i perioden fra 2018 til 2020. Andelen 
elever på høyeste mestringsnivå har svingt fra 
år til år, men er jevnt over under nasjonalt 
nivå.   

ENGELSK 5. TRINN ENGELSK 5. TRINN 

I engelsk har andelen elever på laveste 
mestringsnivå holdt seg stabilt de fem siste 
årene. Samtidig har andelen elever på høyeste 
mestringsnivå økt. Fra 2019 til 2020 økte 
andelen elever på mestringsnivå 3 med 1,4 
prosentpoeng. 

I engelsk har andelen elever på laveste 
mestringsnivå for guttene økt, mens andelen er 
redusert for jentene. Andelen elever på 
høyeste mestringsnivå økt til 26%. Andelen 
elever på laveste mestringsnivå er redusert 
sammenlignet med fjoråret med ca. 10%, men 
det er fortsatt en for høy andel elever på 
laveste mestringsnivå i engelsk sammenlignet 
med nasjonale tall. 

 

 

Analyse nasjonale prøver for 8. og 9. trinn - 

nasjonalt 
Nasjonale presterer guttene gjennomgående 

noe svakere på alle prøvene i år sammenlignet 

med i fjor. Jentenes prestasjoner varierer på de 

ulike prøvene. Resultatene gir ikke noe tydelig 

svar på hvilken betydning vårens 

hjemmeundervisning har hatt for elevenes 

læring.  

Hovedpunkter nasjonalt - sammenlignet med Nordreisa kommune 

• Det er ingen endringer nasjonalt i gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og engelsk. I 

Nordreisa er det nedgang med ett skalapoeng i regning og to skalapoeng i engelsk. I lesing er 

det ikke endring i skalapoeng fra 2019. Nordreisa ligger 2-3 skalapoeng under nasjonalt nivå 

på 8.trinn. 

• Nasjonalt presterer guttene litt bedre enn jentene i regning, mens i lesing er det motsatt. I 
engelsk presterer guttene og jentene mer jevnt. Dette er i tråd med tidligere års resultater. I 
Nordreisa presterer guttene litt bedre i alle fagene. Guttene ligger 3 skalapoeng over i 
engelsk, 2 skalapoeng over i matematikk og ett skalapoeng over i lesing. 
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• Guttene presterer noe svakere i år sammenlignet med i fjor på alle prøvene. I Nordreisa 
presterer guttene svakere i engelsk og regning sammenlignet med fjoråret, mens har samme 
resultat i lesing. 

• Jentene presterer noe svakere i lesing og noe bedre i engelsk sammenlignet med i fjor. I 
Nordreisa er det ingen endring i skalapoeng hos jentene sammenlignet med fjoråret. 
 

• Disse elevene gjennomførte nasjonale prøver for 5.trinn i 2017/18. For elever fra Nordreisa 
har vi sett på utviklingen i skalapoeng og fordeling av mestringsnivå fra prøvene i 5.trinn til 
8.trinn. Selv om det er ulik skala, kan vi se tendenser til bedring i resultatene.  

• Det er høyere skalapoeng i alle fag og det er jevnt over færre elever på de laveste 
mestringsnivåene. Det er også en større andel elever som presterer på de høyeste 
mestringsnivåene nå sammenlignet med 5.trinn.  

• Den tydeligste forbedringen ser vi i regning – der det er 30% færre elever som presterer på 
laveste mestringsnivå og 12% flere elever på høyeste mestringsnivå. I engelsk er det 20% 
færre på de laveste nivåene, mens i lesing er andelen elever som presterer på de laveste 
nivåene omtrent det samme. I lesing er det samtidig blitt 16,7% flere elever som presterer på 
de høyeste nivåene.  

 

Nasjonalt Nordreisa kommune 

Det er ingen endringer nasjonalt i 
gjennomsnittlige skalapoeng i lesing, regning og 
engelsk. Nasjonale skalapoeng er 50. 

 
 
 

Det er ikke økning i skalapoeng fra 2019 til 
2020: 
Engelsk: fra 48 til 46 
Lesing: fra 48 til 48 
Regning: fra 48 til 47 
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LESING 8. TRINN LESING 8. TRINN 

I lesing er 27 prosent av elevene på de to laveste 
mestringsnivåene (nivå 1 og 2). Fra 2016 til 2019 
har andelen minket noe for hvert år. Det siste 
året har imidlertid andelen økt og er nå på 
samme nivå som i 2017. Andelen elever på de to 
høyeste mestringsnivåene (nivå 4 og 5) har 
ligget stabilt på omtrent 32 prosent i hele 
perioden. Men det er en tendens til at det blir 
færre elever på det høyeste mestringsnivået og 
flere på det nest høyeste. 

I lesing er ca 40 prosent av elevene på de to 
laveste mestringsnivåene (nivå 1 og 2). Fra 
2017 til 2019 har andelen økt noe for hvert år. 
Andelen elever på de to høyeste 
mestringsnivåene (nivå 4 og 5) har vært relativt 
stabilt på ca. 30 prosent fra 2017. Det er en 
tendens til at det blir færre elever på det 
høyeste mestringsnivået også i Nordreisa.  

REGNING 8. TRINN REGNING 8. TRINN 

I regning er 31 prosent av elevene på de to 
laveste mestringsnivåene. Det er omtrent likt 
som i fjor og en liten økning fra 2016. På de to 
høyeste mestringsnivåene har det vært en 
marginal nedgang fra i fjor, til i år å være på 
30,2% 
 

I regning er 34 prosent av elevene på de to 
laveste mestringsnivåene i Nordreisa. Det er en 
liten nedgang fra i fjor. På de to høyeste 
mestringsnivåene har det vært en nedgang fra i 
fjor fra 26,3 til 21,3%. Nordreisa har en lavere 
andel elever på høyeste nivå enn snittet 
nasjonalt. 
 

ENGELSK 8. TRINN ENGELSK 8. TRINN 

I engelsk har andelen elever på de to laveste 
mestringsnivåene gått ned fra 28 prosent i 2016 
til 26 prosent i 2020. I samme periode har det 
også vært en liten økning i andelen elever på de 
to høyeste mestringsnivåene. Siden i fjor har det 
vært en liten nedgang på de to laveste nivåene 
og en liten økning på de to høyeste nivåene. 
 

I engelsk har andelen elever på de to laveste 
mestringsnivåene økt jevnt fra 2017 og ligger 
nå på 46%. Andelen elever på de to høyeste 
mestringsnivåene er redusert fra 33,4 i 2019 til 
16% i 2020.  

NASJONALE PRØVER 9. TRINN NASJONALE PRØVER 9. TRINN 

Elever på 9. trinn gjennomfører de samme 
nasjonale prøvene i lesing og regning som elever 
på 8. trinn. Elevene på 9. trinn presterer i snitt 
fire skalapoeng mer i lesing og tre skalapoeng 
mer i regning enn elevene på 8. trinn. Fordi 
elevene på 9. trinn har gått ett år lenger på 
skolen, og er ett år eldre, samsvarer dette med 
vår forventning om at de vil prestere bedre på 
prøven enn elevene på 8. trinn.  
Lesing: 54 skalapoeng  
Regning: 53 skalapoeng 
 

Elevene på 9. trinn presterer i snitt fire 
skalapoeng mer i lesing og tre skalapoeng mer i 
regning enn elevene på 8. trinn. 
Det betyr at 9. trinn har forventet framgang i 
begge fagene. De samme elevene hadde 48 
skalapoeng på alle prøvene i 8.trinn. 
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Fritatt fra nasjonale prøver 

Det er 4,8-5,6% av elever i 5.trinn som har fått 
fritak fra å delta i nasjonale prøver. 

Det er 3,3-3,5% av elever i 8.trinn som har fått 
fritak fra å delta i nasjonale prøver. 

 

 

Fritatt fra nasjonale prøver i Nordreisa 
kommune 
 
Det er en noe høyere andel elever som har fått 
fritak fra nasjonale prøver sammenlignet med 
nasjonale tall. 
 
Det er 7,8-9,8% av elever i 5.trinn som har fått 
fritak fra å delta i nasjonale prøver i Nordreisa 
 
Det er 5,7-7,5% av elever i 8.trinn som har fått 
fritak fra å delta i nasjonale prøver i Nordreisa 

 

Nasjonale prøver i offentlige og private skoler i Nordreisa – skalapoeng 
 

Skalapoeng alle skoler i 
Nordreisa 

Skalapoeng private skoler i 
Nordreisa 

Skalapoeng offentlige skoler i 
Nordreisa 

5.trinn 
Engelsk 49 
Lesing 48 
Regning 45 

5.trinn 
Engelsk 50 
Lesing 48 
Regning 43 

5.trinn 
Engelsk 48 
Lesing 48 
Regning 47 

8.trinn 
Engelsk 47 
Lesing 49 
Regning 48 

8.trinn 
Engelsk 54 
Lesing * 
Regning 52 

8.trinn 
Engelsk 46 
Lesing 48 
Regning 47 

9.trinn 
Lesing 53 
Regning 52 

9.trinn 
Lesing * 
Regning * 

9.trinn 
Lesing 53 
Regning 52 
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Vurdering og tiltak for å forbedre læringsresultater 
Skolebidragsindikatoren og grunnskolepoeng etter skoleåret 2020/21 viser framgang, men også at 

Nordreisaskolen fortsatt har forberingspotensiale i læringsresultatene. Elevundersøkelsene viser at 

det er behov for forbedringer i vurderingspraksis, vurdering for læring og elevinvolvering. 

Ekstern vurdering av Storslett skole i vårhalvåret 2021 viser behov for forbedringer i tilpasset 

opplæring, der undervisningen må bli mer praktisk og relevant. Dette sammenfaller også med 

tilbakemeldinger elevene ga skolen i elevundersøkelsen i 2020.  

Som tiltak for dette har Storslett skole har etablert fagseksjoner og har et større søkelys på 

fagfornyelsen, tilpasset opplæring, mer praktisk og relevant undervisning.  Skolen deltar i kursrekke 

om tilpasset opplæring naturfag og vurdering for læring gjennom Desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling i skolen (Dekomp). Kompetanseutvikling skal være skolebasert. Målet med 

deltakelsen er at undervisningen ved skolen skal bli mer variert, praktisk, tverrfaglig og tilpasset.  

Utviklingsveileder for Nord-Troms støtter skolen i arbeidet. 

Nasjonale prøver og analyse av disse har vært tema i skolenes utviklingstid og det ble satt av tid i en 

av skolenes planleggingsdager høsten 2020. Analyse av nasjonale prøver på systemnivå skal også 

være på sakskartet i skolenes brukerorganer. De nasjonale prøvene skal gi grunnlag for å tilpasse 

undervisningen på skolenivå, klassenivå og elevnivå.  

Nordreisaskolen ble fulgt opp av Lesesenteret i Stavanger perioden fram til juni 2021. Målet med 

satsingen var å styrke opplæringen i lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Arbeidet har 

munnet ut i progresjonsplan for lesing som grunnleggende ferdighet Nordreisaskolen som nå skal 

implementeres.  

Nordreisa kommune får, sammen med de 

andre kommunene i Nord-Troms, støtte 

fra utviklingsveileder og Universitetet i 

Tromsø i dette arbeidet. Fra 2021 deltar 

kommunene i nettverk der blant annet 

begynneropplæring i lesing og skriving er i 

tema. Deretter videreføres ordningen 

med begynneropplæring i regning og 

engelsk. Denne satsingen vidrereføres i 

minimum to år. Målet med å delta i 

nettverket er å styrke kvaliteten i 

begynneropplæringen. For skoleåret 

2021/22 vil det bli tilsatt to 

lærespesialister, en i begynneropplæring 

og en i undervisning av 

minoritetsspråklige elever.  

Selv om elever på 5.trinn viser framgang i 
nasjonale prøver og det er postitiv utvikling for 8.trinn sammenlignet med da disse elevene gikk på 
5.trinn, er det fortsatt slik at elever i Nordreisaskolen skårer under nasjonalt gjennomsnitt i 
skalapoeng. I skolepolitisk plan er målsettingen å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, 
kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. (kap 4.2.1). Videre står det i skolepolitisk plan at 
Nordreisa kommune skal ha særskilt fokus på kontinuerlig skoleutvikling for å heve elevenes 

Bilde fra Moan skole 
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læringsutbytte. Forskning og oppdatert kunnskap om læring og oppvekst skal være styrende for 
satsinger innen skolesektoren. (Overordnet politisk målsetning for sektoren oppvekst og kultur, jf. kap.1.2) 

 

Både oppfølgingen fra lesesenteret og satsingen på begynneropplæring er en del av Desentralisert 

kompetanseordning. Desentralisert ordning skal bidra til at alle skoleeiere 

gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak for sine skoler. Staten gir økonomisk støtte til 

skoleeiere, universitet og høgskoler via Statsforvalteren. Alle kompetansehevingstiltakene er 

skolebasert, det betyr at utviklingsarbeidet i størst mulig grad skal foregå ute på skolene. For 

kvalitetsutviklingen i skolene er det viktig å videreføre påbegynte kompetanseutviklingstiltak. På 

grunn av Covid-19 pandemien vil store deler av støtten fra Lesesenteret og UIT foregå digitalt i 

skoleåret 2020/21.  

 

Om nasjonale prøver 
Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og 

engelsk. Prøvene måler et utvalg av det elevene skal kunne. Resultatene fra prøvene må derfor alltid 

ses i sammenheng med annen informasjon om elevene, skolen og kommunen. Nasjonale prøver blir 

gjennomført kort tid etter at elevene har startet i 5., 8. og 9. trinn. 

Om lesing 5.trinn 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende 
ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter 
tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 
2. forstå og tolke 
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 5.trinn 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende 
ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i 
regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 

• måling 

• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette 
innebærer at elevene forstår hvordan de: 

• kan løse en gitt utfordring 

• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

• kan vurdere om svarene er rimelige 

• kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 5.trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. 
Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: 
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• finne informasjon 

• forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

• bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette gjennomsnittet. Søylene viser 
intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 
5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over 
prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. 

Om lesing u.trinn 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den grunnleggende 

ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i 

lesing ikke er en prøve i norskfaget.  

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning u.trinn 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende 

ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i 

regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

• tall 

• måling 

• statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette 

innebærer at de: 

• forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

• kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

• kan vurdere om svarene de får er rimelige 

• kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk u.trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. 

Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse 

ferdighetene: 

• finne informasjon 

• forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

• beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

• forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

• forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

 

217



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1284-11 

Arkiv:                A20  

Saksbehandler:  Elisabeth 
Gulbrandsen 

 Dato:                 14.10.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Ungdataundersøkelsen 2021 

Henvisning til lovverk:  

Barnekonvensjonens artikkel 12; Alle barn har rett til å si meningen sin, og deres meninger skal 
bli tatt på alvor. 
 
 
Vedlegg 
1 NY_Troms og Finnmark_ Nordreisa_2021_Ungdomsskolen_Kommune 
2 NY_Troms og Finnmark_Nordreisa_2021_Barneskolen_Kommune 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Ungdataundersøkelsen gir barn og ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og alle som 
jobber for barn og unge om hvordan det er å vokse opp i kommunen de bor i. 
Ungdataundersøkelsen skal brukes som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i Nordreisa 
kommunens planverk. 
 
 

Saksopplysninger 
Ungdataundersøkelsen ble gjennomført ved Storslett skole, Rotsundelv skole og Reisa 
Montessoriskole i februar 2021. Ved ungdomsskolene deltok i alt 133 elever, en svarprosent på 
83. Ved barneskolene deltok i alt 192 elever, en svarprosent på 92. elever. Straumfjordnes skole 
var påmeldt, men valgte å ikke delta. Dette påvirker den totale svarprosenten i kommunen. 
Vedlagte rapporter presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i 
Nordreisa kommune våren 2021. Forrige gang Nordreisa kommune var invitert til å delta i 
ungdataundersøkelsen var i 2017.  
 
Spørreundersøkelsen omfatter ulike tema som:   

 Livskvalitet  
 Venner  
 Foreldre  
 Skole 
 Lokalmiljøet 
 Framtid 
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 Medier 
 Organisert fritid 
 Trening og fysisk aktivitet 
 Helse 
 Rusmidler 
 Regelbrudd 
 Vold og trakassering 

 
Noen viktige funn i ungdataundersøkelsene i Nordreisa 2021, sammenlignet med gjennomsnitt i 
nasjonen og 2017: 

 Elever i 5.-7. trinn er fornøyd med foreldrene sine.  
 Elever på 5.-7.trinn er mer misfornøyd med skolen sin sammenlignet med nasjonen. 

Elever på 8.-10. trinn er mer fornøyd med skolen sin i 2021 enn i 2017. 
 Elever fra 5.-10. trinn er mindre fornøyd med nærområdet sammenlignet med nasjonen. 
 Færre elever fra 5.-10 trinn er med i organiserte fritidsaktiviteter sammenlignet med 

nasjonen 
 Elever på 5.-7.trinn har hatt flere negative opplevelser på nett og mobil sammenlignet 

med nasjonen. 
 Flere elever på 5.-7.trinn oppgir mobbing sammenlignet med nasjonen. Færre elever på 

ungdomsskolen oppgir at de har blitt utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre 
unge på skolen eller i fritiden. Andelen elever på 8.-10. trinn som oppgir mobbing har 
gått ned siden 2017. 

 Flere gutter enn jenter i Nordreisa er tilfredse med livet sitt. Flere jenter enn gutter 
oppgir at de føler seg ensom. 

 Ungdom i Nordreisa bruker mindre tid på lekser sammenlignet med nasjonen.  
 Like mange ungdommer i Nordreisa tror de vil fullføre videregående utdanning 

sammenlignet med nasjonen, men færre tror de vil ta høyere utdanning. 
 Flere ungdommer i Nordreisa tror de vil bli arbeidsledige sammenlignet med nasjonen. 
 Ungdommer i Nordreisa bruker mer tid foran skjerm sammenlignet med nasjonen. Flere 

ungdommer bruker tre timer eller mer foran skjerm i 2021 enn i 2017. 
 Ungdom i Nordreisa er mer fysisk aktiv og trener mer sammenlignet med nasjonen. 
 Flere jenter enn gutter oppgir at de har hatt mange psykiske plager. Andelen har økt 

siden 2017. Flere jenter enn gutter oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering. 
 Færre elever oppgir bruk av rusmidler og regelbrudd sammenlignet med nasjonen. 

 
Ungdataundersøkelsene er lagt fram som orientering i utvalgsmøtet for oppvekst og kultur 
den 7.4.2021. Utklipp fra protokoll:  
 Oppfølging og tiltak ovenfor barn og unge undersøkelser og kunnskap om skoler og 

oppvekstmiljø må tas tak i og omsettes til handling som forbedrer tilstanden. For å få til 
det må det jobbes systematisk i alle sektorene i kommunen. Følgende prosess må 
iverksettes.  

 Følgende må besvares i notat/rapporter og legges til grunn for planer som skal 
utarbeides:  

 1. Hva sier undersøkelsene oss egentlig? (Ungdata, elevundersøkelsen, annet) om: - 
skolene - om oppvekstmiljø og fritid generelt  

 2. Hva er det beste med vår kommune?  
 3. Hva er de viktigste (5) tema som Nordreisa må gjøre noe med?  
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 4. Hvilke tiltak gjør vi for å bedre tilstanden i: - skolene - oppvekstmiljø og fritid 

 
Ungdataundersøkelsen kan brukes som ett av flere kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle lokal 
oppvekstpolitikk og planverk. Ungdataundersøkelsen og punker over legges til grunn i følgende 
arbeid i oppvekstsektoren: 

 Kommuneplan, samfunnsdel 
 Kommunedelplan - sektor for oppvekst og kultur. Lagt inn i planstruktur, planlagt 

ferdigstilt i 2022. Planen skal være et overordnet strategidokument for oppvekstområdet, 
og gi retning for handlingsplanene som vil bli utarbeidet innenfor de ulike 
tjenesteområdene. 

 Budsjettarbeid/økonomiplan 
 Imøtekomme oppvekstreformen  
 Virksomhetsplaner for skolene. Tilsetting av sosiallærer med helsefaglig bakgrunn er ett 

tiltak på Storslett skole.  
 Deltakelse i den nasjonale satsingen Inkluderende barnehage- og skolemiljø med alle 

kommunale grunnskoler. 
 Etablering av familiesenteret. Leder er tilsatt og tiltrer 1.november. 
 Søknad om prosjektmidler; Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av 

utsatte barn – søknad sendt inn 6.10.21. 
 Arbeid med tilstandsrapport - kvalitetsmelding for grunnskolen 2020/21. Legges fram i 

utvalgsmøte den 12.10.21. Her inngår elevundersøkelsene, resultater fra nasjonale 
prøver, gjennomføring, grunnskolepoeng og skolebidrag. 

 Ungdataundersøkelsen er presentert i politirådets arbeidsgruppe våren 2021. 
 Tilbud om sommerskole/kurs i høstferien 2021. 
 Ungdomskontaktens arbeid ses i lys av funn i ungdataundersøkelsen 

 
 

Vurdering 
 
I Ungdata blir barn og unge spurt fordi det er de som sitter med mest kunnskap om hvordan de 
selv har og hvordan det er å vokse opp i kommunen de bor i. Ungdataundersøkelsen gir 
politikere og alle som jobber for barn og unge viktig kunnskap om barn og unges 
oppvekstsvilkår. Ungdataundersøkelsen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunens 
planarbeid. Sektor for oppvekst og kultur i gang med kommunedelplan, sektorplan for oppvekst 
og kultur. Funn fra ungdataundersøkelsen vil inngå i planen. 
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Resultater fra Ungdata-undersøkelsen i 

Nordreisa kommune 2021

Ungdomstrinnet

Ungdata
Nordreisa kommune
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NØKKELTALLSRAPPORT

Rapporten er utarbeidet av Ungdatasenteret i samarbeid med KoRus - Nord

Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Ungdata

Ungdatasenteret KoRus - Nord

Velferdsforskningsinstituttet NOVA Teknologiveien 10

OsloMet – storbyuniversitetet 8517 Narvik

Stensberggata 26 76 96 73 10

Postboks 4, St. Olavs plass www.korusnord.no

0130 OSLO  

67 23 50 00  

www.oslomet.no  

www.ungdata.no
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Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over 

hele landet svarer på et elektronisk 

spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres 

livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i 

skoletiden med en voksen til stede i 

klasserommet. De fleste bruker mellom 30 og 45 

minutter på å besvare alle spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig for 

ungdom om de ønsker å være med eller ikke. 

Alle foreldre blir informert om undersøkelsen i 

forkant, og kan si fra til skolen dersom de ikke 

ønsker at deres barn skal delta.

Spørreskjemaet i Ungdata er tilpasset elever på 

ungdomstrinnet og i videregående opplæring. 

Denne rapporten omfatter kun ungdomstrinnet. 

Kommuner som gjennomfører undersøkelsen på 

videregående får egne rapporter som viser 

resultater fra den delen av undersøkelsen.

Hva kan Ungdata si noe om?

Intensjonen med Ungdata er å kartlegge 

hvordan ungdom har det og hva de driver med i 

fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer 

knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, 

helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i 

fritidsaktiviteter. Ved å spørre ungdom direkte 

om disse temaene kan Ungdata gi en oversikt 

over hvor mange som for eksempel trives i 

lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett. 

Resultatene må tolkes lokalt, og de kan gi en 

pekepinn på hvilke områder kommunen bør 

jobbe spesielt med videre.

Ungdata brukes av de fleste kommunene i 

landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag for å 

videreutvikle lokal oppvekstpolitikk. Dataene 

brukes i det forebyggende folkehelsearbeidet. 

Resultatene fra Ungdata kan også brukes til å 

bevisstgjøre ungdom på hvordan andre 

ungdommer har det og hva som er vanlige 

aktiviteter blant ungdom.

Om rapporten

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som 

gis til alle kommuner som ønsker å delta i 

Ungdata. Alle tall er hentet fra den lokale 

undersøkelsen, mens tekstene er utformet slik 

at de skal passe i alle kommuner. Det er derfor 

ikke foretatt egne vurderinger av hva de 

konkrete resultatene betyr for den enkelte 

kommune. 

2 Nordreisa kommune

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de 

driver med i fritiden. Undersøkelsen gjennomføres på skoler over hele landet og baserer seg på et 

standardisert og kvalitetssikret spørreskjema som gjør det mulig å sammenlikne ungdoms situasjon på 

tvers av sted og over tid. 

I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra Ungdata-undersøkelsen gjennomført blant 

ungdomsskoleelever i Nordreisa kommune våren 2021. Rapporten tar for seg ulike temaer, og gir til 

sammen en oversikt over hvordan ungdom har det og hva de gjør i hverdagen. Innenfor hvert tema vil man 

få svar på hvordan gutter og jenter har besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom ungdom på 

ulike klassetrinn. Alle resultatene i rapporten er oppgitt i prosent.

I rapporten sammenliknes resultatene i 2021 med eventuelle tidligere Ungdata-undersøkelser som er 

gjennomført i kommunen. Resultatene sammenliknes også med landsrepresentative tall, basert på 

Ungdata-undersøkelser gjennomført over hele landet i årene 2018–2020. 

Om rapporten

I Ungdata blir 

ungdom spurt om 

hvordan de har det 

og hva de driver med 

i fritiden
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Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 

OsloMet – storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i 

Oslo og Akershus) og sju regionale 

kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus) står 

bak Ungdata. 

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid 

med kommunene, som står for den praktiske 

gjennomføringen på skolene. 

Data fra alle lokale undersøkelser samles i 

den nasjonale «Ungdatabasen». Databasen 

inneholder svar fra mer enn 600 000 

ungdommer som har deltatt i Ungdata siden 

de første undersøkelsene ble gjennomført i 

2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som et 

gratistilbud til alle kommuner i Norge. 

UNGDOMSSKOLEN 3

OM RAPPORTEN

Bakerst i denne rapporten finnes en oversikt 

over nøkkeltall på tvers av ulike temaområder, 

der man kan se hvordan ungdom i kommunen 

har det sammenliknet med ungdom i hele landet. 

Kommunens ungdom sammenliknes også med 

ungdom som bor i kommuner med ulik grad av 

sentral beliggenhet. 

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra 

Ungdata-undersøkelser gjennomført i andre 

kommuner. Her finnes mer informasjon om 

undersøkelsen og om metodene som er brukt. 

Her kan man også få tilgang til 

forskningsrapporter som baserer seg på 

Ungdata.

Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som 

besvarte undersøkelsen i Nordreisa kommune

22

25

22

13

26

21

Gutter Jenter

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Om tolkning av resultater

I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta 

hensyn til at det alltid er noe statistisk 

usikkerhet knyttet til prosentene som oppgis. 

Usikkerheten er størst i undersøkelser der det 

er relativt få ungdommer som har svart på 

undersøkelsen.

Hva ungdom i Nordreisa kommune synes om å 

være med i Ungdata-undersøkelsen. Andelen 

som mener utsagnene stemmer

45

91

93

94

99

Undersøkelsen var altfor lang

Jeg fikk god informasjon om
undersøkelsen i forkant

Det var lett å svare på
spørsmålene

Undersøkelsen gir et godt bilde
av hvordan jeg har det

Jeg svarte ærlig på
spørsmålene

Fakta om undersøkelsen i

Nordreisa kommune

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden

Februar

Hvem som deltok i undersøkelsen

Elever fra 8. til 10. trinn

Antall elever som deltok 

133

Svarprosent

83
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Livskvalitet handler om det som gjør livet godt å leve, og har både materielle og subjektive aspekter. For 

den enkelte er livskvalitet en subjektiv opplevelse av det livet man lever – og handler om trivsel og hvor 

fornøyd man er med livet sitt, men også om følelsen av å være nyttig eller opplevelse av mestring. Ungdom 

som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. En viktig del av livskvaliteten dreier seg derfor om hvordan vi 

ser på oss selv - på godt og på vondt. 

Livskvalitet utvikles i og påvirkes av samspill med andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til et godt 

selvbilde og økt trivsel, mens stadig kritikk kan føre til det motsatte. Det å bli kjent med seg selv og å finne 

ut av hvem man er og hva man står for er viktig i ungdomstiden. Derfor er denne fasen en periode i livet der 

mange kan være spesielt sårbare for andres kommentarer. 

Livskvalitet kan måles på ulike måter. I Ungdata får ungdom et helt generelt spørsmål om hvor tilfreds de er 

med livet de lever. Ungdommene får også spørsmål om positive tanker og følelser – om hvor glade og 

energiske de er, om de opplever mestringsfølelse og føler seg nyttig, og hvordan de ser på seg selv. 

De fleste spørsmålene i dette kapittelet var med for første gang i Ungdata i 2020. 

Resultatene viser at det store flertallet har det godt. De aller fleste er fornøyd med hvordan de er, og mange 

er fornøyd med hvordan de har det. En klar majoritet opplever at livet de lever gir mening. Samtidig finnes 

det også en god del som gir uttrykk for at ikke alt er like greit. 

Tilfredshet med livet

Hvor tilfreds ungdom er med det livet de lever 

ble målt ved at elevene fikk følgende 

spørsmål: «Nedenfor er det en skala fra 0 til 

10. Øverst på skalaen (10) står for det best 

mulige livet for deg og nederst (0) er det verst 

mulige livet for deg. Hvor synes du at du står 

på denne skalaen nå for tiden?». 

De som krysser 6 eller høyere på skalaen 

regnes som tilfreds med livet sitt. 

Livskvalitet
KAPITTEL 1

Hvordan ungdom plasserer seg på en skala fra 0 

til 10, der 0 er det verst mulige livet de kan tenke 

seg og 10 det best mulige livet. Prosent

4 Nordreisa kommune

1

1

1

5

4

10

9

23

24

13

10

Dårligst mulig liv  0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Best mulig liv  10

91

68
73

88
80

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel av gutter og jenter på ulike 

klassetrinn som er tilfreds med livet sitt (seks 

eller flere poeng på skalaen fra 0-10)
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Livskvalitet

Ungdata kartlegger flere aspekter ved det vi 

kan kalle de følelsesmessige sidene ved 

unges livskvalitet, som for eksempel glede, 

energi og engasjement. De siste årene har det 

som kalles eudaimoniske aspekter ved folks 

livskvalitet fått økt oppmerksomhet. Å føle seg 

nyttig, oppleve mestring og det å få utnyttet sitt 

potensiale er sentrale aspekter ved denne 

formen for livskvalitet. I Ungdata får 

ungdommene også spørsmål om slike forhold.

LIVSKVALITET

Hvordan ungdom oppfatter seg selv og livet sitt. 

Prosent som er enig og uenig

Prosentandel gutter og jenter som er enige i ulike 

utsagn om seg selv og livet sitt 

Tenk på hvordan du har hatt det den siste uka. 

Hvor ofte har du...

UNGDOMSSKOLEN 5

Prosentandel gutter og jenter som den siste uka 

hele tiden eller ofte har...

61

29

43

29

49

36

8

17

14

3

5

8

Livet mitt er bra

Jeg har alt jeg ønsker meg i
livet

Jeg liker meg selv slik jeg er

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

73

47

46

45

44

46

20

35

37

35

28

29

8

18

17

20

28

25

Vært glad

Vært engasjert

Hatt masse energi

Vært optimistisk om
framtiden

Følt deg nyttig

Følt at du mestrer ting

Ofte eller hele tiden En del av tiden Sjelden eller aldri

79

58

53

56

52

52

65

33

40

34

34

40

Vært glad

Vært engasjert

Hatt masse energi

Vært optimistisk om
framtiden

Følt deg nyttig

Følt at du mestrer ting

Gutter Jenter

De fleste ungdommer 

er godt fornøyd med 

livet sitt

83

69

60

96

86

94

Livet mitt er bra

Jeg har alt jeg ønsker meg i
livet

Jeg liker meg selv slik jeg er

Gutter Jenter
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Ungdomstiden beskrives gjerne som en fase av livet der de jevnaldrende er særlig viktige. Venner på egen 

alder er for de fleste en kilde til lek, glede, støtte, samhørighet og bekreftelse. I overgangen fra barn til 

tenåring endres gjerne vennenes betydning. Mens leken står i sentrum blant de yngste, har det etter hvert 

like stor betydning hvem man er sammen med, som hva man gjør. 

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene spiller i hver enkelt ungdoms liv vil også variere. Mens noen trives 

godt med én eller to venner, er andre opptatt av å ha en stor vennegjeng, eller ha flest mulig kontakter på 

sosiale medier. Med sosiale medier har ungdom fått en ny arena å være sammen på. Ungdom deler 

informasjon og opplysninger om sine liv, hva de gjør og hvem de er sammen med, på en annen måte enn 

foreldrene deres gjorde. Dermed er betingelsene for og formen på ungdoms samvær med venner endret. 

For mange vil kvaliteten på vennskapene likevel fremdeles bety mer enn antallet og hvordan man er 

sammen. 

På lengre sikt har samspillet med de jevnaldrende betydning for utvikling av selvbilde og sosial 

kompetanse. Mange knytter også vennskap i ungdomstiden som varer livet ut. Å ha venner er viktig fordi 

det gir en opplevelse av at man er godtatt. Hvilke venner man har markerer tilhørighet og sier også noe om 

hvem man er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer har venner å være 

sammen med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner de kan stole 

på og som de kan snakke med om alt mulig.

Venner 
KAPITTEL 2

Har du minst én venn som du kan stole på og 

betro deg til om alt mulig? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt

56

31

11

2

64

26

9

2

Ja, helt sikkert

Ja, det tror jeg

Det tror jeg ikke

Har ingen jeg ville
kalle venner, nå for

tida

Nordreisa kommune Norge

6 Nordreisa kommune

Prosentandel som har en fortrolig venn. Blant 

gutter og jenter

Ni av ti unge i 

Norge har en venn 

de kan snakke med 

om alt mulig

91
83

Gutter Jenter
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VENNER

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har minst én fortrolig venn

Har du noen å være sammen med i friminuttene 

på skolen?

Har du noen å være sammen med på fritiden?

UNGDOMSSKOLEN 7

74

21

3

2

Ja, alltid

Ja, som regel

Nei, som regel ikke

Nei, aldri

Hvor mange som har venner å være sammen 

med i friminuttene på skolen. Blant gutter og 

jenter

51

40

9

0

Ja, alltid

Ja, som regel

Nei, som regel ikke

Nei, aldri

Hvor mange som har venner å være sammen 

med på fritiden. Blant gutter og jenter

88 87

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

91 90

Gutter Jenter

97 95

Gutter Jenter
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Hvor mange ganger har du vært sammen med 

venner hjemme hos deg eller hos dem i løpet av 

den siste uka? Prosent i Nordreisa kommune

8 Nordreisa kommune

Prosentandel som har vært ute med venner 

størsteparten av kvelden minst to ganger siste 

uke. Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Prosentandel som har vært hjemme med 

venner minst to ganger siste uke. Blant gutter 

og jenter på ulike klassetrinn

Hvor mange ganger har du brukt størsteparten 

av kvelden ute sammen med venner? Prosent i 

Nordreisa kommune og nasjonalt

36
45 43

53

26

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

34

26

37

3

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

52

32

13

3

42

27

26

4

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Nordreisa kommune Norge

12
22

16 20
15

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

VENNER

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst 

to ganger siste uke

37

17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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VENNER

UNGDOMSSKOLEN 9

Hvor mange ganger i løpet av siste uke har du 

vært sosial på nett størstedelen av kvelden? 

Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt

Prosentandel som har spilt onlinespill med andre 

størstedelen av kvelden minst to ganger siste 

uke. Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Prosentandel som har vært sosial på nett 

størstedelen av kvelden minst to ganger siste 

uke. Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Hvor mange ganger i løpet av siste uke har du 

spilt onlinespill med andre størstedelen av 

kvelden? Prosent i Nordreisa kommune og 

nasjonalt

82
75 73

81 83

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

10

11

46

33

12

13

33

42

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Nordreisa kommune Norge

47

10

29

13

50

12

22

15

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Nordreisa kommune Norge

74

8

38
45 46

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Har du i løpet av siste uke vært plaget av at du 

har følt deg ensom? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt

Prosentandel som har vært veldig mye plaget 

av følelsen av å være ensom siste uke. Blant 

gutter og jenter

40

30

22

9

52

26

12

10

Ikke plaget i det
hele tatt

Lite plaget

Ganske mye
plaget

Veldig mye plaget

Nordreisa kommune Norge

5

14

Gutter Jenter
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Selv om en stor del av dagens barndom og ungdomstid foregår innenfor barnehage, skole og ulike 

fritidsordninger, er foreldrene og de nærmeste foresatte fremdeles de viktigste omsorgspersonene i 

oppveksten. Ifølge barneloven har foreldre plikt til å sørge for økonomisk underhold og omsorg, de skal 

sikre en forsvarlig oppdragelse og at barnet får en utdanning. Foreldrenes ressurser – økonomisk, kulturelt 

og sosialt – danner grunnlaget for barn og unges levekår og livskvalitet. Studier tyder på at foreldre betyr 

mye både for unges utdanningsvalg, og for unges fritidsinteresser.

Samtidig som foreldrene har stor betydning, handler det å være ung også om løsrivelse og det å bli en 

selvstendig person. Etter hvert som barn blir eldre, blir deres egne meninger og interesser viktigere. I dette 

kan det ligge kimer til konflikter mellom unge og foreldre. 

Likevel vedvarer som regel den emosjonelle nærheten til foreldrene utover i ungdomstiden. De fleste 

ungdommer har i dag et tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og mye tyder på at avstanden – eller 

generasjonskløften – vi har vært vant til å snakke om mellom ungdom og foreldregenerasjonen har blitt 

mindre. At båndene mellom dagens ungdom og foreldrene deres er preget av tillit, understrekes av at svært 

mange opplever at foreldrene har god oversikt over hva de gjør i fritiden og hvem de er sammen med. 

Ungdata viser også at de færreste ungdommer opplever stadige krangler med foreldrene, og at det store 

flertallet er svært godt fornøyd med foreldrene sine. For mange unge er foreldrene de viktigste 

støttespillerne når det oppstår problemer av ulik art. 

Foreldre
KAPITTEL 3

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 

foreldrene dine? Prosent i Nordreisa kommune 

og nasjonalt

7

8

5

14

66

5

5

6

12

73

Svært misfornøyd

Litt misfornøyd

Verken fornøyd
eller misfornøyd

Litt fornøyd

Svært fornøyd

Nordreisa kommune Norge

10 Nordreisa kommune

Prosentandel som er fornøyd med foreldrene 

sine. Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

85

75
81 84

76

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Det store flertallet 

av dagens unge er 

godt fornøyd med 

foreldrene sine
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Foreldrerelasjoner

Det er flere spørsmål om foreldre i Ungdata. 

Som en hovedindikator på hvordan ungdom 

opplever foreldrene sine, bruker vi et spørsmål 

om hvor fornøyde eller misfornøyde ungdom 

er med ulike sider av livet. Ett av forholdene 

de skal vurdere er «foreldrene dine» – og de 

blir bedt om å krysse av for om de er «svært 

fornøyd», «litt fornøyd», «verken fornøyd eller 

misfornøyd», «litt misfornøyd» eller «svært 

misfornøyd». 

FORELDRE

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er fornøyd med foreldrene sine

Hender det at dine foreldre eller foresatte mangler 

penger til å betale for fritidsaktiviteter du ønsker å 

delta i (idrett, kino, bursdager, reiser etc.)? 

Hvordan ungdom opplever foreldrene sine

UNGDOMSSKOLEN 11

95

93

87

28

16

5

7

13

72

84

De pleier å vite hvor jeg er,
og hvem jeg er sammen

med i fritida

De kjenner de fleste av
vennene jeg er sammen

med i fritida

De er svært interessert i livet
mitt

Jeg forsøker å holde
mesteparten av fritida mi

skjult for dem

Det er ofte krangling mellom
de voksne i min familie

Passer godt Passer dårlig

75

21

5

Nei, aldri

Ja, av og til

Ja, ofte

I hverdagen, hvor ofte er du sammen med dine 

foreldre/foresatte?

1

5

17

49

28

Aldri

Sjelden

Av og til

Ofte

Nesten alltid

79 80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Skolen er ikke bare et sted for læring, men også en viktig arena for sosialt samvær. Skolen er et sted hvor 

vennskap utvikles – både i timene, i friminuttene og på skoleveien. I en tid der digitale 

kommunikasjonsformer preger mye av fritiden til ungdom, blir det sosiale ved skolesituasjonen, og det 

fysiske samværet som finner sted der, kanskje enda viktigere i unges liv enn tidligere.  

For mange unge er ikke skolehverdagen ferdig når skoleklokka ringer. Ungdata viser at ungdom flest bruker 

en del tid på skolearbeid også etter skoletid. Samtidig er det stor variasjon i hvor mye tid hver og en bruker. 

Mens noen ikke gjør lekser i det hele tatt, bruker andre flere timer hver dag. Jenter bruker i gjennomsnitt 

mer tid på lekser enn gutter. 

Lekser kan legge grunnlaget for gode arbeidsvaner senere i livet, og det kan være en effektiv måte for 

skolen å få involvert foreldrene i skolearbeidet. Den viktigste begrunnelsen ligger likevel i forventningen om 

at lekser bidrar til økt læring. Forskning tyder imidlertid ikke på at leksearbeid i seg selv har særlig store 

læringseffekter. Det vil blant annet avhenge av under hvilke betingelser leksene gis og hvordan 

skolearbeidet foregår, men også av tilbakemeldingene fra lærerne i etterkant. 

En god del unge opplever skolearbeidet som stressende. Positivt stress kan være bra og bidra til at 

ungdom fokuserer på læringsoppgavene. Samtidig kan stress være negativt, særlig for de som opplever 

vedvarende stress over tid og hvor gapet mellom egne ambisjoner og det man får til blir for stort.

Skole 
KAPITTEL 4

Hvor fornøyd er du med skolen du går på? 

Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt

12 Nordreisa kommune

Prosentandel som er fornøyd med skolen de 

går på. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

50
41

46

31

57

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

11

20

23

23

23

9

11

18

32

30

Svært misfornøyd

Litt misfornøyd

Verken fornøyd
eller misfornøyd

Litt fornøyd

Svært fornøyd

Nordreisa kommune Norge

Skolen er et godt sted 

å være for de aller 

fleste – men ikke for 

alle
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SKOLE

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er fornøyd med skolen de går på

Hvor mange som er enige og uenige i ulike 

utsagn om hvordan de har det på skolen

UNGDOMSSKOLEN 13

41

33

40

42

13

41

51

37

39

18

13

14

19

13

33

5

2

3

7

36

Jeg trives på skolen

Lærerne mine bryr seg
om meg

Jeg føler at jeg passer inn
blant elevene på skolen

Jeg kjeder meg på skolen

Jeg gruer meg ofte til å gå
på skolen

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

80

81

86

83

33

83

88

71

78

28

Jeg trives på skolen

Lærerne mine bryr seg
om meg

Jeg føler at jeg passer
inn blant elevene på

skolen

Jeg kjeder meg på
skolen

Jeg gruer meg ofte til å
gå på skolen

Gutter Jenter

Prosentandel gutter og jenter som er litt eller helt 

enig i ulike utsagn om hvordan de har det på 

skolen

Skoletrivsel

Resultatene viser at de fleste trives på skolen. 

Det store flertallet mener at både lærerne bryr 

seg om dem og at de passer inn blant de 

jevnaldrende på skolen. Svarene tyder på at 

den norske skolen på mange måter har lykkes 

med å skape et læringsmiljø som oppleves som 

positivt av det store flertallet av elevene. Det er 

likevel en del som har negative opplevelser med 

skolen. Et mindretall gruer seg ofte til å gå på 

skolen og ganske mange opplever skolen som 

kjedelig. 

Den generelle 

trivselen i norsk 

skole er høy

56

46

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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SKOLE

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som bruker minst én time daglig på lekser og annet 

skolearbeid utenom skolen

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag 

på lekser og annet skolearbeid utenom skolen? 

Nordreisa kommune og nasjonalt

14 Nordreisa kommune

Lekser

I Ungdata kartlegges tiden ungdom bruker på 

lekser gjennom et spørsmål der de blir bedt 

om å oppgi hvor lang tid de vanligvis bruker på 

lekser og annet skolearbeid utenom skoletiden 

en gjennomsnittsdag. Svarene viser at det er 

stor variasjon i hvor mye tid ungdom bruker på 

lekser.

7

18

47

20

5

2

1

12

17

33

23

9

3

2

Gjør aldri / nesten aldri lekser

Mindre enn en halvtime

½-1 time

1-2 timer

2-3 timer

3-4 timer

Mer enn 4 timer

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som bruker minst én time hver 

dag på lekser og annet skolearbeid utenom 

skolen. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

19

39

23
21

38

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor ofte blir du stresset av skolearbeidet? 

Nordreisa kommune og nasjonalt

2

14

26

23

35

6

16

31

23

23

Aldri

Sjelden

Av og til

Ofte

Svært ofte

Nordreisa kommune Norge

Det varierer mye hvor 

lang tid ungdom bruker 

på skolearbeid utenom 

skoletiden

47

28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

236



SKOLE

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste 

år? Nordreisa kommune og nasjonalt

UNGDOMSSKOLEN 15

74

11

10

5

75

12

9

5

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Nordreisa kommune Norge

Skulking

Motivasjon for å lære er en sentral drivkraft bak 

den enkeltes skoleresultater, og bidrar til å 

påvirke sjansene for å gjennomføre skolen på 

en god måte.

Motivasjonen kan komme til syne på ulike 

måter, både gjennom arbeidsinnsats, elevenes 

utdanningsvalg og hvorvidt de slutter opp om 

skolens formål og regler. Å skulke skolen –

særlig når dette skjer gjentatte ganger – kan 

derimot signalisere det motsatte. Årsakene som 

ligger bak skulking kan være mange, og kan 

ofte handle om forhold som ikke direkte har noe 

med skolen å gjøre.

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har skulket skolen minst én gang i løpet av det siste året

Prosentandel som har skulket skolen minst én 

gang siste år. Blant gutter og jenter

73

16

8

3

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

I løpet av det siste året, hvor mange ganger har 

du bevisst jukset på en prøve eller innlevering du 

skulle få karakter på? 

23 26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

22

31

Gutter Jenter
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Å vokse opp betyr som regel å vokse opp på et bestemt sted. Forskjellige lokalmiljøer kan gi ulike 

muligheter for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritids- og kulturtilbud påvirker 

hvordan den enkelte kan utfolde seg, og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Det 

samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av 

lokalmiljøet vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt.

Trygge og sunne lokalmiljøer er særlig viktig for barn og unges velferd, fordi de som regel bruker 

lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn foreldrene og andre voksne. Barn og unge kan også ha 

andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. Derfor er det viktig å spørre dem om 

hvordan de opplever stedet der de bor.

Ungdata viser at de fleste ungdommer er ganske eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet sitt. Men det er 

også en del som ikke er så godt fornøyd. I løpet av årene på ungdomsskolen synker gjerne andelen som er 

fornøyd med stedet der de bor. Dette gjelder ofte jentene mer enn guttene. Hva ungdom er fornøyd med og 

misfornøyd med, varierer mye fra kommune til kommune. Dette viser at kommunene kan gjøre mye for å 

tilrettelegge for ungdommers trivsel.

Lokalmiljøet 
KAPITTEL 5

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor? 

Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt

16 Nordreisa kommune

Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet. 

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

65

53 56
63

57

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

6

14

21

30

28

6

8

18

30

38

Svært misfornøyd

Litt misfornøyd

Verken fornøyd
eller misfornøyd

Litt fornøyd

Svært fornøyd

Nordreisa kommune Norge

Dagens ungdom 

vokser opp i en 

globalisert verden. Det 

lokale og tilhørigheten til 

nærmiljøet har likevel 

stor betydning i ungdoms 

liv 
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LOKALMILJØET

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er fornøyd med lokalmiljøet der de bor

Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder …

UNGDOMSSKOLEN 17

Når du er ute om kvelden, opplever du det som 

trygt å være i nærområdet der du bor? Prosent i 

Nordreisa kommune og nasjonalt

28

16

20

12

42

36

43

25

18

28

19

31

7

11

10

21

6

9

7

11

Idrettsanlegg

Lokaler for å treffe andre unge på fritida

Kulturtilbudet

Kollektivtilbudet

Svært bra Nokså bra Verken bra eller dårlig Nokså dårlig Svært dårlig

56

34

8

2

48

37

12

3

Ja, svært trygt

Ja, ganske trygt

Usikker

Nei, jeg føler meg
utrygg

Nordreisa kommune Norge

63

69

72

46

40

71

55

29

Lokaler for å treffe andre
unge på fritida

Idrettsanlegg

Kulturtilbudet

Kollektivtilbudet

Gutter Jenter

Andel gutter og jenter som opplever ulike tilbud til 

ungdom i nærmiljøet som svært eller nokså bra

60 59

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Vi har i dag med en utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å gjøre. Aldri har det vært så mange unge 

som tar så lang utdanning som i dag. Mot slutten av 20-årene har over halvparten av jentene, og rundt en 

tredel av guttene gjennomført en høyere utdanning. 

En av de sentrale målsettingene i norsk utdanningspolitikk er sosial utjevning, slik at alle har de samme 

mulighetene til utdanning. Til tross for et åpent utdanningssystem med gode finansieringsordninger er det 

fortsatt store forskjeller i valg og gjennomføring av utdanning etter foreldrenes utdanningsnivå, inntekt og 

yrkesstatus. Etter grunnskolen begynner de aller fleste direkte i videregående opplæring. Likevel er det 

ikke alle som fullfører. Om lag én av fire faller fra underveis eller har ikke bestått opplæringen etter fem år. 

Andelen som gjennomfører har økt noe de siste årene, men fordi videregående utdanning i stadig større 

grad er en betingelse for inntreden i arbeidslivet, er det et nasjonalt mål å øke andelen som gjennomfører 

ytterligere.

De fleste ungdomsskoleelever tror de vil fullføre videregående skole, og en klar majoritet tror de kommer til 

å ta utdanning på universitet eller høyskole. Fram til 2015 var det en trend på nasjonalt nivå i retning av at 

stadig flere unge trodde de ville komme til å ta høyere utdanning. Tallene for de siste årene tyder på at 

denne trenden er brutt eller har flatet ut. På andre områder er det en tydelig trend i retning av mindre 

framtidsoptimisme. Andelen som tror at de aldri vil bli arbeidsledige har gått markant ned, og færre enn før 

tror de kommer til å leve et godt og lykkelig liv.

Framtid 
KAPITTEL 6

Tror du at du vil komme til å fullføre 

videregående skole? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt

18 Nordreisa kommune

84
91

80

90
96

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

88

1

11

88

1

10

Ja

Nei

Vet ikke

Nordreisa kommune Norge

Tror du at du vil komme til å ta utdanning på 

universitet eller høgskole? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt

46

14

40

61

9

30

Ja

Nei

Vet ikke

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som tror de vil ta utdanning på 

universitet eller høgskole. Blant gutter og jenter 

på ulike klassetrinn

39

56
47 48 47

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som tror de vil fullføre 

videregående skole. Blant gutter og jenter på 

ulike klassetrinn
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Tror du at du vil komme til å leve et godt og 

lykkelig liv? Prosent i Nordreisa kommune og 

nasjonalt

65

3

32

70

3

26

Ja

Nei

Vet ikke

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som tror de vil få et godt og lykkelig 

liv. Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

60

68

53

87

61

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

FRAMTID

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som tror de vil leve et godt og lykkelig liv

UNGDOMSSKOLEN 19

Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? 

Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt

25

29

46

18

35

48

Ja

Nei

Vet ikke

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som tror de noen gang vil bli 

arbeidsledig. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

25 25

29

10

28

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

68 65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Digitale medier spiller i dag en sentral rolle i ungdoms hverdagsliv – både for skolearbeidet og det sosiale 

livet. Teknologien gjør at barn og unge kommer i kontakt med jevnaldrende på nye måter. Særlig utgjør de 

sosiale mediene en sentral formidlingskanal for hva som ellers skjer i ungdomskulturene. Det kan handle 

om alt fra å holde kontakt med venner til å arrangere fester, konserter eller politiske markeringer. Mange 

bruker mye av sin fritid på internett, og for den enkelte ungdom kan det ha store sosiale omkostninger å 

ikke være til stede. Samtidig har digitale medier gjort ungdoms verden større. Dette betyr at hvem de 

kommer i kontakt med, og hvilke impulser de får, i mindre grad begrenses av det geografiske stedet der de 

vokser opp. 

Selv om mange bruker mye av fritiden sin på digitale skjermaktiviteter, er det også store variasjoner mellom 

ungdommer. På landsbasis viser tallene at noen få bruker mindre enn én time daglig foran en skjerm, mens 

drøyt halvparten bruker mer enn tre timer. Skjermtiden øker gjennom ungdomstrinnet, og det er vanlig at 

gutter samlet sett bruker noe mer tid på skjermbaserte aktiviteter enn jenter. 

Andelen unge som bruker minst tre timer foran en skjerm har økt siden 2015. Økningen er størst blant jenter 

på ungdomstrinnet, og har sammenheng med at stadig flere bruker mye tid på sosiale medier. Videre er det 

betydelige kjønnsforskjeller i ungdoms skjermaktiviteter. Mens gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter 

oftere på sosiale medier. Jenter bruker også samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer, serier og TV-

programmer. 

Medier 
KAPITTEL 7

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis 

foran en skjerm i løpet av en dag? Prosent i 

Nordreisa kommune og nasjonalt

20 Nordreisa kommune

Prosentandel som bruker minst tre timer daglig 

foran en skjerm. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

80 83 81
76

85

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

1

1

2

16

31

33

18

1

3

11

21

28

23

14

Ikke noe tid

Mindre enn 1 time

1-2 timer

2-3 timer

3-4 timer

4-6 timer

Mer enn 6 timer

Nordreisa kommune Norge
Skjermbaserte 

aktiviteter opptar 

stadig mer av unges 

fritid
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MEDIER

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som bruker mer enn tre timer daglig foran en skjerm

Hvor mye tid bruker du på følgende en gjennomsnittsdag? 

UNGDOMSSKOLEN 21

3

2

21

27

34

63

10

8

23

34

11

27

11

19

17

23

10

5

27

28

22

10

11

4

13

22

8

2

11

1

36

21

9

2

24

2

Sosiale medier

Se på filmer/serier/Youtube

Spille på telefon/nettbrett

Se på TV

Dataspill/TV-spill

Lese bøker (ikke skolebøker)

Ikke noe tid Under 30 minutter 30 minutter-1 time 1-2 timer 2-3 timer Mer enn 3 timer

Prosentandel som bruker minst to timer daglig på 

sosiale medier. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

38

60

43
45

57

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som bruker minst to timer daglig 

på elektroniske spill. Blant gutter og jenter på 

ulike klassetrinn

70

31

56

38

57

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

58

81

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge, og gir andre 

erfaringer og læringsbetingelser enn skolen og mer uformelle situasjoner. På sitt beste gir organisasjonene 

tilgang på gode og varierte opplevelser, de gir ungdom mulighet til å utvikle sine evner, de gir trening i å 

fungere i et fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe målrettet.

Samtidig tillegges barne- og ungdomsorganisasjonene ofte en forebyggende rolle. Forskning tyder 

imidlertid på at sammenhengen mellom for eksempel rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse varierer en 

del med organisasjonstype. Det er også slik at mange av organisasjonene særlig rekrutterer ungdom som i 

utgangspunktet er de mest «veltilpassede».

Ungdata viser at langt de fleste barn og unge har deltatt i eller vært innom ulike typer organiserte 

fritidsaktiviteter gjennom oppveksten. Selv om det er en viss nedgang i løpet av ungdomsårene, deltar 

fremdeles to av tre ungdomsskoleelever på landsbasis i en eller annen form for organisert fritidsaktivitet. 

Idretten organiserer klart flest.

De nasjonale tallene fra Ungdata viser at andelen som er med på organiserte aktiviteter har holdt seg 

forholdsvis stabilt det siste tiåret.

Organisert fritid 
KAPITTEL 8

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen 

organisasjoner, klubber, lag eller foreninger 

etter at du fylte 10 år? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt

22 Nordreisa kommune

Prosentandel som aldri har vært med i en 

organisasjon, klubb eller lag. Blant gutter og 

jenter på ulike klassetrinn

19

15

19

13

21

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

58

24

18

64

24

12

Ja, jeg er med nå

Nei, men jeg har
vært med tidligere

Nei, jeg har aldri
vært med

Nordreisa kommune Norge

De fleste er med på 

en eller annen form 

for organisert 

fritidsaktivitet
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ORGANISERT FRITID

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er med i en organisasjon, klubb eller lag

Hvor mange ganger har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber 

eller lag den siste måneden? 

UNGDOMSSKOLEN 23

38

76

86

96

92

73

10

17

11

4

4

16

8

3

2

1

6

44

4

2

3

5

Idrettslag

Fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb

Religiøs forening

Korps, kor, orkester

Kulturskole/musikkskole

Annen organisasjon, lag eller forening

Ingen ganger 1-2 ganger 3-4 ganger 5 ganger eller oftere

Prosentandel som har deltatt minst fem ganger 

på organiserte fritidsaktiviteter siste måned. 

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

59
56 56

69

49

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Aktiv i organiserte fritidsaktiviteter

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er 

kartlagt ved hjelp av spørsmål som måler hvor 

mange ganger i løpet av den siste måneden 

ungdom har vært med på aktiviteter, møter eller 

øvelser i ulike typer foreninger, lag og klubber. 

I resultatene som presenteres fra Ungdata 

omfatter det å være «aktiv i fritidsorganisasjon» 

de som svarer at de har vært med på slike 

aktiviteter minst fem ganger siste måned. 

72

58

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Gjennom mediene kan man av og til få inntrykk av at norsk ungdom er i ferd med å forfalle fysisk. 

Forskning viser derimot at det er like mange i dag som trener som for tjue år siden. De aller fleste ungdom 

trener, men det er stor variasjon i hvilke treningsaktiviteter de driver med. Mens mange spiller håndball, 

basket, fotball eller driver med en annen idrett gjennom et idrettslag, har andre treningssenteret som sin 

faste treningsarena. Det er også mange unge som trener på egen hånd, enten helt alene eller sammen 

med venner.

Ungdata viser at tre av fire norske tenåringer er med i organisert idrettslag i løpet av ungdomstiden, og at 

enda flere har vært med som barn. Rekrutteringen til idrettslagene er høy de fleste steder i landet, og ingen 

andre organiserte fritidsaktiviteter aktiviserer en så stor del av ungdomsbefolkningen. Samtidig er frafallet 

fra ungdomsidretten stor. Nærmere seks av ti som har vært med i ungdomsidrett, har sluttet før de er blitt 

18 år. Ungdomstiden er en tid der mange får nye interesser, og det er naturlig at mange velger andre måter 

å være fysisk aktive på. 

Frafallet skjer nokså jevnt utover i ungdomsalderen, men flere slutter i overgangen mellom ungdomsskolen 

og videregående enn ellers. Frafallet er større for jentene enn for guttene. Særlig er det flere jenter som 

slutter i overgangen til videregående. Frafallet i ungdomsidretten har også en sosial profil. Langt flere av de 

som vokser opp i familier med relativt få ressurser hjemme, slutter i ungdomsidrett, og en god del slutter 

nokså tidlig i tenårene. Ungdom fra høyere sosiale lag blir dermed værende lengre i ungdomsidretten. I 

mange idretter stilles det store krav til utstyr og deltakelse, og det kan koste en god del å være med. Dette 

kan være en utfordring for å nå overordnete målsettinger om «idrettsglede for alle». 

Trening og fysisk aktivitet
KAPITTEL 9

Hvor ofte trener du? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt

24 Nordreisa kommune

Prosentandel som trener minst én gang i uka. 

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

87
81 83

94

78

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

4

6

5

16

22

47

7

5

6

16

23

44

Aldri

Sjelden

1-3 ganger i
måneden

1-2 ganger i uka

3-4 ganger i uka

Minst 5 ganger i uka

Nordreisa kommune Norge

Å trene er noe de 

aller fleste driver 

med. Noen 

ungdommer trener 

svært mye
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TRENING OG FYSISK AKTIVITET

Hvor ofte ungdom trener på ulike måter

UNGDOMSSKOLEN 25

36

43

66

86

78

14

2

4

2

4

30

22

13

9

8

12

17

12

2

3

9

16

6

2

7

Trener på egen hånd

I et idrettslag

På treningsstudio

Annen organisert trening

E-sport

Sjelden, aldri 1-2 ganger i måneden 1-2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Minst 5 ganger i uka

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir 

andpusten eller svett? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt

2

5

4

23

37

29

2

7

6

25

35

25

Aldri

Sjelden

1-2 ganger i
måneden

1-2 ganger i uka

3-4 ganger i uka

Minst 5 ganger i uka

Nordreisa kommune Norge

Tenk på de siste sju dagene. Hvor mange dager 

var du så fysisk aktiv at du ble andpusten eller 

svett i minst 60 minutter til sammen i løpet av en 

dag? 

20

30

23

16

10

Ingen av dagene

1-2 dager

3-4 dager

5-6 dager

7 dager

Hvor ofte ungdom er med på følgende aktiviteter, når de ser bort fra det de eventuelt driver med gjennom 

en idrettsklubb

15

58

25

25

9

9

15

6

20

1

17

1

Spiller fotball, basket, står på ski eller driver
med andre «vanlige» idrettsaktiviteter (ikke i

idrettslag)

Kjører skate-, snow- eller longboard,
streetdanser, klatrer, driver med parkour eller

andre liknende aktiviteter (ikke i idrettslag)

Aldri Av og til 1-2 ganger i måneden 1-2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Minst 5 ganger i uka
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De aller fleste unge har god helse. Ungdomstiden er en periode der det skjer store forandringer både 

kroppslig og mentalt. I løpet av ungdomsskolen har de fleste kommet i puberteten, og mange har begynt å 

kjenne på følelser overfor seg selv og andre som de ikke hadde som barn. Mange opplever dette som en 

spennende tid, der de får nye erfaringer, utvikler seg sosialt og prøver ut ting de aldri har gjort før. Samtidig 

er de første tenårene en periode der stadig flere opplever ulike former for psykiske helseplager, og der 

vonde tanker og følelser vil kunne sette et preg på hvordan man fungerer i hverdagslivet. 

Det er generelt større fokus på helse i dag enn tidligere, og større kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi 

i dag er mer opptatt av å forebygge dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis også blitt flinkere til å kjenne 

etter hvordan vi har det, noe som igjen kan påvirke hvordan man vurderer egen helsesituasjon. Ungdata 

viser likevel at de fleste unge er fornøyd med egen helse. Det er en tendens til at flere blir misfornøyd med 

egen helse etter hvert som de blir eldre. På landsbasis er det litt flere jenter som er misfornøyd enn gutter. 

Jenter bruker også ulike helsetjenester litt oftere enn gutter.

Fordi livsstilsvaner etableres tidlig er ungdom en sentral målgruppe for forebyggende helsearbeid. Barn har 

jevnt over et høyt fysisk aktivitetsnivå opp til en viss alder. Imidlertid synker aktivitetsnivået med alderen og 

studier viser at 15-åringer er langt mindre fysisk aktive enn for eksempel 9-åringer. Jenter er noe mindre 

fysisk aktive enn gutter. De siste tiårene har vi sett en tydelig trend der andelen som røyker blant unge i 

Norge har gått kraftig ned, etter årtusenskiftet har det også vært en klar nedgang i unges alkoholforbruk. 

Helse 
KAPITTEL 10

Hvor fornøyd er du med helsa di? Prosent i 

Nordreisa kommune og nasjonalt

26 Nordreisa kommune

Helse

Egenvurdert helse er en viktig indikator for 

sykelighet og bruk av helsetjenester, og brukes 

til overvåking av befolkningens helsestatus over 

tid. 

Nasjonalt svarer rundt to av tre at de er fornøyd 

med helsa si, mens nær en av fem er 

misfornøyd. Gutter er i gjennomsnitt noe mer 

fornøyd med egen helse enn jenter.

Prosentandel som er fornøyd med helsa si. 

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

74

57 54

81

67

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

7

12

15

25

41

7

9

14

29

41

Svært misfornøyd

Litt misfornøyd

Verken fornøyd
eller misfornøyd

Litt fornøyd

Svært fornøyd

Nordreisa kommune Norge
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HELSE

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er fornøyd med helsa si

UNGDOMSSKOLEN 27

Har du vært plaget av hodepine siste måned?

Nordreisa kommune og nasjonalt

16

53

19

12

22

49

22

6

Ingen ganger

Noen ganger

Mange ganger

Daglig

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som daglig har hatt hodepine 

siste måned. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

8

16
15

3

10

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Har du hatt andre fysiske plager (for eksempel 

kvalme, vondt i magen, smerter i ledd, nakke 

eller muskler) siste måned? 

12

46

32

11

Ingen ganger

Noen ganger

Mange ganger

Daglig

Prosentandel som daglig har hatt andre fysiske 

plager (enn hodepine) siste måned. Blant gutter 

og jenter på ulike klassetrinn

11

8

17

0

7

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

64 66

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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HELSE

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som bruker reseptfrie smertestillende ukentlig eller daglig

Hvor ofte har du brukt smertestillende tabletter 

(Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste 

måned? Nordreisa kommune og nasjonalt

28 Nordreisa kommune

40

39

13

6

2

36

46

10

5

2

Ingen ganger

Sjeldnere enn én
gang i uka

Minst ukentlig

Flere ganger i uka

Daglig

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som bruker reseptfrie 

smertestillende ukentlig eller daglig. Blant gutter 

og jenter på ulike klassetrinn

10

33

20

9

26

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som har brukt følgende 

helsetjenester i løpet av det siste året. Nordreisa 

kommune og nasjonalt

Prosentandel gutter og jenter som har brukt 

ulike helsetjenester i løpet av det siste året

26

9

9

52

9

13

Helsesykepleier på skolen

Helsestasjon for ungdom

Psykolog

Gutter Jenter

38

10

10

39

10

9

Helsesykepleier på skolen

Helsestasjon for ungdom

Psykolog

Nordreisa kommune Norge

17
21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Psykiske helseplager

I denne rapporten omtaler vi det som å ha 

«mange psykiske plager» dersom en ungdom i 

gjennomsnitt har krysset av for at de – i løpet av 

en uke – er «ganske mye plaget» av alle de 

seks plagene i figuren over. 

Det er viktig å presisere at Ungdata ikke fanger 

opp det som ut fra kliniske kriterier regnes som 

depresjon eller depressive lidelser. Mange av 

de plagene vi spør om i Ungdata-

undersøkelsen er hverdagsplager som mange 

har, men som kan være utfordrende nok for 

mange av de som opplever dem. Særlig for de 

som har et vedvarende høyt nivå av slike 

helseplager.

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som i løpet av de siste sju dagene har hatt mange psykiske 

plager

Prosentandel som har hatt mange psykiske 

plager de siste sju dagene. Blant gutter og 

jenter

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

20

29

37

42

37

21

33

35

33

33

32

31

34

22

20

17

21

32

13

13

10

7

9

16

Følt at alt er et slit

Hatt søvnproblemer

Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert

Følt håpløshet med tanke på framtida

Følt deg stiv eller anspent

Bekymret deg for mye om ting

Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget

14
19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9

31

Gutter Jenter
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Har du opplevd så mye press den siste uka at 

du har hatt problemer med å takle det?

53

33

11

2

Ikke i det hele tatt

I liten grad

I stor grad

I svært stor grad

HELSE

Opplever du press i hverdagen din?

30 Nordreisa kommune

Stress og press

I diskusjonene om hvordan det er å være ung i 

dag hører man ofte at ungdom opplever mye 

prestasjonspress, og at det er sterke 

forventninger til den enkelte om å være best –

enten det handler om å ha et bra utseende, 

om å være god på skolen eller i idrett, eller å 

lykkes gjennom sosiale medier. 

Men hvor mange opplever egentlig press i 

hverdagen – og hvor mange har problemer 

med å takle presset de står overfor? 

Stress kan både være positivt og negativt. Det 

kan for eksempel være positivt når det gir deg 

ekstra energi og gjør deg bedre i stand til å 

fokusere og prestere. Men stress har også 

negative sider, og kan i verste fall være 

helsefarlig. Det negative stresset oppstår 

gjerne når det over tid er en tydelig ubalanse 

mellom de utfordringene en står overfor, og de 

ressursene en har til å håndtere situasjonen. 

I Ungdata er denne typen negativt stress 

kartlagt gjennom å spørre ungdom om de har 

opplevd så mye press den siste uka at de har 

hatt problemer med å takle presset. 

32

15

34

77

35

26

32

13

18

22

17

6

9

24

11

2

5

13

6

2

Press om å se bra ut eller
ha en fin kropp

Press om å gjøre det bra
på skolen

Press om å gjøre det bra i
idrett

Press om å ha mange
følgere og likes på sosiale

medier

Ikke noe press Litt press En del press

Mye press Svært mye press

Prosentandel som opplever mye press på minst 

to områder. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

4

35

24

12

17

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som i løpet av siste uke i stor eller 

svært stor grad har opplevd så mye press at de 

har hatt problemer med å takle det. Blant gutter 

og jenter på ulike klassetrinn

9

19

15

3

17

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn
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Matvaner

I ungdomstiden utvikler kroppen seg raskt, og 

behovet for næringsstoffer øker. Gode 

kostholdsvaner etableres tidlig og tas med 

videre i livet. Det vi spiser og drikker påvirker 

helsa vår. Et sunt kosthold og god ernæring 

kan redusere risikoen for en rekke 

sykdommer, og er avgjørende for vekst og 

utvikling i ungdomstiden. Ifølge nasjonale 

kostholdsråd bør kostholdet vårt være variert 

og inneholde mye grønnsaker, frukt og bær, 

grove kornprodukter og fisk. I tillegg bør vi 

begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt 

kjøtt, samt redusere inntaket av sukker og salt.

Hvor ofte ungdom i løpet av en vanlig skoleuke pleier å spise frokost før skolen, og hvor ofte de spiser 

lunsj, frukt og grønt i løpet av skoledagen

57

72

17

9

10

18

8

5

22

26

13

43

Frokost før første time

Matpakke eller lunsj på skolen

Grønnsaker, frukt eller bær i løpet av
skoledagen

5 dager i uka 3-4 dager i uka 1-2 dager i uka Sjeldnere

Prosentandel som spiser frokost før første time 

fem ganger i uka. Blant gutter og jenter på ulike 

klassetrinn

63

51
57

52

63

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som spiser matpakke eller lunsj på 

skolen fem ganger i uka. Blant gutter og jenter på 

ulike klassetrinn

74
68

73
77

67

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som spiser grønnsaker, frukt eller 

bær i løpet av skoledagen fem ganger i uka. 

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

14

20 20

10

20

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn
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Ungdomstiden er en periode der mange gjør sine første erfaringer med ulike rusmidler. Bruk av rusmidler i 

ungdomsalderen skjer ofte i sosiale fellesskap, og for mange innebærer eksperimentering med og bruk av 

rusmidler en symbolsk markering av overgangen fra barn til ungdom. Samtidig vet vi at det å debutere tidlig 

både øker sannsynligheten for skader eller andre negative opplevelser i ungdomstiden, og for et 

problematisk forhold til rusmidler senere i livet. 

Alkohol er det rusmiddelet med størst utbredelse blant ungdom. Selv om vi har sett en nedgang i ungdoms 

bruk av alkohol siden årtusenskiftet, er det fremdeles mange unge som drikker, og da særlig mot slutten av 

tenårene. Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er når de begynner å drikke alkohol. 

På slutten av ungdomsskolen har omtrent én av fire opplevd å ha vært beruset. Det store flertallet har 

dermed ikke vært beruset i løpet av ungdomsskolen, og det er kun et mindretall som har prøvd narkotiske 

stoffer. Det er generelt små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter. 

I løpet av de siste 25 årene har kampen mot røyking blitt intensivert. Aldersgrensen for kjøp av tobakk er 

hevet fra 16 til 18 år og det er senere blitt innført en egen røykelov. Tiltakene har ført til en nedgang i 

andelen dagligrøykere som nærmest er uten sidestykke i norsk sosialhistorie. Andelen røykere både blant 

ungdom og voksne har gått markant ned fra årtusenskiftet til i dag. Samtidig har andelen unge som snuser, 

gått opp. Økt snusing oppveier likevel ikke tilbakegangen i røyking, og bruken av tobakk har samlet gått 

tilbake. 

På landsbasis har andelen som har prøvd cannabis økt de aller siste årene. Det er også flere unge enn for 

en tid tilbake som forteller at de har blitt tilbudt stoffer som hasj eller marihuana.

Rusmidler 
KAPITTEL 11

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 

Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt

32 Nordreisa kommune

Prosentandel som aldri har smakt alkohol eller 

bare har smakt noen få ganger. Blant gutter og 

jenter på ulike klassetrinn

90 87 86
94

87

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

65

24

8

3

0

61

24

10

4

1

Aldri

Har bare smakt
noen få ganger

Av og til, men ikke
så ofte som

månedlig

Nokså jevnt 1-3
ganger i måneden

Hver uke

Nordreisa kommune Norge

På ungdomsskolen 

har de færreste 

begynt å drikke 

alkohol
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RUSMIDLER

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har vært beruset på alkohol i løpet av det siste året

UNGDOMSSKOLEN 33

Hvor mange ganger i løpet av det siste året har 

du vært beruset på alkohol? Nordreisa 

kommune og nasjonalt

90

4

5

1

0

87

5

5

1

2

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6-10 ganger

11 ganger eller mer

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som har vært beruset i løpet av 

det siste året. Blant elever på ulike klassetrinn

Får du lov til å drikke alkohol av dine 

foreldre/foresatte? Nordreisa kommune og 

nasjonalt

Prosentandel som får lov av foreldre/foresatte å 

drikke alkohol. Blant elever på ulike klassetrinn

2

0

7

8. trinn 9. trinn 10. trinn

3

88

9

4

82

13

Ja

Nei

Vet ikke

Nordreisa kommune Norge

12

3

13

8. trinn 9. trinn 10. trinn

15
10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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RUSMIDLER

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som røyker eller snuser ukentlig eller daglig

Snuser du? Prosent i Nordreisa kommune og 

nasjonalt

34 Nordreisa kommune

88

6

2

1

4

88

6

2

1

3

Har aldri brukt snus

Har brukt før, men
har sluttet helt nå

Snuser sjeldnere
enn én gang i uka

Snuser ukentlig,
men ikke hver dag

Snuser daglig

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som snuser ukentlig eller daglig. 

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

4
5

2

0

9

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Røyker du? Prosent i Nordreisa kommune og 

nasjonalt

89

8

1

2

1

88

7

3

1

1

Har aldri røykt

Har røykt før, men
har sluttet helt nå

Røyker sjeldnere
enn én gang i uka

Røyker ukentlig,
men ikke hver dag

Røyker daglig

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som røyker ukentlig eller daglig. 

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

1

3

2

0

4

Gutter Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn

4
2

6
5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Røyker ukentlig eller daglig

Snuser ukentlig eller daglig
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RUSMIDLER

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har brukt hasj eller marihuana / blitt tilbudt hasj eller 

marihuana i løpet av det siste året

UNGDOMSSKOLEN 35

Hvor mange ganger i løpet av det siste året har 

du brukt hasj eller marihuana? Nordreisa 

kommune og nasjonalt

98

2

0

0

0

96

2

1

0

1

Ingen ganger

1 gang

2-5 ganger

6-10 ganger

11 ganger eller mer

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som har brukt hasj eller 

marihuana i løpet av det siste året. Blant gutter 

og jenter

Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj 

eller marihuana? Nordreisa kommune og 

nasjonalt

Prosentandel som har blitt tilbudt hasj eller 

marihuana i løpet av det siste året. Blant elever 

på ulike klassetrinn

16

0

4

8. trinn 9. trinn 10. trinn

2

6

92

7

9

84

Ja, flere ganger

Ja, én gang

Nei, aldri

Nordreisa kommune Norge

3

2

9 8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Har brukt hasj eller marihuana siste året

Blitt tilbudt hasj eller marihuana i løpet av det siste året

1
2

Gutter Jenter
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Ungdomstiden er en periode for utprøving på nye arenaer. I denne fasen av livet er det ikke uvanlig å være 

med på aktiviteter som er på kant med det som er alminnelig sosialt akseptert – inkludert å bryte regler 

foreskrevet gjennom lovverket. Innen kriminologisk forskning er det et etablert funn at lovbrudd forekommer 

hyppigst blant ungdom og unge voksne. I et historisk perspektiv blir de unge kriminelle likevel stadig eldre. 

På slutten av 1950-tallet var kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14-åringer. I dag topper 19-åringene 

kriminalstatistikken.

Å debutere tidlig med kriminalitet, og å begå lovbrudd av alvorlig karakter, øker risikoen for en kriminell 

løpebane senere i livet. Det er ikke helt tilfeldig hvem som havner i denne gruppen. Ofte har ungdom som 

begår kriminelle handlinger, tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv, svak psykisk helse, dårlig 

skoletilpasning, svakt sosialt nettverk og rusproblemer.  

Etter en nokså kraftig økning i ungdomskriminaliteten gjennom store deler av etterkrigstiden, har omfanget 

av lovbrudd gått ned blant ungdom etter årtusenskiftet. Ungdata viser at dagens ungdom generelt er 

veltilpasset og ikke spesielt opptatt av å bryte regler. Siden 2015 har det imidlertid vært en økning på 

landsbasis i andelen unge som begår regelbrudd, noe som særlig gjelder for guttene.

Regelbrudd 
KAPITTEL 12

Prosentandel involvert i ulike former for 

regelbrudd. Prosent i Nordreisa kommune

36 Nordreisa kommune

60

34

6

50

37

13

Ingen regelbrudd Noen regelbrudd Mange regelbrudd

Nordreisa kommune Norge

4

9

2

1

8

4

11

2

9

3

2

4

15

Tatt med deg varer fra butikk
uten å betale

Vært i slåsskamp

Med vilje ødelagt eller knust
vindusruter, busseter,

postkasser eller lignende
(gjort hærverk)

Sprayet eller tagget ulovlig
på vegger, bygninger, tog,

buss eller lignende

Lurt deg fra å betale på kino,
idrettsstevner, buss, tog eller

lignende

Vært borte en hel natt uten
at dine foreldre/foresatte

visste hvor du var

Skulket skolen

En gang To eller flere ganger

De fleste unge er 

nokså lovlydige. Det 

er ofte en liten andel 

av ungdommene som 

står for mesteparten 

av lovbruddene

Prosentandel i Nordreisa kommune og 

nasjonalt som i ulik grad er involvert i 

regelbrudd
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REGELBRUDD

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som har tatt varer i butikken uten å betale og andelen som 

har gjort hærverk

UNGDOMSSKOLEN 37

Regelbrudd blant gutter og jenter i Nordreisa 

kommune

61

36

4

60

31

11

Ingen regelbrudd Noen regelbrudd Mange regelbrudd

Gutter Jenter

Kategorisering

I Ungdata er ungdom plassert i ulike 

kategorier avhengig av hvor få eller mange 

regelbrudd de rapporterer om i undersøkelsen. 

Kategoriseringen er basert på seks spørsmål 

om hvor mange ganger i løpet av det siste året 

den enkelte har vært med på handlinger som 

enten kan regnes som lovbrudd (nasking, 

hærverk og tagging) eller andre former for 

regelbrudd (som å snike seg inn på steder 

uten å betale, snike seg ut hjemmefra om 

natten, slåssing og skulking).

Spørsmålene er valgt ut fordi de har vært med 

i Ungdata de siste årene, og gir dermed 

muligheter til å sammenlikne med andre 

kommuner  og regioner og med Norge som 

helhet. 

Gruppen av ungdom som havner i kategorien 

«Ingen regelbrudd», er alle de som svarer at 

de ikke har vært med på noen av lov- og 

regelbruddene de får spørsmål om. «Noen 

regelbrudd» gjelder de som har vært med på 

noen handlinger noen få ganger. Gruppen 

som er omtalt som «Mange regelbrudd» er de 

som rapporterer om at de har vært med på 

alle, eller de fleste av disse handlingene, 

gjerne flere ganger. 

Prosentandel involvert i ulike former for 

regelbrudd

5

1

1

1

1

Hatt med deg kniv eller
andre våpen på steder det

ikke er lov

Hacket, svindlet noen eller
drevet med annen

kriminalitet på nettet

Solgt hasj eller andre
ulovlige stoffer

En gang To eller flere ganger

7 66 5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Har tatt varer i butikken uten å betale siste år

Har gjort hærverk med vilje siste år
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Ungdom i Norge rapporterer generelt om høy trivsel og gode levekår. Samtidig rammes en del unge av 

mobbing, vold eller andre former for trakassering. Noen opplever vold og krenkelser fra andre unge, og 

særlig er mobbing og seksuelle krenkelser i ungdomstiden koplet til jevnaldrende. 

Mens mobbing har stått høyt på dagsorden i lengre tid, har seksuell trakassering og vold fra foreldre fått 

mindre oppmerksomhet i forskning blant ungdom. I dag er oppmerksomheten om disse fenomenene større. 

Å ha god kunnskap og oversikt er ansett som viktig for å kunne utvikle en bedre politikk på området. 

Forskningsinstituttene NOVA og NKVTS har begge gjennomført studier av unges utsatthet for vold i 

familien. Begge finner at majoriteten av ungdom ikke har opplevd vold. Samtidig har ganske mange unge 

vært utsatt for en eller annen form for fysisk vold fra en forelder, mens langt færre har opplevd alvorlig vold. 

Ungdata bidrar med oppdaterte lokale og nasjonale tall om unges utsatthet for vold hjemme. Gjennom 

undersøkelsen kan man få et bilde av hvordan forekomsten varierer geografisk. 

Forebygging er en viktig begrunnelse for å kartlegge omfang og utviklingstrekk av ulike former for vold og 

trakassering. Ofte vil det være vanskelig å måle effekten av forebyggende tiltak direkte. Kunnskap om 

forekomst i ulike grupper og eventuelle endringer over tid, er likevel viktig både som grunnlag for 

planlegging av tiltak, for å kunne si noe om tiltakene treffer den aktuelle målgruppen og om mulige effekter. 

Vold og trakassering 
KAPITTEL 13

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller 

utfrysing av andre unge på skolen eller i 

fritiden? Prosent i Nordreisa kommune og 

nasjonalt

38 Nordreisa kommune

Prosentandel som blir mobbet minst hver 14. 

dag. Blant gutter og jenter

2

2

2

2

29

63

3

3

2

5

27

60

Ja, flere ganger i
uka

Ja, omtrent én
gang i uka

Ja, omtrent hver
14. dag

Ja, omtrent én
gang i måneden

Nesten aldri

Aldri

Nordreisa kommune Norge

På landsbasis 

opplever rundt åtte 

prosent å bli jevnlig 

plaget, truet eller 

frosset ut av andre 

unge

6
5

Gutter Jenter
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VOLD OG TRAKASSERING

UNGDOMSSKOLEN 39

Hender det at du er med på plaging, trusler 

eller utfrysing av andre unge på skolen eller i 

fritiden? Nordreisa kommune og nasjonalt

2

1

2

2

17

77

1

1

1

2

20

75

Ja, flere ganger i uka

Ja, omtrent én gang i uka

Ja, omtrent hver 14. dag

Ja, omtrent én gang i
måneden

Nesten aldri

Aldri

Nordreisa kommune Norge

Prosentandel som mobber andre minst hver 14. 

dag. Blant gutter og jenter

Blir du mobbet, truet eller utestengt på nett?

Prosentandel som blir mobbet, truet eller 

utestengt på nett minst hver 14. dag. Blant 

gutter og jenter

0

2

2

0

17

79

Ja, flere ganger i
uka

Ja, omtrent én gang
i uka

Ja, omtrent hver 14.
dag

Ja, omtrent én gang
i måneden

Nesten aldri

Aldri

Tidstrend i Nordreisa kommune. 

Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som blir mobbet minst hver 14. dag

8 5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3

5

Gutter Jenter

6

2

Gutter Jenter
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VOLD OG TRAKASSERING

Prosentandel som har blitt utsatt for ulike former for seksuell trakassering i løpet av siste år

40 Nordreisa kommune

Seksuell trakassering

#metoo-kampanjen har bidratt til økt 

oppmerksomhet om seksuell trakassering. 

Seksuell trakassering defineres gjerne som 

uønsket seksuell oppmerksomhet, og handler 

om oppførsel og handlinger som spiller på 

kjønn, kropp og seksualitet, og der den ene 

parten opplever det som ubehagelig eller 

truende. 

Seksuell trakassering kan skje på ulike måter. 

Ungdata kartlegger verbale former for 

trakassering, uønsket deling av nakenbilder 

eller -filmer, negativ seksuell ryktespredning 

og uønsket beføling. 

For å avgrense fenomenet fra legitime former 

for seksuell kontakt, er spørsmålene formulert 

slik at de fanger opp handlinger som har 

skjedd mot de unges vilje eller at det har 

skjedd på en negativ og/eller sårende måte, 

som de absolutt ikke likte.

Å bli utsatt for seksuell trakassering er noe 

som gjelder en god del unge. Jenter er 

generelt mer utsatt enn gutter, men også 

gutter er utsatt for denne formen for 

trakassering. 

8

12

5

3

6

4

4

5

4

3

1

At noen på en sårende måte kalte deg for hore, homo eller
andre ord med seksuelt innhold

At noen spredte negative seksuelle rykter om deg

At noen mot din vilje befølte deg på en seksuell måte

At noen mot din vilje delte bilder eller filmer av deg der du
er naken eller deltar i seksuelle handlinger

1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som siste år har opplevd at noen 

mot sin vilje befølte dem på en seksuell måte. 

Blant gutter og jenter

9

17

Gutter Jenter

Prosentandel som siste år har opplevd at noen har 

delt bilder eller filmer av dem der de er nakne eller 

deltar i seksuelle handlinger. Blant gutter og jenter

0

9

Gutter Jenter
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Vold fra jevnaldrende

Mesteparten av volden ungdom blir utsatt for 

skjer i møte med andre ungdommer. I mange 

tilfeller skjer volden mellom unge mennesker 

som kjenner hverandre fra før eller som 

kjenner til hverandre. 

Voldserfaringene oppstår under ulike 

omstendigheter og har ulik alvorlighetsgrad. 

Noen handlinger skjer i affekt, mens andre er 

planlagt. Noen handlinger er mindre alvorlige, 

mens det andre ganger gjelder svært alvorlige 

kriminelle hendelser, som for eksempel ran. 

To spørsmål i Ungdata handler om vold fra 

jevnaldrende. Det første dekker handlinger 

som er relativt utbredt blant ungdom, som 

slag, spark, lugging eller lignende. Det andre 

kartlegger erfaringer med å ha blitt truet, 

angrepet eller ranet med gjenstander eller 

våpen. 

Vold i familien

Vold i familien er en samlebetegnelse som 

dekker ganske ulike fenomener. Foreldre kan 

både utøve fysisk og psykisk vold mot barna 

sine. I dag sier vi at barn og unge utsettes for 

vold også dersom de lever med vold i familien. 

Det siste omtales ofte som vitneerfaringer. 

Bak betegnelsen fysisk vold fra foreldre kan det 

skjule seg ulike fenomener – volden kan være 

en enkeltstående hendelse, eller den kan være 

systematisk, og den kan være mer eller mindre 

grov. 

I Ungdata kartlegges vold i familien med to 

spørsmål. Vi spør om ungdom i løpet av det 

siste året har opplevd å bli slått med vilje av en 

voksen i familien og om de har vært vitne til at 

voksne i familien har blitt utsatt for vold. 

Resultatene viser at dette er en realitet for noen 

unge.

Har en ungdom slått deg, sparket deg, ristet 

deg hardt, lugget deg eller lignende?

Har du sett eller hørt at en voksen i din familie 

har blitt slått, sparket, ristet hardt eller lugget av 

en annen voksen i familien? 

78

22

Ingen ganger Én eller flere ganger

95

5

Ingen ganger Én eller flere ganger

Har en voksen i familien din slått deg med vilje?

Har en ungdom med gjenstander eller våpen 

truet, angrepet eller ranet deg? 

96

4

Ingen ganger Én eller flere ganger

98

2

Ingen ganger Én eller flere ganger
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Har minst én fortrolig venn

Nordreisa kommune Norge

42 Nordreisa kommune

NØKKELTALL

Kommune – Norge

87

17

79

9

80

46

28

26

59

90

31

75

10

85

62

38

25

68

Har minst én fortrolig venn

Har vært ute med venner
størsteparten av kvelden
minst to ganger siste uke

Har vært sosial på nett
størstedelen av kvelden

minst to ganger siste uke

Har vært veldig mye plaget
av følelsen av å være ensom

siste uke

Er fornøyd med foreldrene

Fornøyd med skolen du går
på

Bruker minst én time hver
dag på lekser og annet

skolearbeid utenom skolen

Har skulket skolen siste år

Er fornøyd med lokalmiljøet

90

69

52

64

37

88

46

65

25

85

71

51

58

61

88

61

70

18

Føler seg trygg i nærområdet

Synes tilbudet av
idrettsanlegg i nærområdet

er bra

Synes tilbudet av lokaler for å
treffe andre unge på fritida er

bra

Synes kulturtilbudet er bra

Synes kollektivtilbudet er bra

Tror de vil fullføre
videregående

Tror de vil ta høyere
utdanning

Tror de vil få et godt og
lykkelig liv

Tror de noen gang vil bli
arbeidsledig
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Har minst én fortrolig venn

Nordreisa kommune Norge

UNGDOMSSKOLEN 43

NØKKELTALL

81

52

48

58

62

24

85

66

12

19

64

42

44

64

62

31

82

70

6

15

Bruker minst tre timer daglig
foran en skjerm

Bruker minst to timer daglig
på elektroniske spill

Bruker minst to timer daglig
på sosiale medier

Er med i organiserte
fritidsaktiviteter

Har deltatt i et idrettslag
siste måned

Har vært i en fritidsklubb
siste måned

Trener minst én gang i uka

Er fornøyd med helsa si

Har daglig vondt i hodet

Har hatt mange psykiske
plager de siste sju dagene

18

88

2

5

10

2

8

6

5

5

23

84

2

4

13

4

16

9

9

8

Opplever mye press på minst
to områder

Drikker ikke eller har bare
smakt alkohol

Røyker ukentlig eller daglig

Snuser ukentlig eller daglig

Har vært beruset på alkohol
siste år

Har brukt hasj eller
marihuana siste året

Blitt tilbudt hasj eller
marihuana i løpet av det siste

året

Har tatt varer i butikken uten
å betale siste år

Har gjort hærverk med vilje
siste år

Blir mobbet minst hver 14.
dag
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Har minst én fortrolig venn

Nordreisa kommune Minst sentrale kommuner Mellomsentrale kommuner Sentrale kommuner

44 Nordreisa kommune

NØKKELTALL

Etter sentralitet

87

17

79

9

80

46

28

26

59

88

30

76

10

85

59

31

24

65

90

30

76

10

85

62

37

24

68

90

30

74

10

85

64

43

27

71

Har minst én fortrolig venn

Har vært ute med venner
størsteparten av kvelden
minst to ganger siste uke

Har vært sosial på nett
størstedelen av kvelden

minst to ganger siste uke

Har vært veldig mye plaget
av følelsen av å være ensom

siste uke

Er fornøyd med foreldrene

Fornøyd med skolen du går
på

Bruker minst én time hver
dag på lekser og annet

skolearbeid utenom skolen

Har skulket skolen siste år

Er fornøyd med lokalmiljøet

90

69

52

64

37

88

46

65

25

91

68

49

52

34

87

49

70

16

85

70

51

57

62

88

59

70

17

83

71

50

62

74

89

70

71

19

Føler seg trygg i nærområdet

Synes tilbudet av
idrettsanlegg i nærområdet

er bra

Synes tilbudet av lokaler for å
treffe andre unge på fritida er

bra

Synes kulturtilbudet er bra

Synes kollektivtilbudet er bra

Tror de vil fullføre
videregående

Tror de vil ta høyere
utdanning

Tror de vil få et godt og
lykkelig liv

Tror de noen gang vil bli
arbeidsledig

Kommuner med ulik sentralitetsgrad

SSB har laget et mål som sier noe om hvor sentralt beliggende alle kommunene i Norge er. Målet sier 

noe om hvor mange arbeidsplasser og serviceinstitusjoner man kan nå med bil i løpet av 90 minutter fra 

der man bor. I figurene på denne og neste side kan man sammenlikne Nordreisa kommune med tre 

kategorier av kommuner med ulik sentralitetsgrad. De sentrale kommunene er de mest folkerike 

kommunene, mens de minst sentrale kommunene i hovedsak ligger i det som gjerne kalles for Distrikts-

Norge. 
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Har minst én fortrolig venn

Nordreisa kommune Minst sentrale kommuner Mellomsentrale kommuner Sentrale kommuner

UNGDOMSSKOLEN 45

NØKKELTALL

81

52

48

58

62

24

85

66

12

19

66

44

45

63

59

44

79

68

6

14

66

43

45

64

62

30

82

70

7

16

62

40

42

63

64

25

84

72

6

16

Bruker minst tre timer daglig
foran en skjerm

Bruker minst to timer daglig
på elektroniske spill

Bruker minst to timer daglig
på sosiale medier

Er med i organiserte
fritidsaktiviteter

Har deltatt i et idrettslag
siste måned

Har vært i en fritidsklubb
siste måned

Trener minst én gang i uka

Er fornøyd med helsa si

Har daglig vondt i hodet

Har hatt mange psykiske
plager de siste sju dagene

18

88

2

5

10

2

8

6

5

5

20

81

2

4

16

3

11

7

10

9

23

84

2

4

13

4

16

9

9

8

25

85

2

3

12

5

19

11

9

7

Opplever mye press på minst
to områder

Drikker ikke eller har bare
smakt alkohol

Røyker ukentlig eller daglig

Snuser ukentlig eller daglig

Har vært beruset på alkohol
siste år

Har brukt hasj eller
marihuana siste året

Blitt tilbudt hasj eller
marihuana i løpet av det siste

året

Har tatt varer i butikken uten
å betale siste år

Har gjort hærverk med vilje
siste år

Blir mobbet minst hver 14.
dag
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Hvordan nøkkelindikatorene er målt.

Definisjoner

46 Nordreisa kommune

Har minst én fortrolig venn

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst 

én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg 

til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg».

Har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst 

to ganger siste uke

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «I løpet av siste 

uke (siste sju dager), hvor mange ganger har du brukt 

størsteparten av kvelden ute med venner?". Indikatoren 

viser hvor mange prosent som har svart minst to ganger.

Har vært sosial på nett størstedelen av kvelden minst to 

ganger siste uke

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «I løpet av siste 

uke (siste sju dager), hvor mange ganger har du vært 

sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden 

(snakket, chattet el.?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som har svart minst to ganger.

Har vært veldig mye plaget av følelsen av å være ensom 

siste uke

Indikatoren er målt gjennom spørsmål som kartlegger 

hvor mange som er plaget av ulike former for psykiske 

helseplager. Indikatoren viser hvor mange som svarer at 

de er «veldig mye plaget» av «følt deg ensom».

Er fornøyd med foreldrene

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) foreldrene dine?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

fornøyd» eller «litt fornøyd».

Er fornøyd med skolen du går på

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) skolen du går på?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

fornøyd» eller «litt fornøyd».

Bruker minst én time hver dag på lekser og annet 

skolearbeid utenom skolen

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid 

bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet 

skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer at de daglig bruker minst én 

time på lekser.

Har skulket skolen siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket 

skolen det siste året?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Er fornøyd med lokalmiljøet 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) lokalmiljøet der du bor?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

fornøyd» eller «litt fornøyd».

Føler seg trygg i nærområdet 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute 

om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i 

nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som svarer «ja, svært trygt» eller «ja, ganske 

trygt».

Synes tilbudet av idrettsanlegg i nærområdet er bra

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) idrettsanlegg?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

bra» eller «nokså bra».

Synes tilbudet av lokaler for å treffe andre unge på fritiden 

i er bra 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) lokaler for å treffe 

andre unge på fritiden (fritidsklubb, ungdomshus el.)?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært 

bra» eller «nokså bra».

Synes kulturtilbudet er bra

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) kulturtilbudet 

(kino, konsertscener, bibliotek el.)?». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer «svært bra» eller «nokså 

bra».

Synes kollektivtilbudet er bra

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på 

områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at 

tilbudet til ungdom er når det gjelder (…) kollektivtilbudet 

(buss, tog, trikk el.)?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som svarer «svært bra» eller «nokså bra».

Tror de vil fullføre videregående skole

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil 

komme til å fullføre videregående skole?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Tror de vil ta høyere utdanning

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil 

komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Tror de vil få et godt og lykkelig liv 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil 

komme til å få et godt og lykkelig liv?». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer «ja».

Tror de noen gang vil bli arbeidsledig

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du 

noen gang vil bli arbeidsledig?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer «ja».
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Bruker minst tre timer daglig på skjermaktiviteter

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom 

skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter 

foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en 

dag?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer 

tre timer eller mer.

Bruker minst to timer daglig på elektroniske spill

Indikatoren er målt gjennom to spørsmål med følgende 

innledningstekst: «Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor 

lang tid bruker du på (…) dataspill/TV-spill?» Og «Hvor 

lang tid bruker du på (…) spille på telefon/nettbrett». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som tilsammen 

svarer to timer eller mer.

Bruker minst to timer daglig på sosiale medier

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på en 

gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på (…) sosiale 

medier» Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer to timer eller mer.

Er med i organiserte fritidsaktiviteter

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Er du, eller har 

du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag 

eller foreninger etter at du fylte 10 år?» Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer «Ja, jeg er med nå».

Har deltatt i et idrettslag siste måned

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange 

ganger den siste måneden har du vært med på aktivite-

ter, møter eller øvelser i (…) et idrettslag?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer minst én gang. 

Har vært i en fritidsklubb siste måned

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange 

ganger den siste måneden har du vært med på 

aktiviteter, møter eller øvelser i (…) en fritidsklubb/ 

ungdomshus/ungdomsklubb?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer minst én gang. 

Trener minst én gang i uka

Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte 

ungdom trener eller driver med følgende aktiviteter: 

«Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på 

treningsstudio eller helsestudio», «Trener eller trimmer 

på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og 

«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport 

eller lignende)». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som tilsammen svarer at de trener minst én gang i uka.

Er fornøyd med helsa si

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

eller misfornøyd er du med (…) helsa di?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» 

eller «litt fornøyd».

Har daglig vondt i hodet

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du hatt 

noen av disse plagene i løpet av siste måned?» 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de 

«daglig» har hatt hodepine.

Har hatt mange psykiske plager de siste sju dagene

Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste 

uka har vært plaget av : «Følt at alt er et slit», «Hatt 

søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller 

deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», 

«Følt deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye 

om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i 

gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av 

disse symptomene.

Opplever mye press på minst to områder

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Opplever du 

press i hverdagen din?» Ungdommene ble bedt om å 

svare om de opplever «press om å se bra ut eller ha en fin 

kropp», «press om å gjøre det bra på skolen», «press om å 

gjøre bra i idrett», «press om å ha mange følgere og likes 

på sosiale medier». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer at de opplever «mye press» eller «svært mye 

press» på minst to av disse områdene.

Drikker ikke eller har bare smakt alkohol

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du 

drikker noen form for alkohol?» Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer «aldri» eller «har bare smakt 

noen få ganger».

Røyker ukentlig eller daglig

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «røyker 

daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag». 

Snuser ukentlig eller daglig

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du 

snus?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer 

«snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver 

dag».

Har vært beruset på alkohol siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) drukket 

så mye at du har følt deg tydelig beruset?». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette 

minst én gang.

Har brukt hasj eller marihuana siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) brukt 

hasj eller marihuana?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har blitt tilbudt hasj eller marihuana 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av 

det siste året (siste 12 måneder) blitt tilbud hasj eller 

marihuana?». Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer at dette har skjedd minst én gang.

Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) tatt med 

deg varer fra butikk uten å betale?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én 

gang.

Har gjort hærverk med vilje siste år

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Det siste året 

(siste 12 måneder), hvor mange ganger har du (…) med 

vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser 

el. (gjort hærverk)?». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har blitt mobbet minst hver 14. dag

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt 

for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen 

eller i fritiden?». Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» 

eller «ja, omtrent hver 14. dag».
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Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over 

store deler av landet svarer på et elektronisk 

spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres 

livssituasjon. Undersøkelsen gjennom-føres i 

skoletiden med en voksen til stede i 

klasserommet. De fleste bruker under 30 

minutter på å besvare alle spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym, og det er frivillig for 

barna om de ønsker å være med eller ikke. 

Foresatte blir informert om undersøkelsen i 

forkant, og kan si fra til skolen dersom de ikke 

ønsker at barnet deres skal delta.

Spørreskjemaet i Ungdata junior er tilpasset 

elever på femte til sjuende trinn. Det finnes en 

egen undersøkelse – Ungdata – for elever på 

ungdomstrinnet og i videregående opplæring. 

Hva kan Ungdata junior si noe om?

Målet med Ungdata junior er å få kartlagt 

hvordan barn har det og hva de driver med i 

fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer 

knyttet til livskvalitet, familie, vennskap, skole, 

lokalmiljø, mediebruk, deltakelse i 

fritidsaktiviteter, helse og mobbing. Ved å spørre 

barn direkte om disse temaene kan Ungdata 

junior gi en oversikt over hvor mange som for 

eksempel trives der de bor eller som driver med 

ulike typer fritidsaktiviteter. 

Resultatene må tolkes lokalt, og kan gi en 

pekepinn på hvilke områder kommunen bør 

jobbe spesielt med. For kommunen kan 

resultatene brukes som ett av flere 

kunnskapsgrunnlag i videreutviklingen av lokal 

oppvekstpolitikk. 

Resultatene fra Ungdata junior kan også brukes 

til å bevisstgjøre barn på hvordan andre barn har 

det, og hva som er vanlige aktiviteter blant barn i 

alderen 10 til 12 år.

Om rapporten

Denne rapporten er en del av gratistilbudet 

som gis til alle kommuner som gjennomfører 

Ungdata junior. Alle tall er hentet fra den 

lokale undersøkelsen, mens tekstene er 

utformet slik at de skal passe i alle kommuner. 

Det er derfor ikke foretatt egne vurderinger av 

hva de konkrete resultatene betyr for den 

enkelte kommune. Dette er et arbeid som 

kommunene selv må gjøre, gjerne i samarbeid 

med andre aktører.

2 Nordreisa kommune

Ungdata junior er en spørreundersøkelse rettet mot elever i 5. til 7. trinn. Undersøkelsen gir et bredt bilde 

av hvordan barn i alderen 10 til 12 år har det, og hva de driver med i fritiden. 

Undersøkelsen gjennomføres på skoler over store deler av landet og baserer seg på et standardisert og 

kvalitetssikret spørreskjema som gjør det mulig å sammenlikne barns situasjon på tvers av sted. 

I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i Nordreisa 

kommune våren 2021. Rapporten er inndelt i åtte tematisk inndelte kapitler, som til sammen vil gi en 

oversikt over hvordan barna i kommunen har det, og hva de gjør i hverdagen. Innenfor hvert tema vil man 

få svar på hvordan gutter og jenter har besvart spørsmålene. Bakerst i rapporten er det oversikt over 

hvordan elever fra ulike klassetrinn svarer på utvalgte nøkkelindikatorer. Alle resultatene i rapporten er 

oppgitt i prosent.

Flere steder i rapporten sammenliknes resultatene for kommunen med resultater som er kommet inn fra 

alle de som har gjennomført Ungdata junior i årene 2018 til 2020. I rapporten omtales dette som nasjonale 

tall.

Om rapporten

I Ungdata junior blir 

barn spurt om 

hvordan de har det 

og hva de driver med 

i fritiden
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Hvem står bak Ungdata junior?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere 

Høgskolen i Oslo og Akershus) og sju 

regionale kompetansesentre innen rusfeltet 

(KoRus) står bak Ungdata og Ungdata junior. 

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid 

med kommunene, som står for den praktiske 

gjennomføringen på skolene. 

Data fra alle lokale undersøkelser samles i 

den nasjonale «Juniordatabasen». Data-

basen inneholder svar fra mer enn 100 000 

barn som har deltatt i Ungdata junior siden 

den første gang ble gjennomført i 2017.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata junior. 

UNGDATA JUNIOR 3

OM RAPPORTEN

På nettsiden ungdata.no finnes mer informasjon 

om Ungdata og Ungdata junior. Her kan man få 

tilgang til forskningsrapporter og nyhetsoppslag 

basert på Ungdata.

Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som 

besvarte Ungdata junior i Nordreisa kommune

26
28

23

32

20
22

Gutter Jenter

5. trinn 6. trinn 7. trinn

Om tolkning av resultater

I tolkningen av resultater bør det tas hensyn til 

at det alltid vil være en viss statistisk usikkerhet 

knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten 

er størst i undersøkelser der det er relativt få 

barn som har svart på undersøkelsen, og minst 

i de store kommunene.

Hva elevene i Nordreisa kommune synes om å 

være med i Ungdata junior. Andelen som mener 

utsagnene stemmer

28

86

85

91

95

Undersøkelsen var altfor lang

Jeg fikk god informasjon om
undersøkelsen i forkant

Det var lett å svare på
spørsmålene

Undersøkelsen gir et godt bilde
av hvordan jeg har det

Jeg svarte ærlig på
spørsmålene

Fakta om undersøkelsen i

Nordreisa kommune

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden

Februar

Hvem som deltok i undersøkelsen

Elever fra 5. t il 7. t rinn

Antall elever som deltok 

152

Svarprosent

92
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Livskvalitet handler om det som gjør livet godt å leve. For det enkelte barn vil livskvalitet framstå som en 

subjektiv opplevelse av det livet man lever – om hvor godt man trives og om hvor fornøyd man er med livet 

sitt. Men også følelsen av å være nyttig eller opplevelse av mestring vil kunne påvirke den enkeltes 

livskvalitet på en positiv måte. Barn som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. Livskvalitet utvikles i og 

påvirkes av samspill med andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til et godt selvbilde og økt trivsel, mens 

stadig kritikk kan føre til det motsatte. 

Kapitlet gir et bilde av hvordan barn vurderer livet de lever og hvordan de ser på seg selv. Et 

gjennomgående funn i Ungdata junior-undersøkelsene, er at de aller fleste barn vurderer livet sitt som bra. 

De aller fleste er fornøyd med hvordan de er, og gir uttrykk for at de har alt de ønsker seg i livet. Mange 

barn opplever til tider at livet kan være stressende, eller at ingen ting er gøy mer. Samtidig viser 

undersøkelsen at det som regel bare er et fåtall som ofte opplever dette. Det er flere av guttene som er 

fornøyd med seg selv og livet sitt enn blant jentene. 

Å ha tilstrekkelig antall timer søvn vil være viktig for barns livskvalitet, fordi det påvirker både konsentrasjon 

og trivsel. Anbefalt mengde søvn for barn i alderen 10–12 år er ni til ti timer. I undersøkelsen blir barna spurt 

om hvor mange timer de sov sist natt. Svarene viser at de fleste barna sover innenfor rammene av det 

anbefalte. Men det er også en del barn som sover en god del mindre. 

Å ha noen å snakke med om vanskelige eller triste ting utgjør også en viktig side av livskvaliteten. Ungdata 

junior viser at de aller fleste kan snakke med foreldrene sine eller venner om slike ting. Mor er den som 

barna oftest oppgir som støtteperson, men det er også mange som kan snakke med faren sin eller med 

vennene. Det er også en god del som oppgir at de kan snakke om vanskelige ting med læreren sin eller 

med helsesykepleieren på skolen.

Livskvalitet
KAPITTEL 1

4 Nordreisa kommune

30

58

54

60

43

24

26

25

18

10

13

10

8

7

6

5

Jeg har alt jeg ønsker meg i livet

Jeg liker meg selv slik jeg er

Jeg er veldig godt fornøyd med hvordan
jeg er

Livet mitt er bra

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Hvordan barn oppfatter seg selv og livet sitt. Prosent som er enig og uenig i ulike utsagn

De aller fleste 

barn synes selv de har 

et bra liv

65

21

8 6

55

28

13
4

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Gutter Jenter

Hvordan gutter og jenter vurderer utsagnet 

«Livet mitt er bra». Prosent
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Søvn

Tilstrekkelig antall timer søvn er viktig for både 

konsentrasjon og trivsel. Anbefalt mengde 

søvn for barn i alderen 10–12 år er ni til ti timer. 

Ungdata junior kartlegger hvor mange timer 

barna sov sist natt. En god del barn 

rapporterer om mindre søvn enn anbefalt.

LIVSKVALITET

UNGDATA JUNIOR 5

18

33

24

41

50

65

76

38

41

47

36

34

21

15

44

27

30

23

16

14

9

Andre

Helsesøster på skolen

Læreren sin

Søsken

Venner

Far

Mor

Ja, helt sikkert Ja, kanskje Nei

Hvem barna kan snakke med om triste eller vanskelige ting. Prosent

Hvor mye søvn barn 

rapporterer varierer 

ganske mye

25

24

25

13

12

28

14

26

24

8

7 timer eller
mindre

8 timer

9 timer

10 timer

11 timer eller
mer

Gutter Jenter

Omtrent hvor mange timer sov du i natt? Prosent

34
45

2022

48

30

Aldri Noen ganger Ofte/veldig ofte

Gutter Jenter

Hvor ofte gutter og jenter har problemer med å 

sove. Prosent

38
46

16

31 35 34

Aldri Noen ganger Ofte/veldig ofte

Gutter Jenter

Hvor ofte gutter og jenter føler seg stresset. 

Prosent

47
37

16

29

52

19

Aldri Noen ganger Ofte/veldig ofte

Gutter Jenter

Hvor ofte gutter og jenter opplever at ingen ting 

er gøy mer. Prosent
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Venner er for de fleste en kilde til lek, glede, støtte, samhørighet og bekreftelse. Å være sammen med 

venner er for mange den mest sentrale aktiviteten i barnas liv. Et godt vennskap kan fungere som et sosialt 

immunforsvar, som øker robustheten overfor ulike utfordringer i oppveksten. På lengre sikt kan samspillet 

med jevnaldrende ha betydning for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse. Og motsatt, fravær av nære 

venner, manglende stabilitet i jevnalderrelasjoner eller ensomhet, kan være en belastning for barn, som 

bidrar til økt sårbarhet. 

Når barn blir spurt direkte, svarer de aller fleste at de har venner. Det store flertallet er sikre på at de har 

minst én venn som de kan stole på og snakke med om alt mulig. I tillegg er det mange som tror at de har en 

slik venn. Nesten alle som er med i Ungdata junior oppgir at de alltid eller som regel har noen å være 

sammen med, enten det gjelder i friminuttene på skolen eller i fritiden. Dette gjelder imidlertid ikke alle. En 

liten minoritet svarer at de som regel ikke har noen å være sammen med på fritida. 

Gutter og jenter har i omtrent like stor grad venner de kan stole på og være sammen med. Men flere gutter 

enn jenter er sikre på at de har noen å være sammen med. Motsatt er det flere jenter enn gutter som ofte 

opplever at de er ensomme. Generelt er det forholdsvis få barn – uansett kjønn – som ofte opplever at de er 

ensomme. Men en god del barn kjenner at de kan være ensomme «noen ganger». Det store flertallet av 

barn i denne alderen opplever derimot aldri å være ensomme.

I undersøkelsen ble barna spurt om hvorvidt vennene deres er gutter eller jenter, eventuelt om de omgås i 

kjønnsblandete vennegrupper. Det vanligste er at vennene består av en viss blanding gutter og jenter, men 

der flertallet likevel er venner av eget kjønn. En del barn inngår i vennerelasjoner med omtrent like mange 

gutter og jenter. Det er derimot svært uvanlig at gutter og jenter kun har venner av motsatt kjønn. Det er 

heller ikke spesielt vanlig at gutter og jenter kun har venner av samme kjønn som dem selv. 

Venner 
KAPITTEL 2

6 Nordreisa kommune

Har du minst én venn som du kan stole helt på og snakke med om alt mulig? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt 

De fleste barn 

er sikre på at de har 

minst én god venn 

som de stoler helt 

på

46

30
24

72

19
9

Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Nei

Gutter Jenter

Om gutter og jenter har minst én venn de kan stole helt på og 

snakke med om alt mulig. Prosent

60

24

16

68

24

8

Ja, helt sikkert

Ja, det tror jeg

Nei Nordreisa kommune Norge
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VENNER

Har du noen å være sammen med i friminuttene 

på skolen? Prosent

Har du noen å være sammen med på fritiden? 

Prosent

UNGDATA JUNIOR 7

47

46

7

32

52

16

Ja, alltid

Ja, som regel

Nei

Gutter

Jenter

66

26

7

64

31

5

Ja, alltid

Ja, som regel

Nei

Gutter

Jenter

72

31

41

6

21

41

38

26

7

27

21

68

Å ha dyre merkeklær

Å være god på skolen

Å være flink i idrett

Å være til å stole på

Nei, ikke viktig Ja, litt viktig Ja, veldig viktig

Er noe av dette viktig for å være populær i ditt vennemiljø? Prosent

60

24
16

49

30
21

Aldri Noen ganger Ofte/veldig ofte

Gutter Jenter

Hvor ofte gutter og jenter føler seg ensomme. 

Prosent

Tenk på vennene dine. Er de gutter, jenter eller både gutter og jenter? Prosent

10

63

21

6
0 1

10

23

49

17

Bare gutterFlest gutterLike mange gutter og
jenter

Flest jenterBare jenter

Gutter Jenter

Kjønnsdelt vennskap

Når gutter og jenter blir bedt om å tenke på 

vennene sine, oppgir de aller fleste at fler-tallet 

av vennene har samme kjønn som dem selv. 

Det er likevel en god del som forteller at de er 

omtrent like mange gutter og jenter i 

vennegruppa. Mer uvanlig er det at gutter og 

jenter har flest venner av motsatt kjønn. Det er 

heller ikke så mange som bare har venner av 

samme kjønn som dem selv.
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Foreldre
KAPITTEL 3

8 Nordreisa kommune

Hvor fornøyd er du med foreldrene dine? Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt 

Det store 

flertallet av barn er 

veldig fornøyd med 

foreldrene sine

2 3
9

86

3 4
12

82

Ikke fornøyd i
det hele tatt

Litt fornøyd Ganske
fornøyd

Veldig fornøyd

Gutter Jenter

Hvor fornøyd gutter og jenter er med foreldrene 

sine. Prosent

2

4

11

84

1

3

13

84

Ikke fornøyd i det hele tatt

Litt fornøyd

Ganske fornøyd

Veldig fornøyd

Nordreisa kommune Norge

For de aller fleste barn representerer foreldre og foresatte de aller viktigste omsorgspersonene i barnas liv. 

Ressursene hjemme, enten de er økonomiske, kulturelle eller sosiale, danner grunnlaget for barn og unges 

levekår, trivsel og mestring. Ifølge barneloven har foreldrene plikt til å sørge for økonomisk underhold og 

omsorg, de skal sikre en forsvarlig oppdragelse og at barnet får en utdanning. 

Resultatene fra Ungdata junior viser at de aller fleste barn har svært gode relasjoner til foreldrene sine. Det 

store flertallet er svært fornøyd med egne foreldre, og de aller fleste opplever at foreldrene deres har en 

grunnleggende aksept av hvordan barna er. De aller fleste barn liker å være sammen med foreldrene sine, 

og barn rapporterer gjennomgående at foreldrene er gode til å gi dem ros. At de fleste barn har tette 

relasjoner til foreldrene sine, gjenspeiler seg også ved at foreldrene i all hovedsak vet hvor barna er i 

fritiden, og at de kjenner vennene deres.

Samtidig er det en mindre gruppe som ikke har like gode opplevelser av foreldrene sine. En minoritet av 

barna opplever foreldrene sine som lite støttende, de er misfornøyd med foreldrene, eller de er ikke spesielt 

glad i å være sammen med dem. På landsbasis opplever en av fem at foreldrene deres ofte kjefter på dem. 

Barna ble også spurt hvor ofte de gjør noe sammen med familien. De fleste svarer én til to dager i uken. Det 

er også mange som gjør noe sammen med familien oftere, både blant gutter og jenter. Ungdata junior viser 

at de fleste barn er involvert i husarbeidet i hjemmet, men også at det er stor variasjon i hvor ofte barna gjør 

dette. Det vanligste er at barna hjelper til én eller to dager i uken, både blant gutter og jenter. 
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FORELDRE

UNGDATA JUNIOR 9

64

76

71

82

93

30

19

25

14

6

5

3

2

2

1

1

2

2

1

Foreldrene mine kjenner
vennene mine

Foreldrene mine forteller meg
ofte hvor flink jeg er

Foreldrene mine pleier å vite
hvor jeg er i fritiden min

Jeg liker å være sammen med
foreldrene mine

Foreldrene mine liker meg som
jeg er

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Hvordan barna stiller seg til ulike utsagn om sine foreldre. Prosent som er enig og uenig i ulike utsagn

Hvor ofte gutter og jenter gjør noe sammen med 

familien. Prosent

Hvor ofte gutter og jenter hjelper til med 

husarbeid. Prosent

3

20

31

22

13

11

1

14

22

24

13

26

Aldri

Sjeldnere enn 1
dag i uken

1 eller 2 dager i
uken

3 eller 4 dager i
uken

5 eller 6 dager i
uken

Hver dag

Gutter

Jenter

5

9

25

26

11

25

8

11

28

23

7

24

Aldri

Sjeldnere enn 1
dag i uken

1 eller 2 dager i
uken

3 eller 4 dager i
uken

5 eller 6 dager i
uken

Hver dag

Gutter

Jenter

Hvordan gutter og jenter stiller seg til utsagnet 

«foreldrene mine kjefter ofte på meg». Prosent

4

13

34

49

4

19

37

41

Helt enig

Litt enig

Litt uenig

Helt uenig

Gutter

Jenter

Mange foreldre 

investerer mye tid og 

ressurser i barna sine. 

Kanskje er dette 

bakgrunnen for at barn 

flest opplever 

foreldrene sine på så 

positive måter?
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Skolen er en viktig arena for læring og sosialisering. Den har som mål å utvikle de unge slik at alle skal 

være godt rustet til å møte utfordringer barna kommer til å oppleve i et framtidig samfunn. Samtidig er 

skolen et sted der barn inngår i tette samspill med lærere og andre ansatte på skolen, og der barn møter 

andre barn. For mange vil vennskapsrelasjonene på fritiden ofte ha sitt opphav i vennskap som oppstår i 

skolesituasjonen. 

Ungdata junior viser at de aller fleste barn i Norge trives godt på skolen. Det store flertallet mener at 

læreren deres bryr seg om dem, og majoriteten av barna føler at de passer inn i klassen. De aller fleste 

rapporterer om at de alltid har det bra i friminuttene. 

Selv om det store flertallet av barna trives godt på skolen, er det en del barn som gir uttrykk for at de ikke er 

så fornøyd med skolen de går på. Dette kan skyldes mange forhold, alt fra kvaliteten på bygningene, til det 

sosiale samspillet mellom lærere og elever. Nokså mange barn opplever at de kjeder seg i skoletimene, og 

det er heller ikke alle barn som føler at de passer inn i klassen eller som har det bra i friminuttene. En av 

fem barn gruer seg ofte til å gå på skolen, og det er en del som gir uttrykk for at de ofte føler seg redd når 

de skal snakke foran klassen. Det er flere jenter enn gutter som er bekymret for disse tingene, inkludert å 

grue seg til å ha prøve.

Barn tilbringer mye tid på skolen. Men skoledagen er ikke alltid slutt når skoleklokka ringer. Ungdata junior 

viser at en god del barn bruker minst én time hver dag etter skolen på lekser. Det vanligste er likevel å 

bruke mellom en halv time og en time. Noen få bruker enda mindre tid.

Skole 
KAPITTEL 4

10 Nordreisa kommune

Hvor fornøyd er du med skolen du går på? Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt 

Ikke alle barn 

er like godt fornøyd 

med skolen de går 

på

3

19
27

52

8

21

38
33

Ikke fornøyd i
det hele tatt

Litt fornøyd Ganske
fornøyd

Veldig fornøyd

Gutter Jenter

Hvor fornøyd gutter og jenter er med skolen de 

går på. Prosent

6

20

33

42

4

14

34

48

Ikke fornøyd i det hele tatt

Litt fornøyd

Ganske fornøyd

Veldig fornøyd

Nordreisa kommune Norge
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SKOLE

UNGDATA JUNIOR 11

10

28

49

49

62

57

21

38

33

37

33

31

22

23

14

9

3

9

47

10

3

6

2

2

Jeg gruer meg ofte til å gå på
skolen

Jeg kjeder meg i skoletimene

Jeg har det alltid bra i
friminuttene

Jeg føler at jeg passer inn
blant elevene i klassen

Lærerne mine bryr seg om
meg

Jeg trives på skolen

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Hvordan barna stiller seg til ulike utsagn om skolen. Prosent som er enig og uenig i ulike utsagn

Hvor ofte gutter og jenter gruer seg veldig når de 

skal ha en prøve. Prosent

Hvor ofte gutter og jenter føler seg redde når de 

skal snakke foran klassen. Prosent

30

46

10

13

18

45

9

29

Ingen ganger

Noen ganger

Ganske ofte

Veldig ofte

Gutter

Jenter

35

48

10

7

19

57

11

13

Ingen ganger

Noen ganger

Ganske ofte

Veldig ofte

Gutter

Jenter

Hvor mye tid gutter og jenter bruker på lekser i 

løpet av en vanlig dag. Prosent

17

33

35

12

3

10

25

49

12

4

Jeg gjør aldri / nesten aldri
lekser

Mindre enn en halvtime

½-1 time

1-2 timer

Mer enn 2 timer

Gutter

Jenter

Trivselen i norsk 

skole er høy. De fleste 

barn opplever gode 

relasjoner til lærere og 

til de andre elevene i 

klassen
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Å vokse opp betyr å vokse opp på et bestemt sted. Forskjellige nærområder gir ulike muligheter for 

aktiviteter og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritids- og kulturtilbud påvirker individuell 

utfoldelse, og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et nærområde. Det samme gjelder 

tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. 

Barn og unge bruker nærområdet i større grad og på en annen måte enn voksne. Trygge og sunne 

nærområder er derfor særlig viktig for barns velferd og trivsel. Barn og unge kan også ha andre meninger 

enn voksne om hva som gir livskvalitet i nærområdet deres. 

I Ungdata junior ble barna spurt om hvor fornøyd de er med nærområdet der de bor. Den store majoriteten 

er fornøyde. På landsbasis svarer rundt tre av fire at de er veldig fornøyd. Omtrent hvert tiende barn er 

derimot lite eller ikke fornøyd. 

For barn vil det å føle seg trygg når de beveger seg ute være spesielt viktig. 7 av 10 barn på landsbasis 

svarer at de er veldig trygge når de er ute i området der de bor. Samtidig er det en mindre gruppe på 3-4 

prosent som opplever at det ikke er trygt. Tilsvarende gjelder spørsmålet om hvor trygge barna føler seg på 

vei til og fra skolen. 6 av 10 føler skoleveien som veldig trygg, rundt 3 av 10 ganske trygg, og 4-5 prosent at 

det ikke er trygt. 

Det er en del flere gutter enn jenter som opplever det som veldig trygt å være ute. 

Nærområdet 
KAPITTEL 5

12 Nordreisa kommune

Barn i dag vokser 

opp i en globalisert 

verden. Det lokale og 

tilhørigheten til 

nærmiljøet har likevel 

stor betydning i barnas 

liv 

Hvor fornøyd er du med nærområdet der du bor? Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt 

0
11

27

61

6
14

29

50

Ikke fornøyd i
det hele tatt

Litt fornøyd Ganske
fornøyd

Veldig fornøyd

Gutter Jenter

Hvor fornøyd gutter og jenter er med 

nærområdet der de bor. Prosent

4

13

29

55

2

9

27

62

Ikke fornøyd i det hele tatt

Litt fornøyd

Ganske fornøyd

Veldig fornøyd

Nordreisa kommune Norge
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NÆROMRÅDET

UNGDATA JUNIOR 13

Hvor trygg føler du deg når du er ute i området der du bor? Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt 

79

18

3

65

26

9

Veldig trygg Ganske trygg Ikke trygg

Gutter Jenter

Hvor trygge gutter og jenter føler seg når de er 

ute i området der de bor. Prosent

71

22

6

70

26

4

Veldig trygg

Ganske trygg

Ikke trygg

Nordreisa kommune Norge

Hvor trygg føler du deg på vei til og fra skolen? Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt 

50

38

12

61

34

6

Veldig trygg

Ganske trygg

Ikke trygg Nordreisa kommune Norge

62

33

5

40 42

18

Veldig trygg Ganske trygg Ikke trygg

Gutter Jenter

Hvor trygge gutter og jenter føler seg på vei til 

og fra skolen. Prosent

De aller fleste barn opplever 

det som trygt å ferdes i nærområdet 

sitt. Også skoleveien oppleves som 

trygg for de aller fleste
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Fritiden til barn er langt mer organisert enn det som gjaldt da foreldrene til dagens barn selv var unge. 

Organiserte aktiviteter utgjør en viktig sosial arena, som vil gi barna andre erfaringer enn det de opplever i 

skole, i uformell lek, eller gjennom sosiale medier. Samtidig krever deltakelse i fritidsaktiviteter ressurser av 

foreldrene, både til å følge opp, men også betalingsevne.

Ungdata junior viser at de aller fleste er med på faste, organiserte fritidsaktiviteter, gjerne flere ganger i 

uka. Idretten står sterkt, og er den organiserte fritidsaktiviteten aller flest barn driver med. 

Aktiviteter foran skjermer spiller i dag en sentral rolle i hverdagen til alle barn, og har relevans både i 

skolearbeidet og for barnas sosiale liv. Tilgangen til særlig smarttelefoner har snudd opp ned på måten 

barn kommuniserer med hverandre, og gir barn tilgang til store nettverk og all mulig informasjon. Ungdata 

junior viser at de fleste barn bruker en god del tid foran en skjerm etter skoletid. Det er samtidig stor 

variasjon når det gjelder hvor mye tid barna bruker. Generelt bruker gutter i denne alderen mer tid foran en 

skjerm enn jenter, noe som først og fremst handler om at guttene bruker langt mer tid enn jentene på 

gaming. Jentene bruker derimot mer tid enn guttene på sosiale medier.

Det er for øvrig et stort mangfold av aktiviteter som barn driver med i fritida. Noen spiller instrument, mens 

andre er aktive i stallen. En god del bruker kveldene til å slappe av, mens andre henger ute sammen med 

venner. Det er også vanlig å være sammen med venner hjemme hos hverandre. På landsbasis er det 

likevel rundt en av tre som vanligvis ikke er med venner hjem. 

Fritid 
KAPITTEL 6

14 Nordreisa kommune

Det er stor 

variasjon mellom barn 

når det gjelder hvor mye 

tid de bruker foran en 

skjerm en vanlig dag 

Omtrent hvor mange timer bruker du utenom skolearbeid på aktiviteter foran en skjerm? Prosent i 

Nordreisa kommune og nasjonalt 

9

20

27
30

14
10

24 25
20 20

Mindre enn
én time

1-2 timer 2-3 timer 3-4 timer Mer enn 4
timer

Gutter Jenter

Omtrent hvor mange timer gutter og jenter 

bruker på aktiviteter foran en skjerm. Prosent

10

22

26

24

17

11

26

24

20

20

Mindre enn én time

1-2 timer

2-3 timer

3-4 timer

Mer enn 4 timer

Nordreisa kommune Norge
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FRITID

UNGDATA JUNIOR 15

65

48

19

7

22

2

33

45

43

43

25

41

1

5

17

23

18

27

2

21

27

35

30

Lese aviser eller se på nyheter

Lese bøker

Sosiale medier

Spille på telefon/nettbrett

Spille dataspill/TV-spill

Se på
TV/filmer/serier/YouTube

Ikke noe tid Mindre enn 1 time 1-2 timer Mer enn 2 timer

Omtrent hvor mye tid barn bruker på ulike medier en vanlig dag etter skolen. Prosent

5

17
24

54

37
32

13
18

Ikke noe tid Mindre enn 1
time

1-2 timer Mer enn 2
timer

Gutter Jenter

Hvor mye tid gutter og jenter bruker på å spille 

dataspill/TV-spill en vanlig dag etter skolen. 

Prosent

9

42

19

30

5

44

27 24

Ikke noe tid Mindre enn 1
time

1-2 timer Mer enn 2
timer

Gutter Jenter

Hvor mye tid gutter og jenter bruker på å se på 

TV/filmer/serier/YouTube en vanlig dag etter 

skolen. Prosent

27

47

10
1513

39

22 25

Ikke noe tid Mindre enn 1
time

1-2 timer Mer enn 2
timer

Gutter Jenter

Hvor mye tid gutter og jenter bruker på sosiale 

medier en vanlig dag etter skolen. Prosent

3

38
30 30

1

43

25
30

Ikke noe tid Mindre enn 1
time

1-2 timer Mer enn 2
timer

Gutter Jenter

Hvor mye tid gutter og jenter bruker på å spille 

på telefon/nettbrett en vanlig dag etter skolen. 

Prosent
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FRITID

16 Nordreisa kommune

Er du med på noen faste fritidsaktiviteter for tiden? Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt

76

19

6

80

16

4

Ja

Nei, men jeg har vært
med før

Nei, jeg har aldri vært
med på noen faste

fritidsaktiviteter

Nordreisa kommune Norge

Hvor mange kvelder (mandag til fredag) gutter og 

jenter er med på faste fritidsaktiviteter. Prosent

38

19

16

11

13

3

21

18

32

18

4

6

Ingen kvelder

En kveld

To kvelder

Tre kvelder

Fire kvelder

Fem kvelder

Gutter

Jenter

68

2

13

24

70

15 17
26

Sport eller idrett Teater eller dans Spiller instrument eller synger Annet

Gutter Jenter

Hvor mange gutter og jenter som driver med ulike typer faste fritidsaktiviteter. Prosent

De aller fleste barn 

er med på én eller flere 

faste fritidsaktiviteter, og 

mange bruker flere 

kvelder til slike 

aktiviteter. Idretten er 

fritidsaktiviteten som 

aller flest er med i 
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FRITID

UNGDATA JUNIOR 17

Hvor mange gutter og jenter som vanligvis driver med ulike aktiviteter minst én dag i uka. Prosent

42

15
12

32

25
22

14

40

Ikke ukentlig 1-2 dager i
uken

3-4 dager i
uken

5 dager eller
mer

Gutter Jenter

Hvor mange dager i uka gutter og jenter 

vanligvis slapper av for seg selv størsteparten 

av kvelden. Prosent

40

26 25

9

25

38

23

14

Ikke ukentlig 1-2 dager i
uken

3-4 dager i
uken

5 dager eller
mer

Gutter Jenter

Hvor mange dager i uka gutter og jenter 

vanligvis trener eller driver med sport. Prosent

27 29

17

27
33

37

14 15

Ikke ukentlig 1-2 dager i
uken

3-4 dager i
uken

5 dager eller
mer

Gutter Jenter

Hvor mange dager i uka gutter og jenter 

vanligvis henger ute sammen med venner. 

Prosent

31
28

17
23

30 31 30

9

Ikke ukentlig 1-2 dager i
uken

3-4 dager i
uken

5 dager eller
mer

Gutter Jenter

Hvor mange dager i uka gutter og jenter 

vanligvis er sammen med venner hjemme hos 

noen. Prosent

13

18

7

2

20

15

7

21

Spiller et instrument Deltar på religiøse aktiviteter Er på fritidsklubb eller
juniorklubb

Er i stallen eller driver med
ridning

Gutter Jenter
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Det er generelt større oppmerksomhet om helse og helserelaterte spørsmål i dag enn tidligere. Ny og bedre 

kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av å forebygge dårlig helse. Samtidig vil 

mange sannsynligvis være flinkere til å kjenne etter hvordan man har det, noe som igjen kan påvirke 

hvordan den enkelte vurderer egen helsesituasjon. 

Fordi livsstilsvaner etableres tidlig, er barn og ungdom sentrale målgrupper i det forebyggende 

helsearbeidet. Barn har jevnt over et høyt fysisk aktivitetsnivå opp til en viss alder. Imidlertid synker 

aktivitetsnivået med alderen. Studier viser at 15-åringer er langt mindre fysisk aktive enn 9-åringer. 

Ungdata junior viser at de fleste barn er fornøyd med egen helse. På landsbasis er det litt flere gutter som 

er fornøyd med helsa si enn jenter. 

I undersøkelsen fikk barna også spørsmål om hvor ofte de i løpet av den siste måneden hadde ulike former 

for helseplager. De fleste svarer at de ikke er særlig plaget. På landsbasis svarer likevel i overkant av hvert 

tiende barn at de mange ganger eller daglig har hatt hodepine. Enda flere svarer at de har hatt vondt i 

nakken eller skuldrene. En del rapporterer også at de har hatt vondt i magen eller vært plaget av kvalme. 

Generelt er det flere jenter enn gutter som har hatt disse plagene, noe som særlig gjelder hodepine.

Det er ikke uvanlig at barn i denne alderen bruker smertestillende tabletter. På landsbasis svarer mer enn 

hvert femte barn at de har brukt slike tabletter i løpet av den siste uken før undersøkelsen.

Helse
KAPITTEL 7

18 Nordreisa kommune

Hvor fornøyd er du med helsa di? Prosent Nordreisa kommune og nasjonalt 

5 6

28

61

6

18
26

49

Ikke fornøyd i
det hele tatt

Litt fornøyd Ganske
fornøyd

Veldig fornøyd

Gutter Jenter

Hvor fornøyd gutter og jenter er med helsa si. 

Prosent

6

13

27

55

3

10

29

59

Ikke fornøyd i det hele tatt

Litt fornøyd

Ganske fornøyd

Veldig fornøyd

Nordreisa kommune Norge

Helse

Egenvurdert helse er en viktig indikator for 

sykelighet og bruk av helsetjenester, og brukes 

til overvåking av befolkningens helsestatus over 

tid. 

Nasjonalt svarer rundt 9 av 10 barn at de er 

fornøyd med helsa si, mens 1 av 10 er mindre 

fornøyd. 

Gutter er i gjennomsnitt noe mer fornøyd med 

egen helse enn jenter.
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HELSE

UNGDATA JUNIOR 19

55

26

31

35

27

45

44

43

12

20

18

15

6

9

7

7

Kvalme

Hodepine

Vondt i magen

Vondt i nakken eller skuldrene

Ingen ganger Noen ganger Mange ganger Daglig

Hvor ofte barn har hatt ulike helseplager i løpet av den siste måneden. Prosent

11

25
21

14

23

32 29 28

Kvalme Har hatt vondt i
hodet mange
ganger eller
daglig siste

måned

Vondt i magen Vondt i nakken
eller skuldrene

Gutter Jenter

Hvor mange gutter og jenter som i løpet av siste 

måned mange ganger eller daglig har hatt 

helseplager. Prosent

Har du brukt tabletter mot hodepine eller andre 

smerter den siste uken? Prosent i Nordreisa 

kommune og nasjonalt 

31

69

25

75

Ja

Nei

Nordreisa kommune Norge

Har du brukt tabletter mot hodepine eller andre 

smerter den siste uken? Prosent

27

73

35

65

Ja

Nei

Gutter Jenter

Barn er stort sett 

godt fornøyd med egen 

helse. På landsbasis 

svarer likevel én av fire at 

de i løpet av siste uke har 

brukt  smertestillende 

tabletter

295



Barn i Norge rapporterer generelt om høy trivsel og gode levekår. Samtidig er en del utsatt for mobbing og 

ulike former for krenkelser. Mobbing regnes gjerne som gjentatte hendelser der én eller flere med hensikt 

skader eller utsetter noen for ubehag. Mobbing kan skje på mange måter, som for eksempel gjennom 

utestenging, trusler, plaging eller direkte vold. For de som blir rammet vil mobbing være et alvorlig problem. 

Å bli utsatt for mobbing kan ha store konsekvenser, både her og nå og senere i livet. 

I Ungdata junior blir barna bedt om å tenke på de siste månedene og angi hvor mange ganger de har blitt 

stengt ute, blitt plaget eller truet av andre barn på skolen eller i fritida. Det store flertallet rapporterer at 

dette aldri eller nesten aldri skjer dem. Men et mindretall forteller at de er utsatt for slike krenkelser nokså 

hyppig. På landsbasis er det rundt ni prosent som sier at de er utsatt for dette omtrent hver 14. dag eller 

oftere.

Med økt bruk av mobiltelefon og internett har mobbing også antatt digitale former. I den senere tid har det 

vært mye oppmerksomhet rundt digital mobbing og krenkelser via nettet. Ungdata junior kartlegger hvor 

mange som i løpet av de siste månedene har blitt utsatt for trusler og utestengelse via nettet eller mobil, 

samt spredning av sårende ytringer, bilder eller videoer. Resultatene på landsbasis viser at tre av fire barn 

ikke har opplevd noe av dette. Blant den firedelen som opplever dette, er det vanligst å bli utsatt for at noen 

har skrevet sårende ting til dem eller om dem via nettet eller mobil. Det er også en del som opplever å bli 

stengt ute fra sosiale ting på nettet.

Mobbing 
KAPITTEL 8

20 Nordreisa kommune

Majoriteten av 

norske barn er ikke 

utsatt for mobbing. 

Mobbing er samtidig et 

alvorlig problem for de 

som blir rammet

Tenk på de siste månedene. Har du blitt stengt ute, plaget eller truet av andre barn på skolen eller i 

fritida? Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt 

18
6

76

13 8

79

Omtrent hver 14.
dag eller oftere

Omtrent én gang i
måneden

Aldri eller nesten
aldri

Gutter Jenter

Hvor ofte gutter og jenter har blitt stengt ute, 

plaget eller truet av andre barn på skolen eller i 

fritida. Prosent

15

7

78

9

6

85

Omtrent hver 14. dag eller oftere

Omtrent én gang i måneden

Aldri eller nesten aldri

Nordreisa kommune Norge
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MOBBING

UNGDATA JUNIOR 21

23

19

14

4

32

18

14

7

5

27

At noen via nettet eller mobil har skrevet sårende ting til deg eller
om deg

At noen har stengt deg ute fra sosiale ting på nettet

At noen via nettet eller mobil har truet deg

At noen har lagt ut sårende bilder eller videoer av deg på nettet
eller mobil

Har opplevd negative hendelser på nett eller mobil de siste
månedene

Nordreisa kommune Norge

Hvor mange barn som har opplevd negative hendelser på nettet eller mobilen i løpet av de siste 

månedene. Prosent i Nordreisa kommune og nasjonalt

27

3

1716

23

37

4

12

2222

Har opplevd negative
hendelser på nett eller

mobil de siste månedene

At noen har lagt ut sårende
bilder eller videoer av deg

på nettet eller mobil

At noen via nettet eller
mobil har truet deg

At noen har stengt deg ute
fra sosiale ting på nettet

At noen via nettet eller
mobil har skrevet sårende

ting til deg eller om deg

Gutter Jenter

Hvor mange gutter og jenter som har opplevd negative hendelser på nettet eller mobilen i løpet av de 

siste månedene. Prosent

297



22 Nordreisa kommune

NØKKELTALL

Sammenlikning etter klassetrinn

86

75

83

89

98

76

85

13

29

80

81

46

87

91

94

81

92

13

13

88

87

38

81

83

89

64

88

20

21

82

Livet mitt er bra

Sov minst ni timer siste natt

Har minst én fortrolig venn

Har alltid eller som regel noen
å være sammen med i fritida

Er fornøyd med foreldrene sine

Er fornøyd med skolen de går
på

Trives på skolen

Bruker minst én time på lekser
i løpet av en vanlig dag

Gruer seg ofte veldig når de
skal ha en prøve

Er fornøyd med nærområdet
der de bor

5. trinn 6. trinn 7. trinn

84

65

56

32

75

86

35

29

35

88

62

49

35

80

81

25

40

33

93

79

53

49

71

76

27

23

29

Føler seg trygge på vei til og
fra skolen

Bruker mer enn to timer daglig
foran en skjerm

Bruker mer enn én time på
dataspill en vanlig dag etter

skolen

Bruker mer enn én time på
sosiale medier en vanlig dag

etter skolen

Er med på faste
fritidsaktiviteter

Er fornøyd med helsa si

Har hatt vondt i hodet mange
ganger eller daglig siste

måned

Har brukt smertestillende siste
uke

Har opplevd negative
hendelser på nett eller mobil

de siste månedene
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UNGDATA JUNIOR 23

DEFINISJONER

Hvordan nøkkelindikatorene er målt

Definisjoner

Livet mitt er bra

Indikatoren er målt gjennom et spørsmål der barna blir 

bedt om å si seg enig eller uenig i ulike utsagn om livet. 

Indikatoren viser hvor mange prosent som var «helt 

enig» eller «litt enig» i utsagnet «Livet mitt er bra».

Sov minst ni timer siste natt

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Omtrent hvor 

mange timer sov du natt til i dag?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som har sovet minst ni timer.

Har minst én fortrolig venn

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst 

én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg 

til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer «ja, helt sikkert» eller «ja, det tror jeg».

Har alltid eller som regel noen å være sammen med i 

fritida

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Har du noen å 

være sammen med på fritida?». Indikatoren viser hvor 

mange som svarer «ja, alltid» eller «ja, som regel».

Er fornøyd med foreldrene sine

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

er du med ulike sider av livet ditt?». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer at de er «ganske» eller 

«veldig fornøyd» med foreldrene sine.

Er fornøyd med skolen de går på

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

er du med ulike sider av livet ditt?». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer at de er «ganske» eller 

«veldig fornøyd»  med skolen de går på.

Trives på skolen

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvordan har 

du det på skolen?». Indikatoren viser hvor mange 

prosent som var «helt enig» eller «litt enig» i utsagnet 

«Jeg trives på skolen».

Bruker minst én time på lekser i løpet av en vanlig dag

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Omtrent hvor 

lang tid bruker du på lekser i løpet av en vanlig dag?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de 

bruker minst én time på lekser.

Gruer seg ofte veldig når de skal ha en prøve

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor ofte har 

du hatt det slik den siste tiden?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer at de «ganske ofte» eller 

«veldig ofte» gruer seg veldig når de skal ha en prøve.

Er fornøyd med nærområdet der du bor

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd 

er du med ulike sider av livet ditt ?». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer at de er «ganske» eller 

«veldig fornøyd» med «nærområdet der du bor».

Føler seg trygge på vei til og fra skolen

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor trygg 

føler du deg?». Indikatoren viser hvor mange prosent 

som svarer «ganske trygg» eller «veldig trygg» på 

spørsmålet om de føler seg trygg på vei til og fra skolen.

Bruker mer enn to timer daglig foran en skjerm

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på en 

vanlig dag etter skolen. Omtrent hvor mange timer bruker 

du til sammen på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, 

nettbrett, mobil)? Ikke ta med skolearbeid.». Indikatoren 

viser hvor mange prosent som svarer at de bruker mer enn 

to timer.

Bruker mer enn én time på dataspill en vanlig dag etter 

skolen 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på en 

vanlig dag etter skolen. Omtrent hvor mange timer bruker 

du på dette?». Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer at de bruker mer enn én time på dataspill. 

Bruker mer enn én time på sosiale medier en vanlig dag 

etter skolen 

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på en 

vanlig dag etter skolen. Omtrent hvor mange timer bruker 

du på dette?». Indikatoren viser hvor mange prosent som 

svarer at de bruker mer enn én time på sosiale medier. 

Er med på faste fritidsaktiviteter

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Er du med på 

noen faste fritidsaktiviteter for tiden?». Indikatoren viser 

hvor mange prosent som svarer «ja».

Er fornøyd med helsa si

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd er 

du med ulike sider av livet ditt?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer at de er «ganske» eller «veldig 

fornøyd» med «helsa si».

Har hatt vondt i hodet mange ganger eller daglig siste 

måned

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du hatt 

noen av disse plagene i løpet av siste måned?». 

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de 

«mange ganger» eller «daglig» har hatt vondt i hodet.

Har brukt smertestillende siste uke

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du brukt 

tabletter mot hodepine eller andre smerter den siste 

uken?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer 

«ja».

Har blitt stengt ute, plaget eller truet av andre barn omtrent 

hver 14. dag eller oftere

Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tenk på de siste 

månedene. Har du blitt stengt ute, plaget eller truet av 

andre barn på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor 

mange prosent som svarer «minst hver 14. dag» eller 

oftere.

Har opplevd negative hendelser på nett eller mobil de siste 

månedene

Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål som fanger opp 

negative hendelser på nett eller mobil, som trusler, 

utestenging, skrevet sårende ting om deg og at noen har 

delt bilder eller videoer. 
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Vedlegg 
1 Kommunebarometeret 2021 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunebarometeret 2021 tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunebarometeret er en sammenligning mellom kommuner utført av Kommunal rapport, og 
ble første gang publisert i 2010. I rapporten rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers 
av 12 ulike kategorier. Kommunebarometeret er en rangering og ikke en vurdering om tjenesten 
er god nok eller ikke. På de punktene kommunen kommer dårlig ut vil det likevel være naturlig 
å anta at det kan være noe å hente på å se hva andre kommuner gjør. De viktigste er imidlertid å 
sammenligne egen kommunens utvikling fra år til år.  
 
De 5 % «beste» verdiene innenfor ett nøkkeltall får karakteren 6, som er toppkarakter. De 5 % 
«dårligste» innen ett nøkkeltall får karakteren 1, som er bunnkarakter. De som får karakteren 3,5 
vil være en «normalkommune», og ligge midt mellom topp- og bunnivå.  
Befolkningsgrunnlaget vil påvirke flere av indikatorene.  
 
I årets kommunebarometer er Nordreisa kommune rangert som nummer 223 på landsnivå og 
nummer 54 på fylkesnivå. I 2020 var plasseringen 236 på landsnivå og nr 19 på fylkesnivå. Det 
er dermed en forbedring på opp 13 plasser på landsnivå.   
 
Nedenfor viser de 12 kategoriene med vekting, plassering samlet sett i forhold til øvrige 
kommuner, samt antall nøkkeltall: 
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Vurdering 
I linken «Kommunebarometeret 2021 – Nordreisa kommune» er det gitt en nærmere beskrivelse 
av hver kategori, samt karaktersetting ut fra sammenligning med øvrige kommuner i Norge. Det 
er ut fra den karaktersettingen denne saken bygger på. Det blir gitt vurderinger og eventuelle 
tiltak for å bedre tjenestetilbudet innenfor ulike områder der kommunen får bunnkarakter, dvs 
rød farge. Innenfor områdene økonomi og kostnadsnivå behandles i kommunestyret.  
 
Nedenfor vises plassering samlet sett i forhold til øvrige kommuner i Norge, samt historiske 
plasseringer i perioden 2010-2021: 
 
 

 
 
Nordreisa er på 1. plass innenfor kategorien «Barnehage» noe som er svært gledelig. De 
viktigste tallene innenfor kategorien er grunnbemanning per barn i kommunale barnehager, 
andelen kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, og andelen ansatte i kommunale 
barnehager som har pedagogisk utdannelse. Nordreisa skårer vært godt på alle disse 
indikatorene.  
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Kategori økonomi 
Innenfor denne kategorien er de to tyngste nøkkeltallene driftsmargin og disposisjonsfond, da 
disse er vektet med 50% av nøkkeltallene.  
Nøkkeltallet «korrigert netto driftsresultat» er Nordreisa rangert som nr 254. Opprinnelig var 
nøkkeltallet på 0,95 % i fjor, men i kommunebarometeret er inntektene fra Havbruksfondet 
trukket fra og kommunen står igjen med -0,34 %.  
Nøkkeltallet «Disposisjonsfond» er Nordreisa rangert som nr 286, og har 4,5 % av brutto 
driftsinntekter på disposisjonsfondet. Det har likevel vært en positiv utvikling de siste årene. Per 
31.12.2020 var disposisjonsfond på 26,3 mill fordelt på 13,7 mill på diposisjonsfond, 0,16 mill 
på utviklingsfond, 0,22 mill på miljøfond og kr 12,2 mill på havbruksfond. 
Nordreisa kommune bruker 1,08 % av inntektene til å betjene gjelda (før avdrag). 
Investeringsnivået de siste fire årene har vært 7,71 % av brutto inntekter, mens snittet i landet 
ligger på 15,24 %.  
 

 
 
 
Kategori kostnadsnivå 
De nøkkeltallene som vekter mest innenfor denne kategorien er grunnskole med 30 %, pleie og 
omsorg med 35 % og barnehage på 15 %. Det er vært en stor forbedring innenfor nøkkeltallet 
«Netto utgift til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet» fra 2019 til 2020. Det 
merkes også i regnskapet da det fra NAV Nordreisa ble utbetalt kr 3,82 mill i 2020 mot 6,83 
mill i 2019 i økonomisk sosialstønad.  
 

 
 
 
Oppsummering 
Det er fjerde gang Nordreisa kommune legger Kommunebarometeret til politisk behandling. 
Kommunebarometeret er blitt behandlet av sektorutvalgene i høst, der kommunalsjefene kom 
med beskrivelser av sine områder. Vi vil i vårt løpende forbedringsarbeid vektlegge 
Kommunebarometeret slik at vi scorer enda bedre ved framtidige benchmarkinger.
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6 milliarder i nye grønne lån 
– 50.000 tonn CO2 spart

Ved utløpet av 2020 hadde vi utestående rekordhøye 28,5 milliarder 
kroner som har gått til 267 kommunale prosjekter med en tydelig 
klimaambisjon i hele Norge.

Grønne investeringer gir lavere rente i KBN.

Les mer om miljøeffektene av våre grønne lån og hva som  
skal til for at din kommune skal få grønt lån her: 

www.kbn.com/gronn

Kartet viser kommuner med grønne lån i KBN per 31.12.2020. I alle klimagassberegninger er det lagt til grunn en utslippsfaktor på 315g CO2e per kWh 
elektrisitet, som er anbefalt utslippsfaktor i «Nordic Public Sector Issuers’ Position Paper on Green Bonds Impact Reporting». 

267
prosjekter 
totalt

48
nye prosjekter 
i 2020

50 058
tonn CO2e  
redusert + unngått 

36
GWh energi  
redusert + unngått årlig

117
GWh fornybar energi  
produsert årlig
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Innledning

Kommunebarometeret 2021

Den endelige utgaven av Kommunebarometeret
2021 er klar!

Også i år har redaksjonen i Kommunal Rapport hatt
en hektisk innspurt i arbeidet med å samle inn og
organisere 1,8 millioner datapunkter, fordelt på 356
kommuner og totalt 250 000 nøkkeltallverdier.

Rapporten du leser her er oppdatert med disse ny-
este tallene fra SSB og en rekke andre kilder.

Vinneren av årets kommunebarometer ble Kongs-
berg kommune, men med Ulstein kommune hakk i
hæl. Faktisk er det poengmessig så tett mellom disse
to kommunene at de for alle praktiske formål deler
pallplassen. Bare 0,0023 poeng skiller de to kommu-
nene fra hverandre!

Justering for inntekter og utgiftsbehov

Poengsummen p for hver kommune, er justert for
kommunens inntektsnivå med utgangspunkt i talle-
ne for frie inntekter fra KMD. Disse er på sin side kor-
rigert for kommunens utgiftsbehov.1

Vi legger til utbytte, som er hentet fra SSB, og divide-
rer totalsummen på folketallet. Deretter regner vi ut
faktoren f som kommunens andel av gjennomsnit-
tet — slik at når f = 1 så betyr det at kommunen
ligger akkurat på snittet.

Det øverste kvartilet av poengsummen justeres opp
eller ned, avhengig av f , men ingen kommuner blir
justert ut over en maksimal faktor på 1,3.

Kommuner med høyere inntekter (f > 1) får redu-
sert poengsummen, mens kommuner med lave inn-
tekter (f < 1) får hevet poengsummen. Justert po-
engsum padj regnes ut etter følgende formel:

padj = p

(
4−min(f, 1.3)

3

)
Fordi vi bruker de korrigerte tallene fra KMD, vil kom-
munens utgiftsbehov inngå i justeringen. For kom-
muner som har fått oppjustert inntekten på grunn
av lavt utgiftsbehov (de er “billigere” å drive), vil jus-
tert poengsum padj tendere mot lavere verdier. For

1www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-
og-fylkeskommuner/utgiftskorrigerte-frie-inntekter/id547765/

kommuner som har fått nedjustert inntektene sine
på grunn av høyt utgiftsbehov (de er “dyrere” å dri-
ve), tenderer padj mot høyere verdier.

Nye og gamle kommunenumre

Flere kommuner har slått seg sammen, og enda flere
har fått nytt kommunenummer siden sist. Vi har valgt
å beholde tidsseriene så langt det lar seg gjøre, etter
følgende regler:

■ Gamle kommunenumre er koblet direkte til nye
der det ikke er snakk om en sammenslåing, men
et 1:1-forhold mellom gammelt og nytt kommune-
nummer.

■ Hvis flere kommuner har slått seg sammen til én,
kobler vi mot det gamle kommunenummeret til
den kommunen som hadde samme navn som den
nye kommunen.

■ Dersom den nye kommunen ikke deler navn med
noen av de gamle kommunene, har vi valgt å bryte
tidsserien.

Kommunebarometeret bruker for øvrig geografiske
datasett fra Kartverket for å finne historiske kom-
munenumre innenfor et gitt geografisk område, og
for å liste opp nabokommuner.

Av ting å merke seg i årets kommunebarometer, er
at vi noen steder i analysene opererer med begrepet
“gjennomsnittlig verdi” av et nøkkeltall. Her er det
viktig å være klar over at tallet kun beskriver sentralt-
endensen for de utregnede resultatene. Det må ikke
leses som et aggregert landsgjennomsnitt av nøkkel-
tallet.

Det samme gjelder for feltene som viser gjennom-
snittlig verdi av prosenter og andeler i nøkkeltall-
tabellene.

Noen nøkkeltallverdier kan virke påfallende ved førs-
te øyekast. Ofte skyldes dette forhold som ikke alltid
fanges opp i formlene.

For eksempel finnes det kommuner som har mer enn
100% andel beboere på sykehjem med omfattende
pleiebehov. Dette kan skyldes at kommunen inklude-
rer beboere ved andre typer institusjoner enn bare
sykehjem tallene de rapporterer til SSB – eller det
kan være en underrapportering av antallet sykehjems-
beboere som følge av at kommunen kjøper sykehjems-
plasser fra nabokommuner.
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Innledning Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Historiske tall

Tabellene i hver sektor går fem år tilbake, og gir grunn-
lag for å se hvordan utviklingen i kommunen har vært
over tid.

Vi viser historisk karaktersetting og rangering for hvert
nøkkeltall, men verdiene er ikke identiske med ut-
regningene som ble publisert i tidligere års kommune-
barometre. Dette skyldes at femårshistorikken base-
rer seg på den nyeste beregningsmodellen. Antall
kommuner, vekting og enkelte formler er endret si-
den forrige publisering.

Fordi vi ønsker at tallene i de sektorvise tabellene
skal bli mest mulig sammenlignbare, også over tid,
gjøres utregningene på nytt ved hver eneste oppda-
tering av barometeret.

Som en følge av dette, kan ikke karakterer og ran-
geringer holdes direkte opp mot tidligere publiserte
barometre.

Sladding av tall

I år, som tidligere, kan det være statistikk som mang-
ler for enkelte kommuner. Dette er det ulike årsaker
til. Det kan for eksempel være at den ikke har latt seg
beregne, eller at tallene ikke finnes hos SSB på grunn
av manglende innrapportering.

I noen tilfeller er ikke tallene publisert ennå, eller
tidsserien de hører inn under kan være avsluttet.

Det kan også være at tall på kommunenivå er sladdet
av konfidensialitetshensyn. Reglene for dette er be-
tydelig innskjerpet med den nye statistikkloven, som
trådte i kraft 1. januar 2021.

Som følge av lovendringen vil noen tabeller derfor
være sladdet av SSB. Det gjelder kommuner der for-
holdene er små nok til at statistiske opplysninger di-
rekte eller indirekte kan identifisere en statistisk en-
het.

Sjekk utregningene selv

Utregningen av nøkkeltall skal være åpent tilgjenge-
lig. Alle skal ha mulighet til selv å kontrollere resul-
tatene Kommunal Rapport publiserer.

Derfor har vi lagt ut formlene for din kommune som
del av et selvstendig sett med PDF-er. Du finner dem
på samme sted som hovedrapportene.

På denne måten inviterer vi til debatt om Kommune-
barometeret. Vi vet det er mange meninger der ute,
ikke minst om hvordan vi kunne løst utfordringer med
at nøkkeltallene ikke alltid fanger opp alle forhold
ute i Kommune-Norge så godt som vi skulle ønske
de gjorde.

Samtidig skal ikke Kommunebarometeret være en
objektiv, statistisk “sannhet” om tilstanden i norske
kommuner. Barometeret er et redaksjonelt produkt,
basert på journalistiske vurderinger og analyser.

Vi gjør en uhøytidelig måling og rangering av norske
kommuner, bygget på hva redaksjonen i Kommunal
Rapport vektlegger som vesentlige kriterier. Det er
viktig for oss å bruke autoritative datakilder. Utover
det er det redaksjonen som står ansvarlig for utvel-
gelse, utregning og vekting.

Espen Andersen, utviklingsredaktør

Kontakt oss
Vi vil gjerne høre din mening om
Kommunebarometeret. Har du forslag til
forbedringer, mistanke om feil eller behov for
hjelp med for eksempel abonnement og
tilgang til tjenesten? Send beskjed til

barometer@kommunal-rapport.no

Spørsmål knyttet til individuelle nøkkeltall og
utregninger kan også rettes direkte til
journalist Thomas Frigård på

thomas@kommunal-rapport.no

Kommunebarometeret utgis av:

Kommunal Rapport
Boks 1940 Vika
0125 Oslo

Tlf.: 24 13 64 50

Utviklingsredaktør og ansvarlig for
Kommunebarometeret: Espen Andersen

Ansvarlig redaktør og administrerende
direktør: Britt Sofie Hestvik
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Hovedanalyse

Sammendrag

Nordreisa havner på en 223. plass i den endelige ut-
gaven av Kommunebarometeret 2021 fra Kommunal
Rapport.

Nordreisa har ikke vært del av noen større kommune-
sammenslåinger i løpet av femårsperioden som er
omfattet av Kommunebarometeret. Vi kan derfor anta
at resultatene er nokså sammenlignbare over tid.

Grunnskole er første sektor i barometeret. Her ser vi
rent generelt at andelen lærere som oppfyller kom-
petansekravene i norsk, engelsk og matematikk har
økt nasjonalt de siste årene.

I Nordreisa oppfylte 72,73 prosent av barneskolelærerne
i norsk, engelsk og matematikk i 1.-7. trinn kompe-
tansekravene i 2020. De beste kommunene ligger på
100 prosent. På ungdomsskolen oppfyller 43,48 pro-
sent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye
krav til fordypning i fagene.

Har Nordreisa satt et mål for når disse skal være fer-
dig etterutdannet?

Av dem som bor på sykehjem, er tendensen at 81,97
prosent har omfattende pleiebehov, hvis vi ser på
den gjennomsnittlige prosentverdien for dette nøk-
keltallet i 2020. Andelen øker klart over tid. Det indi-
kerer at innsatsen fortsatt dreies mot hjemmebasert
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende bi-
standsbehov.

For Nordreisa hadde 87,93 prosent av dem som bod-
de på sykehjem et omfattende bistandsbehov i fjor.
Dette er høyere enn for mange kommuner i landet.
Dette kan tyde på at kommunen i større grad har sat-
set på hjemmebasert omsorg for dem som kan motta
dette.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens.

I Nordreisa var 58,97 prosent av plassene på syke-
hjem skjermede og tilpasset demente i fjor. Dette er
bedre enn i de fleste kommuner i landet.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn tre måneder å behandle gått litt ned de siste
årene. Den nasjonale tendensen viser at kommune-
ne nå overholder den normale saksbehandlingsfris-
ten i lovverket i 88,31 prosent av sakene. Andelen

fristbrudd er halvert på noen få år.

I Nordreisa behandles 87 prosent av sakene innen-
for tre måneder. Dette er lavere enn de fleste andre
kommuner i landet.

Nordreisa har ifølge statistikkene 4,8 barn per års-
verk i de kommunale barnehagene.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Gjennomsnitt-
lig prosentverdi er nå 85,91 prosent.

I Nordreisa går 123,5 prosent av barna med minori-
tetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Ulike telle-
tidspunkt for barn i barnehage og antall minoritets-
språklige barn er en marginal feilkilde.

I 2018 introduserte vi tre nye nøkkeltall for utslipp av
klimagasser i Kommunebarometeret. Tallene viser at
utslippene i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake
de siste årene.

Nordreisa slipper ut 5 048,08 kilo klimagasser per
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et re-
lativt lavt utslipp.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for
å vurdere driftsøkonomien. Nytt for to år siden var at
en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet.
Denne utbetalingen er trukket fra for å gi et bed-
re bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjo-
nen.

Gjennomsnittlig prosentverdi for korrigert netto drifts-
resultat var 1,19 i 2020. For dette nøkkeltallet kan det
imidlertid være viktigere å se på kommunens eget
resultat enn hvordan den klarer seg mot resten av
landet.

Nordreisa har penger på disposisjonsfond, fondet var
i fjor på 4,5 prosent av bruttoinntektene til kommu-
nen. Det er mindre enn de fleste andre kommuner i
landet.

Netto renteeksponert gjeld for Nordreisa var i fjor
på 50,2 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er
bedre enn de fleste kommunene i landet.

Investeringsnivået i Nordreisa var i fjor 7,71 prosent
av brutto driftsinntekter for de fire siste år, og dette
er under tendensen for landet.
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Hovedrangering Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Totalrangering

Topplisten

Plass Knr Kommune Poengsum

1 3006 Kongsberg 3,898

2 1516 Ulstein 3,895 7

3 3446 Gran 3,865

4 3021 Ås 3,864 5

5 1121 Time 3,863 3

6 4204 Kristiansand 3,861 7

7 3038 Hole 3,857

8 3413 Stange 3,834 6

9 5021 Oppdal 3,833 4

10 3803 Tønsberg 3,830 6

11 3801 Horten 3,827 5

12 4612 Sveio 3,827 3

13 3032 Gjerdrum 3,825 8

14 3024 Bærum 3,816 9

15 4215 Lillesand 3,806

16 3804 Sandefjord 3,804 6

17 3813 Bamble 3,803 8

18 3435 Vågå 3,797 5

19 1122 Gjesdal 3,796 2

20 4651 Stryn 3,788 4

21 3427 Tynset 3,781 2

22 3403 Hamar 3,777

23 1531 Sula 3,774 5

24 5038 Verdal 3,772 4

25 5031 Malvik 3,764

26 3053 Jevnaker 3,763 3

27 4206 Farsund 3,760 4

28 3027 Rælingen 3,757 5

29 4601 Bergen 3,750 7

30 3002 Moss 3,746
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Hovedrangering

Bunnlisten

Plass Knr Kommune Poengsum

327 5429 Kvænangen 2,647 1

328 1838 Gildeskål 2,638 1

329 5044 Namsskogan 2,592 5

330 5420 Dyrøy 2,573 2

331 5413 Ibestad 2,561 8

332 1848 Steigen 2,555 7

333 5432 Loppa 2,548 6

334 1851 Lødingen 2,528 7

335 5049 Flatanger 2,521 3

336 5438 Lebesby 2,519 5

337 4636 Solund 2,511 1

338 4620 Ulvik 2,501 6

339 1573 Smøla 2,496

340 1857 Værøy 2,492 8

341 5440 Berlevåg 2,481

342 5443 Båtsfjord 2,479 1

343 1815 Vega 2,453 7

344 4633 Fedje 2,434 3

345 1816 Vevelstad 2,384 4

346 5426 Kåfjord 2,366 6

347 5442 Nesseby 2,351

348 5043 Røyrvik 2,332 7

349 1874 Moskenes 2,328 6

350 1856 Røst 2,316 5

351 1144 Kvitsøy 2,303 4

352 5433 Hasvik 2,186 8

353 5052 Leka 2,099 9

354 1151 Utsira 2,085 6

355 5439 Gamvik 2,060 3

356 1835 Træna 1,880 4
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Tabeller Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Tabeller

Kommunebarometeret bruker fire typer tall for å mål-
sette kommunenes prestasjoner innenfor de ulike sek-
torene. Disse er:

■ Nøkkeltall

■ Karakter

■ Poengsum

■ Rangering

Nøkkeltall er beregnet med utgangspunkt i statis-
tiske data fra en eller flere kilder. I noen tilfeller er
nøkkeltallet hentet rett fra tabellene til for eksempel
Statistisk sentralbyrå, men i de fleste tilfellene er de
basert på utregninger som Kommunal Rapport har
gjort. Utregningene og formlene for disse er publi-
sert i egen PDF, som publiseres sammen med dette
dokumentet. De øvrige tallene i Kommunebarome-
teret baserer seg på nøkkeltallene.

Karakter viser hvordan en gitt kommune ligger an
i forhold til de andre kommunene. Karakteren 3,5
gis til kommuner med nøkkeltall som ligger på eller
rundt landssnittet. Resten av kommunene fordeles

over og under midtpunktet. De 5 % beste får karak-
teren 6, mens de 5% dårligste får karakteren 1. Ka-
rakteren 1 er kvalitativt “dårligst” og 6 er “best”. Ka-
rakterberegningen tar således høyde for nøkkeltall
som anses for å være omvendt proporsjonale med
prestasjon og kvalitet — der høye nøkkeltall gir lave
karakterer. Eksempler på dette kan være “legemid-
delbruk per innbygger” og “andel elever på laveste
prestasjonsnivå” fra nasjonale prøver.

Poengsum beregnes ut fra karakterene for hvert nøk-
keltall, men vektes i tillegg slik at noen nøkkeltall får
mer å si på totalresultatet enn andre. Vektingen er
angitt som en prosentfaktor for hvert nøkkeltall. Vek-
tingen er innrettet slik at de “tunge” tjenesteområde-
ne får større uttelling i Kommunebarometeret enn de
andre.

Rangering er hvilken plass en gitt kommune har i en
liste sortert etter poengsum. Kommunene blir ran-
gert innenfor hvert enkelt nøkkeltall, hver sektor og
totalt. Kommunebarometeret bruker standard kon-
kurranserangering. Vinneren av Kommunebarome-
teret er den kommunen som får førsteplass i total-
rangeringen.
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Grunnskole

Grunnskole

■ Nordreisa kom på 275. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 20% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 19 nøkkeltall for sektoren

De viktigste nøkkeltallene i sektoren er avgangska-
rakterer og nasjonale prøver på 10. trinn og utdan-
ningsnivået til lærerne. Avgangskarakterene og na-
sjonale prøver har begge en vekt på 10 prosent av
sektoren. De fire nøkkeltallene som tar for seg lærer-
nes kompetanse har en samlet vekt på 30 prosent av
sektoren.

Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og
trutt de siste årene. I fjor lå landssnittet på 43,1 po-
eng. Fra 2014-15 ble også valgfag med i beregnings-
grunnlaget. Det har bidratt til høyere karakterer på
10. trinn. Avgangskarakterene på 10. trinn i Nordrei-
sa lå i fjor på 42,1 grunskolepoeng.

I Nordreisa ligger 42,48 prosent av elevene på 5. trinn
de siste fire årene på laveste mestringsnivå (av tre)
på nasjonale prøver.

På 8. trinn ligger 12,71 prosent av elevene på det ne-
derste mestringsnivået (av fem nivåer). De beste kom-
munene ligger på 3,3 prosent. Gjennomsnittskommu-
nen ligger på 10,02.

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen elever på laves-
te mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Nordreisa
har 8,05 prosent ligget på laveste nivå de siste åre-
ne.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene
i norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. I gjennomsnittskommunen oppfylte 79,36
prosent av norsklærerne, matematikklærerne og en-
gelsklærerne kompetansekravene i barneskoletrin-
net i 2020.

I Nordreisa oppfyller 72,73 prosent dette kravet. En
del lærere i barneskolen som underviser i norsk, en-
gelsk og matematikk i kommunen mangler fordyp-
ning, ifølge statistikken.

På ungdomsskolen oppfyller 43,48 prosent av lærer-
ne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til for-

dypning i fagene for denne kommunen.

Ifølge Elevundersøkelsen sier 86 prosent av eleve-
ne på 7. trinn i Nordreisa at de trives godt. Gjennom-
snittskommunen ligger på 84,72 prosent.

I mange år økte andelen elever som fikk spesialunder-
visning på nasjonalt nivå, før det kom et par år med
nedgang. På landsbasis får i gjennomsnitt 4,96 pro-
sent av elevene på 1.-4. trinn spesialundervisning.

Andelen elever med spesialundervisning er vesentlig
høyere på 10. trinn enn på 1. trinn. Andelen elever i
småskolen i Nordreisa som fikk spesialundervisning i
2020, er 6,4 prosent, mot 7,12 prosent i 2019.

På 5.-7. trinn får 14,93 prosent av elevene i Nordrei-
sa spesialundervisning, mot 9,04 prosent i gjennom-
snitt for hele landet.

På ungdomsskolen får 13,7 prosent av elevene på 8.-
10. trinn i Nordreisa spesialundervisning. Snittet for
landet ligger her på 9,69 prosent.

Nordreisa kom på 275. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen grunnskole

Plass Kommune Poengsum

1 3040 Nesbyen 0.955

2 3440 Øyer 0.939

3 3403 Hamar 0.935

4 3413 Stange 0.9

5 3435 Vågå 0.897

6 3024 Bærum 0.894

6 3038 Hole 0.894

8 1516 Ulstein 0.884

9 4207 Flekkefjord 0.88

10 1520 Ørsta 0.88
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Tabeller: Grunnskole Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år 69 59 96 79 137

GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år 70 45 213 40 220

GSK03 Andel elever som har fullført og bestått videregående innen fem år 214 230

GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år 2 246 269 272 269 284

GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år 2 212 206 226 187 220

GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år 2 143 140 84 189 233

GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 1.-7. trinn

61 85 278 142 267

GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 8.-10. trinn

319 305 290 327 339

GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn 137 82 271 279 142

GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn 167 287 186 316 184

GSK11 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år 261 255 240 240

GSK12 Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år 208 233 244 260

GSK13 Fysisk aktivitet, 5.-7. trinn 38 152 204 252 272

GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år 245 243 218 237 210

GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år 286 296 296 304 309

GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år 284 279 258 237 282

GSK17 Andel elever som får leksehjelp, 1.-4. trinn 1 74 96 163 100

GSK18 Andel elever som får leksehjelp, 5.-7. trinn 290 301 306 270 198

GSK19 Andel elever som får leksehjelp, 8.-10. trinn 180 188 195 199 164

2For mindre kommuner med lavt elevtall vil deler av grunnlagsdataene for dette nøkkeltallet kunne være sladdet av Utdanningsdirek-
toratet. Snittet omfatter i så fall bare data for årene som er gjort tilgjengelig.
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Grunnskole

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år 4.02 4.09 3.85 3.94 3.69

GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år 3.99 4.19 3.22 4.25 3.19

GSK03 Andel elever som har fullført og bestått videregående innen fem år 3.27 3.38

GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år 3 2.87 2.54 2.6 1 1

GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år 3 3.11 3.01 2.81 3.19 3.06

GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år 3 3.47 3.5 4.14 3.02 3

GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 1.-7. trinn

4.57 4.26 2.52 3.76 2.7

GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 8.-10. trinn

1.68 2.38 2.54 1.87 1

GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn 4.82 5.53 3.31 3.24 5.17

GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn 4.4 3.21 4.33 2.97 4.98

GSK11 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år 3.7 3.66 3.86 3.76

GSK12 Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år 3.66 3.46 3.36 3.24

GSK13 Fysisk aktivitet, 5.-7. trinn 3.81 3.09 2.18 1.37 1

GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år 3.17 3.19 3.29 3.26 3.44

GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år 3.13 2.96 2.99 2.84 2.92

GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år 2.75 2.77 3.15 3.29 3.16

GSK17 Andel elever som får leksehjelp, 1.-4. trinn 6 4.04 3.78 2.82 3.7

GSK18 Andel elever som får leksehjelp, 5.-7. trinn 1 1 1 1.68 2.71

GSK19 Andel elever som får leksehjelp, 8.-10. trinn 1 1 1 1 1.44

3For mindre kommuner med lavt elevtall vil deler av grunnlagsdataene for dette nøkkeltallet kunne være sladdet av Utdanningsdirek-
toratet. Snittet omfatter i så fall bare data for årene som er gjort tilgjengelig.
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Tabeller: Grunnskole Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år 41.65 42 ↑ 41.62 ↓ 42 ↑ 42.1 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 40.45 40.69 40.85 41.09 41.67

GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år 41.6 42.7 ↑ 40.5 ↓ 43.2 ↑ 42 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 40.47 41.09 41.3 41.42 42.7

GSK03 Andel elever som har fullført og bestått videregående innen fem år 71.7 75 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 75.98 77.23

GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år 4 36.4 40.92 ↑ 39.5 ↓ 40.81 ↑ 42.48 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 28.96 28.86 28.86 28.42 28.3

GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år 4 13.12 13.12 13.76 ↑ 11.66 ↓ 12.71 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 9.77 10.02 9.93 10 10.02

GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år 4 5.93 5.93 4.9 ↓ 7.27 ↑ 8.05 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.76 5.91 5.91 5.92 5.89

GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 1.-7. trinn

81.61 80.39 ↓ 61.76 ↓ 79.17 ↑ 72.73 ↓

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 67.93 71.87 73.27 76.72 79.36

GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og
matematikk, 8.-10. trinn

28.57 41.18 ↑ 54.17 ↑ 41.94 ↓ 43.48 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 63.53 67.3 72.42 75.32 77.75

GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn 97.28 98.83 ↑ 90.39 ↓ 89.61 ↓ 98.44 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 94.25 93.78 93.67 94.32 95.29

GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn 96.73 90.16 ↓ 96.95 ↑ 89.69 ↓ 98.79 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 94.9 95.3 95.43 96.47 97.03

GSK11 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år 87 87 87 86 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 86.12 86.33 85.33 84.72

GSK12 Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år 83 82 ↓ 81 ↓ 80 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 82.24 82.17 81.69 81.41

GSK13 Fysisk aktivitet, 5.-7. trinn 116 88 ↓ 84 ↓ 77 ↓ 76 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 96.07 96.65 96.37 94.5 94.83

GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år 8.08 7.86 ↓ 7.23 ↓ 7.12 ↓ 6.4 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 6.31 6.31 6.35 6.1 6.13

GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år 14.85 15.54 ↑ 15.33 ↓ 15.16 ↓ 14.93 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 10.73 10.76 10.75 10.5 10.56

GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år 16.09 15.46 ↓ 14.15 ↓ 12.38 ↓ 13.7 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 11.48 11.51 11.55 11.19 11.12

GSK17 Andel elever som får leksehjelp, 1.-4. trinn 63.78 40.33 ↓ 31.49 ↓ 16.86 ↓ 27.33 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 23.49 24.01 22.76 23.11 21.13

GSK18 Andel elever som får leksehjelp, 5.-7. trinn 0 0 0 9.46 ↑ 21.38 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 29.73 31.2 31.96 32.4 31.07

GSK19 Andel elever som får leksehjelp, 8.-10. trinn 0 0 0 0 2.03 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 9.91 11.2 12.12 11.86 11.19

4For mindre kommuner med lavt elevtall vil deler av grunnlagsdataene for dette nøkkeltallet kunne være sladdet av Utdanningsdirek-
toratet. Snittet omfatter i så fall bare data for årene som er gjort tilgjengelig.
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Pleie og omsorg

Pleie og omsorg

■ Nordreisa kom på 142. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 20% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 19 nøkkeltall for sektoren

Sektoren har en vekt på 20 prosent i Kommunebaro-
meteret. De viktigste nøkkeltallene er andel ansatte
med fagutdanning, andelen av beboere med omfat-
tende bistandsbehov og andel plasser i sykehjem i
skjermet enhet. Disse tre nøkkeltallene har en vekt
på 10 prosent hver i barometeret.

Koronapandemien har i 2020 påvirket ressursbruk
og tjenestetilbud i omsorgstjenestene i større eller
mindre grad. Hvor mye varierer mellom kommune-
ne, blant annet med smittetrykket lokalt.

Forutsatt at kommunen har gode tilbud på lavere
trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som bor på syke-
hjem ha omfattende bistandsbehov. I Nordreisa har
87,93 prosent av beboerne på sykehjem et omfatten-
de pleiebehov.

I Nordreisa har 80,5 prosent av de ansatte fagutdanning.
I de beste kommunene er andelen 97,5 prosent.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens.

I Nordreisa tilsvarer antall plasser i skjermet enhet
for demente 58,97 prosent av antall innbyggere over
80 år som faktisk bor på sykehjem.

I forhold til andre kommuner kommer Nordreisa greit
ut på dette nøkkeltallet.

God tilgang på korttidsplasser på sykehjem er po-
sitivt, blant annet for å gi avlastning til pårørende
til hjemmeboende brukere. I Nordreisa er andelen
5,5.

Tiden med lege og fysioterapeut per sykehjemsbe-
boer økte i koronaåret 2020.

I Nordreisa fikk beboerne i snitt 54,6 minutter med
lege i uka i fjor.

Snittet per beboer på sykehjem i Nordreisa er nå på
11,4 minutter i uka med fysioterapeut.

De aller beste kommunene ligger oppunder 324 mi-
nutter med fysioterapeut ukentlig.

I Nordreisa er 98,3 prosent av sykehjemsplassene reg-
net som moderne enerom. Det gir kommunen en høy

skår på dette nøkkeltallet i forhold til andre kommu-
ner.

Her er det for øvrig viktig å merke seg at kjøp av plas-
ser i andre kommuner kan utgjøre en vesentlig feil-
kilde hos de kommunene der dette gjelder.

Målt mot hvor mange over 80 år som bor hjemme,
er andelen registrerte trygghetsalarmer i kommunen
48,74.

De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske
sykepleiere i kommunene.

I Nordreisa er det 10,67 årsverk med geriatrisk syke-
pleier per 1 000 innbyggere over 80 år.

Kommunen ligger med dette godt an på dette nøk-
keltallet.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet opplevde 72,09 pro-
sent av de funksjonshemmede i Nordreisa at de fikk
den hjelpen de trengte for å kunne delta i arbeid og
studier i 2020. De beste kommunene ligger oppun-
der 100 prosent.

73,33 prosent synes de får dekket behovet for bi-
stand til å delta i fritidsaktiviteter i Nordreisa. Sam-
menlignet med de andre kommunene, er dette svært
høyt. De beste ligger på 100 prosent.

Nordreisa kom på 142. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen pleie og omsorg

Plass Kommune Poengsum

1 3430 Os 0.897

2 1134 Suldal 0.864

3 5056 Hitra 0.816

4 1516 Ulstein 0.81

5 3442 Østre Toten 0.804

6 3006 Kongsberg 0.801

7 4612 Sveio 0.794

8 5037 Levanger 0.788

9 1563 Sunndal 0.787

10 1865 Vågan 0.785
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Tabeller: Pleie og omsorg Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning 61 59 196 51 123

PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov 77 66 60 196 121

PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år 87 80 64 86 100

PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold 333 336 325 246 338

PO05 Tid med lege på sykehjem, minutter pr. uke 152 133 141 18 31

PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem, minutter pr. uke 44 42 271 270 305

PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 276 247 235 192 207

PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet

PO09 Rehabilitering plasser mot innbyggere 67 år og over 99 101 90 279 291

PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka 109 109 48 1 1

PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager 150 189 273 1 233

PO12 Døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter pr. 10.000 innbyggere 114 158 180 134 178

PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år 172 209 191 138 169

PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år 111 117 82 43

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år 135 131 118 196 125

PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon 134 185 208 249 259

PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og
studier

303 266 269 231 274

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i
fritidsaktiviteter

44 61 105 105 59

PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere 102 144 185 149 146
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Pleie og omsorg

Karakterer

2016 2017 2018 2019 2020

PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning 4.37 4.36 3.44 4.2 3.8

PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov 4.13 4.06 4.1 3.49 3.91

PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år 3.82 3.67 3.72 3.63 3.58

PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold 1.37 1.41 1.55 2.63 1

PO05 Tid med lege på sykehjem, minutter pr. uke 3.35 3.51 3.5 3.97 3.91

PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem, minutter pr. uke 3.73 4 1.96 1.94 1.6

PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 3.15 3.53 3.87 5.56 5.47

PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet

PO09 Rehabilitering plasser mot innbyggere 67 år og over 3.54 3.54 3.54 1 1

PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka 3.48 3.57 3.78 6 6

PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager 4.64 3.7 3.03 6 4.24

PO12 Døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter pr. 10.000 innbyggere 4.34 3.37 3.18 3.94 3.52

PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år 3.52 3.31 3.41 3.86 3.63

PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år 2.93 2.91 3.51 3.81

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år 3.03 3.11 3.28 2.43 3.4

PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon 3.64 3.28 2.93 2.25 1.93

PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og
studier

2.54 2.52 2.28 2.93 3.27

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i
fritidsaktiviteter

4.53 4.29 3.9 3.9 4.33

PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere 3.62 3.41 3.21 3.46 3.55
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Tabeller: Pleie og omsorg Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning 82.8 83 ↑ 77.2 ↓ 83.4 ↑ 80.5 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 77.6 77.87 77.62 77.85 78.15

PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov 88.52 89.47 ↑ 90.91 ↑ 79.63 ↓ 87.93 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 78.77 78.81 80.19 79.75 81.97

PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år 53.19 57.5 ↑ 63.89 ↑ 58.97 ↓ 58.97

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 40.99 43.81 46.75 46.3 48.56

PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold 2.56 2.85 ↑ 6.72 ↑ 12.63 ↑ 5.5 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 17.17 17.53 17.99 18.7 17.04

PO05 Tid med lege på sykehjem, minutter pr. uke 29.4 31.8 ↑ 33 ↑ 58.2 ↑ 54.6 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 31.29 31.31 33.04 32.85 34.69

PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem, minutter pr. uke 39 41.4 ↑ 12 ↓ 12 11.4 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 24.39 24.73 26.45 27.02 28.37

PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 75.4 89.6 ↑ 92.3 ↑ 98.3 ↑ 98.3

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 87.87 89.47 90.14 90.43 91.98

PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 38.39 36.32 37.13 37.76 30.02

PO09 Rehabilitering plasser mot innbyggere 67 år og over 7.19 7.02 ↓ 6.83 ↓ 0 ↓ 0

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.52 5.4 5.46 5.08 4.7

PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka 4.75 5.2 ↑ 7.6 ↑ 16.7 ↑ 12.9 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 4.77 4.8 4.83 4.91 4.99

PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager 98 97 ↓ 94 ↓ 100 ↑ 97.53 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 96.32 96.75 97.22 97.35 96.49

PO12 Døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter pr. 10.000 innbyggere 91.93 158.57 ↑ 250.81 ↑ 120.19 ↓ 109.03 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 136.03 127.3 134.99 144.7 109.67

PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år 46.15 42.64 ↓ 45.18 ↑ 47.72 ↑ 48.74 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 45.72 46.07 46.89 39.05 46.25

PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år 4.22 4.29 ↑ 5.51 ↑ 8.61 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.42 5.44 5.6 5.45 5.37

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år 9.38 9.75 ↑ 10.82 ↑ 6.61 ↓ 10.67 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 11.47 11.51 11.8 11.47 11.1

PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon 32.82 25.89 ↓ 21.83 ↓ 13.71 ↓ 10.55 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 27.76 28.33 28.33 27.34 28.21

PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og
studier

57.6 62 ↑ 63.27 ↑ 72.09 ↑ 72.09

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 78.86 79.22 79.49 79.4 79.3

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i
fritidsaktiviteter

76 72.32 ↓ 66.34 ↓ 66.67 ↑ 73.33 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 59.28 59.63 59.9 60.41 60.02

PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere 13.28 11.38 ↓ 10.52 ↓ 11.61 ↑ 11.73 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 11.48 11.73 11.69 11.76 11.17
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Barnevern

Barnevern

■ Nordreisa kom på 311. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 10% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 13 nøkkeltall for sektoren

Nøkkeltallene for andel barn i barnevernet og an-
del undersøkelser gjennomført innenfor tre måne-
der er de tyngste for sektoren. Hver har en vekt på
15 prosent. Andel barn i institusjon og fagutdannet
per 1000 barn har begge en vekt på 10 prosent av
sektoren.

Den eneste datakilden for nøkkeltallene i barnevern-
sektoren er SSB.

Andelen barn i barnevernet er justert for behovet
slik det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssys-
temet. I barometeret er det positivt at andelen er
lav.

Man kunne også argumentert for at lav andel kan
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Like-
vel må det i utgangspunktet regnes for å være posi-
tivt når barn ikke er omfattet av tiltak i barnevernets
regi.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet, som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned de siste
årene.

Kommunene i Norge overholder den normale saks-
behandlingsfristen som er bestemt i lovverket i 91,00
prosent av sakene.

Andelen fristbrudd er redusert kraftig de siste årene.
Til sammenligning er 87 prosent av undersøkelsene
gjennomført innenfor 3 måneder i Nordreisa.

I løpet av de fire siste årene sett under ett, behandles
61,5 prosent av sakene innenfor 3 måneder i kommu-
nen. Til sammenligning ligger tilsvarende andel for
de beste kommunene i landet på 100 prosent.

Av alle barn med barnevernstiltak er 33,9 prosent
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har
nasjonalt vært stabil de siste årene.

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I Nord-
reisa er tallet 11,8, mot 17,30 barnevernssaker per
årsverk nasjonalt.

I landet samlet har 95,96 prosent av barna under om-
sorg en omsorgsplan. I Nordreisa har 92,86 prosent
av barna som er omplassert, en omsorgsplan.

Målt over de siste fire årene har 48,48 prosent av
barna under omsorg i Nordreisa hatt omsorgsplan.

Kommunene bruker mer penger på forebyggende til-
tak for små barn, noe som i teorien kan redusere be-
hovet for barnevernstiltak senere.

Korrigert for lønns- og prisvekst var disse utgiftene i
Nordreisa på 16 650 kroner per barn under 5 år i fjor.
Nasjonalt er tilsvarende sum 11 497,20 kroner.

Brukerundersøkelser er et viktig verktøy for å få et
bilde av hvordan virksomheten oppfattes utenfra. Li-
kevel er det generelt ikke høye tall for hvor mange
brukerundersøkelser kommunene oppgir at de har
hatt i barnevernstjenesten.

Ettersom tallene er små, velger vi derfor å se på dem
over en lengre tidsperiode. Når vi vurderer antallet
brukerundersøkelser, så teller vi derfor hvor mange
av de siste årene kommunene har hatt slike under-
søkelser.

Vi mangler historikk på dette tallet, derfor vil verdien
ikke være tilgjengelig for de tidligste årene i tabel-
len.

Nordreisa kommune gjennomførte ingen slike bru-
kerundersøkelser i løpet av fireårsperioden.

Nordreisa kom på 311. plass innen barnevern.

Ti beste innen barnevern

Plass Kommune Poengsum

1 3029 Lørenskog 0.492

2 3813 Bamble 0.49

3 3804 Sandefjord 0.474

4 3021 Ås 0.462

5 3803 Tønsberg 0.462

6 4204 Kristiansand 0.454

7 3024 Bærum 0.451

8 5038 Verdal 0.44

9 1108 Sandnes 0.436

10 3033 Ullensaker 0.434
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Tabeller: Barnevern Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 256 296 299 285 318

BV02 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder 241 319 328 295 249

BV03 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4-årsserie 212 288 313 328 338

BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem

BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, 4-årsserie

BV06 Fagutdannet per 1000 barn 57 48 85 51 42

BV07 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244) 73 127 208 60 44

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 209 214 213 241 198

BV09 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan 227 244 319 295 251

BV10 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år 181 220 228 251 264

BV11 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år 231 252 317 325 339

BV12 Netto utgift forebygging per innbygger, 0-5 år 150 170 304 60 67

BV13 I hvor mange av de siste fire årene har kommunen oppgitt at den har hatt
brukerundersøkelse i barnevernet?

165 161 176
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Barnevern

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 3.21 1 2.72 3.13 2.94

BV02 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder 3.26 2.42 2.42 2.9 3.41

BV03 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4-årsserie 3.66 2.94 2.39 1.87 1

BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem

BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, 4-årsserie

BV06 Fagutdannet per 1000 barn 3.79 3.99 3.59 3.75 4.08

BV07 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244) 4.45 4.16 3.47 4.57 5.03

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 3 3.18 2.94 2.13 3.35

BV09 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan 1.94 1.69 2.22 2.82 1.39

BV10 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år 5.08 4.8 4.95 4.27 4.24

BV11 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år 3.68 3.08 2.2 1.99 1

BV12 Netto utgift forebygging per innbygger, 0-5 år 3.29 3.18 2.25 3.87 3.72

BV13 I hvor mange av de siste fire årene har kommunen oppgitt at den har hatt
brukerundersøkelse i barnevernet?

1 1 1
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Tabeller: Barnevern Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 6.3 9.39 ↑ 7.7 ↓ 6.65 ↓ 7.38 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 4.88 4.86 4.88 4.77 4.74

BV02 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder 76 47 ↓ 48 ↑ 64 ↑ 87 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 82.5 82.81 84.77 84 88.31

BV03 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4-årsserie 78 67.67 ↓ 62.75 ↓ 58.75 ↓ 61.5 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 76.51 77.62 78.9 80.38 85.77

BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 33.07 33.57 33.73 33.55 33.9

BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, 4-årsserie

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 32.77 32.44 32.3

BV06 Fagutdannet per 1000 barn 6.7 7 ↑ 6.11 ↓ 7.88 ↑ 8.92 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.15 5.14 5.51 5.86 6.17

BV07 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244) 15.3 18.4 ↑ 21.3 ↑ 13.4 ↓ 11.8 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 21.28 23.7 19.67 21.87 18.11

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 82.4 83.33 ↑ 83.33 68.75 ↓ 92.86 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 93.31 93.17 94.61 95.37 95.96

BV09 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan 50 40.91 ↓ 42.42 ↑ 70.91 ↑ 48.48 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 82.09 83.06 86.79 88.86 87.7

BV10 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år 86.85 84.76 ↓ 87.27 ↑ 79.45 ↓ 82.07 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 64.2 68.35 69.73 70.33 74.54

BV11 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år 60.15 55.38 ↓ 52.78 ↓ 51.06 ↓ 50.68 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 57.11 60.36 77.23 79.53 84.1

BV12 Netto utgift forebygging per innbygger, 0-5 år 10035.14 10235.88 ↑ 7657.63 ↓ 17701.07 ↑ 16650 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 10833.46 11338.04 12132.4 13563.58 13937.17

BV13 I hvor mange av de siste fire årene har kommunen oppgitt at den har hatt
brukerundersøkelse i barnevernet?

0 0 0

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 0.9 0.88 0.93
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Barnehage

Barnehage

■ Nordreisa kom på 1. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 10% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 13 nøkkeltall for sektoren

De viktigste tallene i barnehagesektoren er grunn-
bemanning per barn i kommunale barnehager, an-
delen kommunale barnehager som oppfyller peda-
gognormen, og andelen ansatte i kommunale barne-
hager som har pedagogisk utdannelse.

Disse nøkkeltallene har hver for seg en vekt på 15
prosent av sektoren, og utgjør altså til sammen 45
prosent av sektorens vekt.

Datakildene i denne sektoren er Utdanningsdirekto-
ratet og SSB.

Hvis man ser på gjennomsnittet for hele landet, end-
ret bemanningen i kommunale barnehager seg fra
5,7 barn per voksen i til 5,6 i fjor.

For Nordreisa var tallet 4,8 barn per voksen i kom-
munale barnehager i fjor.

Hvis vi ser på gjennomsnittlige verdier, endret antall
barn per voksne i private barnehager seg fra 5,8 i til
5,7 i fjor. I Nordreisa var det 5,5 barn per voksne i
fjor.

Barnehagenormen, som innebærer at barnehagene
skal ha en grunnbemanning som tilsvarer minimum
én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per
seks barn over tre år, ble innført fra 1. august 2018.

Siden kommunene har det samlede ansvaret for å le-
vere barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også
med noen data for private barnehager, som egne nøk-
keltall.

Nordreisa har ifølge statistikkene lavere bemanning
i de kommunale barnehagene enn de fleste andre.
Som regel er bemanningen lavere jo større kommu-
nen blir. Hva har antallet voksne å si for kvaliteten?

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til per-
sonalet i barnehager. Andelen kommunale barneha-
ger som oppfyller pedagognormen, uten dispensa-

sjoner, var i fjor på 68,4 prosent. I Nordreisa oppfyl-
ler 100 prosent av de kommunale barnehagene pe-
dagognormen (uten dispensasjon), ifølge tall fra Ut-
danningsdirektoratet.

51 prosent av de ansatte i de kommunale barneha-
gene i Nordreisa har pedagogisk utdanning.

Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, nasjo-
nalt er tallet 12,0 prosent. Allerede i 1997 satte den
daværende regjeringen et mål om å ha 20 prosent
menn i barnehagene. Målsettingen er senere fulgt
opp i tre handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen
menn som jobber i barnehagene i Nordreisa er på
7,9 prosent. De beste ligger på 26,7 prosent menn.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, har økt mye de siste årene. Nasjonalt har
andelen økt fra 77,6 i til 85,3 prosent i fjor. I Nordreisa
går 123,5 prosent av barna med minoritetsbakgrunn
i barnehage, ifølge tallene.

Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent
de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer sto-
re enheter å ivareta barnehagens mange kvalitets-
mål?

Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En Fafo-
rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv
ikke avgjør kvaliteten.

En gjennomsnittsbarnehage i Norge har nå 46,53 barn.
Barnehagene i Nordreisa har ifølge statistikken 19,1
barn i snitt.

Nasjonalt viser tallene at 89,31 prosent av alle barn i
barnehagealder har plass i barnehagen. I Nordreisa
har 87,56 prosent av barna barnehageplass.

Nordreisa kom på 1. plass innen denne sektoren.
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Tabeller: Barnehage Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Ti beste innen barnehage

Plass Kommune Poengsum

1 5428 Nordreisa 0.468

2 3824 Tokke 0.452

3 1859 Flakstad 0.451

4 1827 Dønna 0.448

5 3417 Grue 0.444

6 1828 Nesna 0.439

7 1576 Aure 0.439

8 1851 Lødingen 0.431

9 3818 Tinn 0.428

10 3011 Hvaler 0.428
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Barnehage

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

BH01 Antall barn per årsverk, kommunale barnehager 120 116 78 130 76

BH02 Antall barn per årsverk, private barnehager 31 55 90 77 52

BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen 165 263 156 202 1

BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen 115 121 149 104 114

BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning 212 293 181 211 48

BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning 35 79 82 1 1

BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager 61 124 151 216 197

BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år 60 77 62 93 1

BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år 59 64 65 68 41

BH10 Antall barn per barnehage 36 31 38 35 29

BH11 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 101 81 146 114 54

BH12 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager 1 1 1 24 24

BH13 Andel 1-5-åringer med barnehageplass 277 133 198 260 239
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Tabeller: Barnehage Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

BH01 Antall barn per årsverk, kommunale barnehager 3.6 3.59 3.88 3.53 4.33

BH02 Antall barn per årsverk, private barnehager 3.95 3.59 3.3 3.42 3.54

BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen 4.43 2.63 3.77 3.26 6

BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen 3.91 3.56 2.19 4.24 4.02

BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning 3.41 2.93 3.51 3.39 4.18

BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning 4.32 3.73 3.72 6 6

BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager 3.96 3.65 3.45 2.8 3.03

BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år 3.58 3.69 3.76 3.58 6

BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år 3.74 3.73 3.75 3.69 3.75

BH10 Antall barn per barnehage 5.13 5.19 5.02 5.17 5.81

BH11 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 3.51 3.55 3.13 3.44 3.67

BH12 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager 6 6 6 3.88 3.78

BH13 Andel 1-5-åringer med barnehageplass 3.04 3.53 3.36 3.15 3.15

www.kommunal-rapport.no Side 25 av 241

328

https://www.kommunal-rapport.no


Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Barnehage

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

BH01 Antall barn per årsverk, kommunale barnehager 5.5 5.4 ↓ 5 ↓ 5.3 ↑ 4.8 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.59 5.56 5.38 5.32 5.25

BH02 Antall barn per årsverk, private barnehager 5.5 5.8 ↑ 5.8 5.6 ↓ 5.5 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.94 5.91 5.73 5.56 5.54

BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen 83.3 50 ↓ 60 ↑ 60 100 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 73.34 76.6 55.07 65.21 71.02

BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen 75 75 25 ↓ 75 ↑ 75

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 70.09 74.43 52.43 64.57 68.47

BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning 36.7 30.4 ↓ 41.1 ↑ 41.6 ↑ 51 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 38.04 39.47 40.99 42.37 43.93

BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning 42.6 42.7 ↑ 45.1 ↑ 52.8 ↑ 58 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 36.27 39.32 42.56 43.2 43.17

BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager 12.5 10.2 ↓ 9.1 ↓ 6.8 ↓ 7.9 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 8.88 9.23 9.25 8.88 9.13

BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år 92.3 90.3 ↓ 93.1 ↑ 88.5 ↓ 123.5 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 81.6 82.6 83.66 84.41 85.91

BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år 91.6 91.17 ↓ 91.65 ↑ 91.05 ↓ 98.85 ↑

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 72.81 75.77 76.98 78.18 82.95

BH10 Antall barn per barnehage 21.55 21.27 ↓ 22.5 ↑ 21.1 ↓ 19.1 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 40.19 40.75 40.46 39.98 40.33

BH11 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager 7.3 7.9 ↑ 6.9 ↓ 7.5 ↑ 9.5 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 7.18 7.25 7.36 7.58 7.84

BH12 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager 10 10 10.6 ↑ 7.7 ↓ 7.8 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 6.02 6.04 6.06 6.2 6.33

BH13 Andel 1-5-åringer med barnehageplass 84.36 90.94 ↑ 88.1 ↓ 85.83 ↓ 87.56 ↑

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 89.57 90.13 89.33 89.29 89.3
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Tabeller: Helse Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Helse

■ Nordreisa kom på 323. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 7,5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 14 nøkkeltall for sektoren

De tyngste nøkkeltallene er legedekning, dekning av
helsesykepleier, skolehelse, hjemmebesøk og vak-
sinasjonsgrad. Alle disse nøkkeltallene har hver seg
en vekt på 10 prosent av sektoren.

Datakildene våre i denne sektoren er SSB, Helsedi-
rektoratet og Folkehelseinstituttet.

Håndteringen av koronapandemien har tatt det mes-
te av oppmerksomheten i helsetjenestene i 2020. Man-
ge kommuner har brukt store ressurser på den såkal-
te TISK-strategien (Testing, Isolasjon, Smittesporing
og Karantene), informasjon til innbyggerne og an-
satte, håndheving av skiftende smittevernregler og
andre oppgaver knyttet til pandemien.

Dette har blant annet skjedd ved å omdisponere helse-
sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell i helse-
tjenesten.

Tre av fire kommuner valgte å omdisponere perso-
nell fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til ko-
ronarettet arbeid i starten av pandemien. Flest ble
omdisponert i Oslo og kommuner i Viken, ifølge Sta-
tistisk sentralbyrå.

Pandemien har i større eller mindre grad påvirket
tilbudet og etterspørselen etter ulike helsetjenester.
Flere konsultasjoner, blant annet hos fastlegene, har
skjedd digitalt.

Nøkkeltallene i Kommunebarometeret fanger opp noen
av endringene som har skjedd i de kommunale helse-
tjenestene under pandemien.

Nordreisa brukte −3,26 kroner per innbygger over 4
år til forebyggende helsearbeid i 2020.

Det store bildet er at det blir stadig flere helsesyke-
pleiere og jordmødre i Kommune-Norge. Tallene våre
tar forbehold om at det er riktig stillingskode som er
ført i den såkalte Ameldingen, slik at årsverkene re-
gistreres riktig.

Dessverre mangler vi tall for jordmordekningen i Nord-
reisa for 2020.

I Nordreisa fikk 76,92 prosent av barna helseunder-
søkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, mot 100 pro-
sent året før.

Vaksinasjonsgraden for 2- og 9-åringene har stor be-
tydning for kommunens rangering innenfor helse-
sektoren. I Kommune-Norge varierte vaksinasjons-
graden mellom 61,9 prosent og 99,1 prosent for 2-
åringene, og mellom 81,5 prosent og 99,3 prosent for
9-åringene i 2020.

Blant 2-åringene i Nordreisa fulgte 97,7 prosent av
dem vaksinasjonsprogrammet.

Tilsvarende tall for kommunens 9-åringer var 96 pro-
sent i 2020.

I Nordreisa er det ledig plass på 20 prosent av fastle-
gelistene. Kommunen ligger ikke så godt an på dette
nøkkeltallet i forhold til andre kommuner.

Målt mot folketallet er det 4,32 psykiatriske sykeplei-
ere per 10 000 innbyggere i Nordreisa kommune.

Totalt sett for helsesektoren kom Nordreisa kommu-
ne på 323. plass i årets Kommunebarometer.

Ti beste innen helse

Plass Kommune Poengsum

1 4224 Åseral 0.372

2 3825 Vinje 0.367

3 1837 Meløy 0.366

4 3824 Tokke 0.36

5 1838 Gildeskål 0.35

6 3043 Ål 0.35

7 3435 Vågå 0.349

8 4645 Askvoll 0.338

9 3422 Åmot 0.336

10 5021 Oppdal 0.334
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Helse

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere 148 151 127 136 142

HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne 288 107 138 72 228

HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege 1 1 1 1 286

HE04 Andel ledige listeplasser 269 233 219 218 184

HE05 Andel helsesykepleier-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år 287 285

HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere 161 173 169 204 204

HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte

HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere 57 102 153 204 206

HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår 243 1 233 1 281

HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager 277 156 250 299 312

HE11 Vaksine, 2-åringer 181 116 51 51 49

HE12 Vaksine, 9-åringer 135 137 137 155 170

HE13 Legemiddelbruk per 10000 innbyggere 136 124 136 133 124

HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år 265 293 323
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Tabeller: Helse Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere 3.28 3.19 3.46 3.43 3.42

HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne 1.76 4.18 3.47 4.47 2.11

HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege 6 6 6 6 3.24

HE04 Andel ledige listeplasser 1.31 1.63 1.64 1.62 1.96

HE05 Andel helsesykepleier-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år 1.38 1.83

HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere 1.77 1.65 1.66 1.38 1.39

HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte

HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere 4.53 4.19 3.73 3.69 3.44

HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår 3.24 6 3.34 6 3.13

HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager 2.71 4.69 3.11 1 2.2

HE11 Vaksine, 2-åringer 3.98 4.56 4.99 4.97 5.01

HE12 Vaksine, 9-åringer 3.95 4.01 4.05 3.76 3.52

HE13 Legemiddelbruk per 10000 innbyggere 3.49 3.67 3.58 3.57 3.64

HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år 2.18 2.03 1.83
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Helse

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere 13 12.9 ↓ 14.1 ↑ 14.4 ↑ 14.5 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 13.64 13.99 14.21 14.58 14.69

HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne 16.67 66.67 ↑ 50 ↓ 66.67 ↑ 20 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 54.8 54.29 50.71 45.55 40.54

HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege 0 0 0 0 20 ↑

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 4.81 4.13 5.71 6.98 10.86

HE04 Andel ledige listeplasser 1.26 2.63 ↑ 2.55 ↓ 2.3 ↓ 3.22 ↑

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 10.32 10.41 10.02 9.32 8.31

HE05 Andel helsesykepleier-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år 31.95 33.22 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 97.29 99.66 106.65 112.36 115.46

HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere 8.38 7.32 ↓ 7.48 ↑ 4.28 ↓ 4.32 ↑

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 27.15 27.91 28.42 27.79 27.28

HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 187.12 209.69 215.33 212.87 236.88

HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere 149.13 157.76 ↑ 109.83 ↓ 166.23 ↑ 148.94 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 176.2 174.25 113.66 170.75 146.57

HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår 86.36 100 ↑ 79.61 ↓ 100 ↑ 76.92 ↓

Vekt i sektor: 7.7%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 91.69 90.19 85.05 88.03 89.46

HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager 73.91 95.24 ↑ 82.05 ↓ 14.63 ↓ 43.24 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 90.34 90.92 91.9 92.24 84.15

HE11 Vaksine, 2-åringer 93.8 95.6 ↑ 97.1 ↑ 97.4 ↑ 97.7 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 92.65 93.4 94.3 95.11 95.57

HE12 Vaksine, 9-åringer 94.9 95.3 ↑ 95.8 ↑ 95.9 ↑ 96 ↑

Vekt i sektor: 10.2%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 93.96 94.34 94.88 95.51 95.98

HE13 Legemiddelbruk per 10000 innbyggere 6573 6549 ↓ 6618 ↑ 6670 ↑ 6634 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 6569.85 6599.15 6641.21 6689.42 6674.73

HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år 60.23 37.63 ↓ -3.26 ↓

Vekt i sektor: 5.2%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 232.76 246.36 273.48
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Tabeller: Sosialtjeneste Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Sosialtjeneste

■ Nordreisa kom på 150. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 7,5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

Stønadslengde for eldre mottakere, andel som er
på stønad i over seks måneder og ti måneder, an-
delen som har sosialhjelp som hovedinntekt, ande-
len mottakere av kvalifiseringsstønad og årsverk til
økonomisk rådgivning har alle en vekt på 10 prosent
av sektoren.

Resten av nøkkeltallene har en vekt på mindre enn
10 prosent hver.

SSB er eneste datakilde for denne sektoren.

Nasjonalt er stønadslengden for unge mottakere på
3,91 måneder. I Nordreisa går unge mottakere på sosial-
hjelp i 3 måneder.

I barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det
må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig løs-
ning på vei mot noe mer permanent.

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt
4,44 måneder. For de over 25 år i kommunen er stø-
nadstiden 3,6 måneder.

Når vi korrigerer for behovet, mottar 5,1 prosent av
de over 25 år i Nordreisa sosialhjelp. Tendensen for
Kommune-Norge er 4,08 prosent.

31,33 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge,
mottar den i mer enn 6 måneder, og 15,97 prosent
får stønad i mer enn 10 måneder.

19,38 prosent av dem som går på sosialstønad i Nord-
reisa mottar den i minst 6 måneder.

Sosialstønad gis i over 10 måneder til 6,88 prosent
av dem som mottar støtte.

Nasjonalt har 14,71 prosent av de med sosialhjelp det-

te som hovedinntekt.

Andelen mottakere i kommunen som har sosialhjelp
som hovedinntekt er 13,12 prosent. I barometeret er
lav verdi positivt.

På landsbasis ble 80,19 prosent av søknadene om
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært gans-
ke stabil de siste ti årene.

I Nordreisa ble 85,71 prosent av søknadene om kom-
munal bolig innvilget i fjor.

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i sosial-
tjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge på
sosialhjelp, er det nasjonalt bare 19,63 prosent som
har en slik plan. I Nordreisa har 9,68 prosent en slik
plan.

Nordreisa kom på 150. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen sosialtjeneste

Plass Kommune Poengsum

1 3824 Tokke 0.368

2 1531 Sula 0.365

3 4216 Birkenes 0.358

4 1120 Klepp 0.343

5 5427 Skjervøy 0.34

6 3448 Nordre Land 0.337

7 1528 Sykkylven 0.334

8 3435 Vågå 0.332

9 4215 Lillesand 0.331

10 5034 Meråker 0.331
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Sosialtjeneste

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

SOS01 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 18-24 år 150 29 181 211 66

SOS02 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 25-66 år 91 100 117 103 75

SOS03 Andel 18-24 på sosialhjelp, korrigert 225 272 297 290 303

SOS04 Andel 25-66 på sosialhjelp, korrigert 242 261 289 282 284

SOS05 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 116 88 179 136 41

SOS06 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer 28 10 23 32 27

SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde 188 204 161 207 143

SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på
sosialhjelp

126 135 104 105

SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 langtidsmottakere av stønad 154 172 211 214 147

SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget 161 142 86 1 151

SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere som går mer enn 6
måneder på stønad

73 1 117 75 68
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Tabeller: Sosialtjeneste Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

SOS01 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 18-24 år 3.46 4.63 3.3 3.02 4.37

SOS02 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 25-66 år 4.03 3.89 3.72 3.89 4.58

SOS03 Andel 18-24 på sosialhjelp, korrigert 3.37 3.06 2.5 2.7 1

SOS04 Andel 25-66 på sosialhjelp, korrigert 3.2 2.89 2.55 2.66 3.15

SOS05 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 3.87 4.1 3.37 3.69 4.68

SOS06 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer 5.12 5.63 5.19 5.34 5.21

SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde 3.46 3.36 3.73 3.4 3.89

SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på
sosialhjelp

2.75 1.96 3.23 3.38

SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 langtidsmottakere av stønad 1.97 1.97 1.74 1.84 2.38

SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget 3.73 4.24 5.1 6 4.2

SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere som går mer enn 6
måneder på stønad

2.42 6 1.45 2.31 2.22
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Sosialtjeneste

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

SOS01 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 18-24 år 3.9 2.6 ↓ 4.3 ↑ 4.6 ↑ 3 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 3.85 3.91 3.92 4.01 3.91

SOS02 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 25-66 år 3.7 4 ↑ 4.3 ↑ 4.2 ↓ 3.6 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 4.3 4.48 4.6 4.64 4.44

SOS03 Andel 18-24 på sosialhjelp, korrigert 11.45 11.61 ↑ 13.28 ↑ 10.85 ↓ 11.2 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 9.57 8.04 7.47 6.78 6.37

SOS04 Andel 25-66 på sosialhjelp, korrigert 7.16 6.57 ↓ 7.22 ↑ 6.8 ↓ 5.1 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.52 4.72 4.75 4.59 4.08

SOS05 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer 23.72 23.86 ↑ 33.17 ↑ 30.21 ↓ 19.38 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 27.82 30.32 31.62 32.17 31.33

SOS06 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer 6.41 4.06 ↓ 7.32 ↑ 7.29 ↓ 6.88 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 14.23 15.03 16.15 16.16 15.97

SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde 12.18 12.69 ↑ 11.71 ↓ 15.1 ↑ 13.12 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 11.83 11.69 12.68 13.85 14.71

SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på
sosialhjelp

10.81 8.51 ↓ 13.24 ↑ 15.52 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 15.42 19.27 14.83 16.32 19.99

SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 langtidsmottakere av stønad 13.51 10.64 ↓ 7.35 ↓ 8.62 ↑ 16.13 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 34.88 27.38 24.71 25.54 29.2

SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget 76.92 83.33 ↑ 91.67 ↑ 98.74 ↑ 85.71 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 74.61 76.27 76.89 78.93 80.19

SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere som går mer enn 6
måneder på stønad

13.51 55.32 ↑ 4.41 ↓ 10.34 ↑ 9.68 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 23.25 22.34 21.27 19.5 19.63
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Tabeller: Kultur Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Kultur

■ Nordreisa kom på 202. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 2,5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

De tre tyngste nøkkeltallene i kultursektoren er net-
to driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge,
netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per inn-
bygger og antall ansatte kulturarbeidere i kommu-
nen. Til sammen har disse tre nøkkeltallene en vekt
på 45 prosent av sektoren.

Datakildene er SSB og kulturindeksen til Telemarks-
forsking.5

Både besøkstallene og antall utlån ved bibliotekene
falt kraftig i 2020. Det er ikke unaturlig, siden biblio-
tekene mange steder har vært stengt som følge av
koronapandemien i kortere eller lengre tid.

Innbyggerne i Nordreisa avla i snitt 1,89 besøk hver
på bibliotek, noe som er lavere enn for flertallet av
kommunene i Norge.

I Nordreisa var det 0,7 kinobesøk per innbygger. Kom-
munen ligger rundt normalen i antallet kinobesøk,
sammenlignet med andre kommuner.

Telemarksforsking setter sammen årlige oversikter
over hvor mange kulturarbeidere det er i kommu-
nene, både i privat og offentlig regi. For Nordreisa er
sysselsettingen innen kultur 6,99 per 1 000 innbyg-
gere.

Andelen av barn fra kommunen som faktisk går på

musikk- og kulturskole er 11,4, ifølge tallene.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I Nord-
reisa får elevene 20,82 timer med undervisning.

Nordreisa kom på 202. plass innen denne sektoren.

5Tallene fra kulturindeksen er innhentet i 2019, men presente-
res i kolonnen for 2020 i Kommunebarometeret.

Ti beste innen kultur

Plass Kommune Poengsum

1 4222 Bykle 0.139

2 4221 Valle 0.116

3 3043 Ål 0.111

4 5438 Lebesby 0.11

5 5046 Høylandet 0.11

6 3824 Tokke 0.109

7 3823 Fyresdal 0.107

8 1151 Utsira 0.107

9 1134 Suldal 0.107

10 0301 Oslo 0.106
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Kultur

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger 156 156 157 171 205

KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket 6 171 147 183

KUL03 Utlån per innbygger 75 70 71 54 144

KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge 187 240 217 198 286

KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger 294 275 178 265 254

KUL06 Kinobesøk per innbygger 128 113 106 100 84

KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per 1000 innbygger 6

68 91 73

KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole 273 275 319 278 286

KUL09 Antall timer i kulturskolen, per elev 6 1 279 19

KUL10 Kommunale fritidssentre, årlige besøk per 1000 innbyggere 6-20 år 56 261 264 106 85

KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige 156 209 22 103 194

6Tallene fra Telemarksforskning er fra året før
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Tabeller: Kultur Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger 3.08 3.13 3.05 2.84 2.62

KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket 7 3.33 3.36 3.2

KUL03 Utlån per innbygger 3.68 3.69 3.74 3.68 3.27

KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge 2.96 2.37 2.58 2.93 1.54

KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger 1.82 2.16 2.97 2.14 2.11

KUL06 Kinobesøk per innbygger 2.91 3.31 3.44 3.52 3.66

KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per 1000 innbygger 7

3.58 3.52 3.55

KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole 2.16 2.06 1.65 2.06 1.8

KUL09 Antall timer i kulturskolen, per elev 7 6 2.29 3.51

KUL10 Kommunale fritidssentre, årlige besøk per 1000 innbyggere 6-20 år 3.56 1 1 2.57 3.08

KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige 3.34 2.84 4.5 3.63 2.77

7Tallene fra Telemarksforskning er fra året før
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Kultur

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger 3.68 3.7 ↑ 3.7 3.43 ↓ 1.89 ↓

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 4.4 4.3 4.47 4.56 2.86

KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket 8 13.3 15.26 ↑ 13.07 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 14.28 16.15 14.19

KUL03 Utlån per innbygger 4.27 4.23 ↓ 4.17 ↓ 4.2 ↑ 2.4 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 3.63 3.48 3.32 3.31 2.55

KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge 840.2 516.62 ↓ 699.3 ↑ 826.88 ↑ 242.93 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 1149.5 1154.25 1160.54 1181.94 1099.36

KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger 225.13 308.19 ↑ 640.78 ↑ 422.69 ↓ 514.91 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 688.11 751.82 805.27 910.35 936.06

KUL06 Kinobesøk per innbygger 1.29 1.29 1.37 ↑ 1.26 ↓ 0.7 ↓

Vekt i sektor: 2.5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 1.68 1.39 1.41 1.23 0.58

KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per 1000 innbygger 8

7.28 13.04 ↑ 6.99 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.57 12.24 5.73

KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole 12.12 12.32 ↑ 8.29 ↓ 11.88 ↑ 11.4 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 25.37 24.21 24.14 23.84 21.79

KUL09 Antall timer i kulturskolen, per elev 8 51.12 10.14 ↓ 20.82 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 15.93 16.21 19.46

KUL10 Kommunale fritidssentre, årlige besøk per 1000 innbyggere 6-20 år 1004 0 ↓ 0 567 ↑ 581 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 708.4 788.35 781.13 904.45 697.22

KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige 11.62 8.63 ↓ 24.29 ↑ 13.28 ↓ 8.34 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 12.54 12.35 12.29 11.45 11.16

8Tallene fra Telemarksforskning er fra året før
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Tabeller: Miljø Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Miljø

■ Nordreisa kom på 180. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 2,5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

I miljøsektoren har alle nøkkeltall en vekt på 10 pro-
sent, med unntak av to av klimagass-nøkkeltallene
som begge har en vekt på 5 prosent.

Datakildene våre for miljøsektoren er SSB og miljø-
status.no.

Sektoren ble en del endret i 2019-utgaven av Kom-
munebarometeret. Statistikk om utslipp av klimagas-
ser er hentet inn, og sektoren har nøkkeltall som ret-
ter oppmerksomheten mot bruk av naturressurser
og miljø.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som
produseres i kommunen. Den totale søppelmengden
er beregnet per innbygger.

De 10 kommunene med den laveste avfallsmengden
per årsinnbygger i 2020 vises i tabell 24.

Kommune Avfallsmengde

5435 Nordkapp 176 kg

5434 Måsøy 176 kg

5436 Porsanger 177 kg

5439 Gamvik 177 kg

5438 Lebesby 177 kg

5437 Karasjok 177 kg

1151 Utsira 195 kg

4619 Eidfjord 273 kg

4621 Voss 273 kg

4618 Ullensvang 273 kg

TABELL 24: Kommunene med lavest årlig volum husholdningsav-
fall per innbygger.

Korrigert for lønns- og prisvekst var normalen for
kommunenes energikostnader nasjonalt på 126,53 kro-
ner per kvadratmeter i snitt.

Energikostnadene for bygg i Nordreisa er på 107 kro-
ner per kvadratmeter, ifølge SSB. Statistikken for
formålsbygg inkluderer de sentrale byggene (rådhus,
skoler, sykehjem osv.).

Nasjonalt utgjør arealet i snitt 7,36 kvadratmeter per

innbygger. Arealet er omtrent uendret. Dette er ty-
pisk en indikator hvor store kommuner kommer bed-
re ut enn små.

I Nordreisa er tallet 7,54 kvadratmeter bygg målt mot
innbyggertallet. Gjennomsnittet er betydelig påvir-
ket av de største kommunene.

En ganske stor andel av avfallet i kommunen går til
materialgjenvinning eller biologisk behandling. Den
beste kommunen gjenvinner 63,8 prosent av avfal-
let, de dårligste er nede i 0 prosent gjenvinning.

Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er omdispo-
nert de siste årene, kan indikere presset på arealer
i kommunen. I Nordreisa er 0,47 dekar jordbruks-
areal omdisponert de siste årene, ifølge statistikken.

I fjorårets barometer introduserte vi tre nøkkeltall
for utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippe-
ne i alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
årene.

Nordreisa slipper ut 5 048,08 kilo klimagasser per
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter).

Nasjonalt ligger normalen på 12 279,01 kilo per inn-
bygger.

Nordreisa kom på 180. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen miljø

Plass Kommune Poengsum

1 0301 Oslo 0.15

2 1121 Time 0.144

3 3001 Halden 0.144

4 3013 Marker 0.14

5 1577 Volda 0.14

6 3005 Drammen 0.139

7 1520 Ørsta 0.138

7 3048 Øvre Eiker 0.138

7 3049 Lier 0.138

10 3024 Bærum 0.137
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Miljø

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

MIL01 Energikostnader per kvm bygg 154 135 118 230 199

MIL02 Formålsbygg, areal per innbygger 218 217 217 221 218

MIL03 Energibruk per bruker, kommunale bygg 219 249 242 246 273

MIL04 Husholdningsavfall per årsinnbygger i kilo 1 1 1 6 1

MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon 87 47 202 199 214

MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 14 7 227 241 245

MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger 182 181 200 223 230

MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar 315 290 285 258 193

MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter - alle utslipp 94 93 89 92 100

MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, oppvarming 86 79 50 14 65

MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, avfall 304 302 302 310 315
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Tabeller: Miljø Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

MIL01 Energikostnader per kvm bygg 4.11 4.62 4.98 3.66 4.2

MIL02 Formålsbygg, areal per innbygger 3.41 3.4 3.41 3.44 3.48

MIL03 Energibruk per bruker, kommunale bygg 3.45 3.44 3.37 3.36 3.32

MIL04 Husholdningsavfall per årsinnbygger i kilo 5.99 6 5.99 5.92 5.99

MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon 4.54 4.77 3.29 3.17 3

MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 5.21 5.55 3.08 2.79 2.9

MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger 3.12 2.85 2.33 2.35 2.1

MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar 1 3.46 3.45 3.97 5.21

MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter - alle utslipp 5.19 5.24 5.23 5.2 5.13

MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, oppvarming 5.12 5.13 5.26 5.66 5.31

MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, avfall 3.03 3.14 3.14 3.13 1
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Miljø

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

MIL01 Energikostnader per kvm bygg 106.21 106.9 ↑ 116.8 ↑ 147.64 ↑ 107 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 126.44 155.81 242.21 157.36 126.53

MIL02 Formålsbygg, areal per innbygger 7.41 7.54 ↑ 7.45 ↓ 7.46 ↑ 7.54 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 6.87 6.91 6.89 6.97 7.36

MIL03 Energibruk per bruker, kommunale bygg 510 511 ↑ 490 ↓ 515 ↑ 536 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 414.2 397.6 378.41 383.26 362.95

MIL04 Husholdningsavfall per årsinnbygger i kilo 233.9 221 ↓ 280 ↑ 302.8 ↑ 310.2 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 433.36 428.32 429.71 434.42 465.09

MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon 45.4 49.4 ↑ 36.5 ↓ 36 ↓ 35.8 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 36.4 37.5 38.5 38.86 38.77

MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 44.72 39.28 ↓ 99.29 ↑ 109.74 ↑ 105.48 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 83.39 82.6 83.1 82.14 81.56

MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger 92.17 109.8 ↑ 102.05 ↓ 89.23 ↓ 104.3 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 176.14 193.41 205.3 221.06 237.34

MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar 6.62 4.45 ↓ 3.77 ↓ 1.3 ↓ 0.47 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 1.76 1.97 1.83 1.6 1.47

MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter - alle utslipp 5281.74 5015.98 ↓ 4898.34 ↓ 5054.51 ↑ 5048.08 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 13007.27 13059.14 12932.01 13028.02 12279.01

MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, oppvarming 114.93 113.44 ↓ 98.36 ↓ 66.23 ↓ 70.54 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 222.75 226.19 205.53 191.23 147.75

MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, avfall 928.56 770.93 ↓ 731.69 ↓ 723.79 ↓ 709.65 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 294.06 280.49 263.23 257.39 230.37
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Tabeller: Saksbehandling Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Saksbehandling

■ Nordreisa kom på 236. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 2,5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 8 nøkkeltall for sektoren
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FIGUR 1: Den blå kurven i diagrammet over viser utviklingen i
byggesaksgebyr for oppføring av enebolig i Nordreisa. Den stiple-
de kurven viser gjennomsnittet for alle kommunene SSB har tall
for.

Kommune Gebyr

3025 Asker 43400 kr

3038 Hole 42000 kr

3024 Bærum 40950 kr

3005 Drammen 40180 kr

3020 Nordre Follo 40000 kr

3033 Ullensaker 39510 kr

3027 Rælingen 37700 kr

3028 Enebakk 37270 kr

3031 Nittedal 37100 kr

3054 Lunner 37100 kr

TABELL28:Kommunene med høyest gebyr for å behandle søknad
om oppføring av enebolig, 2020

Det tyngste nøkkeltallet er andel fristbrudd. Det har
en vekt på 20 prosent av sektoren. Nøkkeltallene for
saksbehandlingstid, tilsyn, og gebyr har alle en vekt
på 15 prosent hver.

SSB er eneste datakilde for denne sektoren.

Antall faktiske tilsyn, målt mot antall byggesaker, vi-
ser fortsatt store variasjoner mellom kommunene.
Det er en god del kommuner som ikke rapporterer
disse tallene.

Andelen byggesøknader i områder med restriksjo-
ner som har blitt innvilget har vært høy de siste åre-
ne.

Gebyr for privat forslag til reguleringsplan har grad-
vis økt de siste årene, og avstanden mellom de rime-
ligste og de dyreste kommunene øker. I Nordreisa
må man betale 20 950 kroner i gebyr for privat for-
slag til reguleringsplan. Nasjonalt er tendensen 74 463,38
kroner.

Byggesaksgebyrer

Nasjonalt er det store variasjoner i gebyr for å saks-
behandle en enebolig. Noen kommuner oppgir at de
ikke krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste
kommunene krever over 40 000 kroner.

I løpet av femårsperioden 2016–2020 har byggesaks-
gebyret for oppføring av enebolig i Nordreisa endret
seg fra 6 211 kr til 6 923 kr.

Figur 1 viser hvordan utviklingen i Nordreisa har vært
i forhold til snittet for hele landet.

I 2020 var Nordreisa blant kommunene som had-
de svært lave gebyrer for behandling av søknad om
oppføring av enebolig, relativt til de øvrige kommu-
nene i landet.

Til sammenlikning forlanger kommunen med den al-
ler høyeste gebyrsatsen hele 43 400 kroner for å be-
handle en byggesøknad.

Tabell 28 viser en oversikt over de 10 kommunene
som krever de høyeste gebyrene.

Nordreisa kom på 236. plass innen denne sektoren.
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Saksbehandling

Ti beste innen saksbehandling

Plass Kommune Poengsum

1 4630 Osterøy 0.124

2 4650 Gloppen 0.123

3 5045 Grong 0.123

4 3426 Tolga 0.121

5 3047 Modum 0.12

6 1820 Alstahaug 0.119

7 5047 Overhalla 0.118

8 5425 Storfjord 0.118

9 3434 Lom 0.118

10 3435 Vågå 0.116
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Tabeller: Saksbehandling Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid

1 310

SAK02 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 258 62 41 44 35

SAK03 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist 177 247 167 132 171

SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 48 88

SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig 64 56 47 42 42

SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon fra plan 1 1 103 137 150

SAK07 Andel byggesøknader innvilget i områder med restriksjoner 68 56 55 63 69

SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan 65 66 66 62 54
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Saksbehandling

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid

6 1

SAK02 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 1 4.51 4.98 4.83 4.9

SAK03 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist 3.32 3.3 3.74 3.81 3.49

SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 3.64 3.41

SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig 4.73 4.75 4.81 4.84 5.1

SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon fra plan 6 6 3.89 1 1

SAK07 Andel byggesøknader innvilget i områder med restriksjoner 1 1 1 1 1

SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan 5.16 5.18 5.21 5.24 5.38
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Tabeller: Saksbehandling Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid

0 0.02 ↑

Vekt i sektor: 20%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 0 0 0

SAK02 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 56 10 ↓ 9 ↓ 9 8 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 16.09 16.1 20.66 18.08 16.98

SAK03 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist 43 46 ↑ 34 ↓ 32 ↓ 39 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 35.93 31.64 37.43 36.41 38.69

SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 10.42 4.92 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 9.83 8.81 8.97 6.25 5.11

SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig 6211 6532 ↑ 6532 6715 ↑ 6923 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 12184.99 13077.54 13665.95 14494.99 15479.85

SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon fra plan 0 0 42.11 ↑ 100 ↑ 100

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 54.55 51.77 49.82 54.7 56.68

SAK07 Andel byggesøknader innvilget i områder med restriksjoner 100 100 100 100 100

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 95.37 95.6 95.71 92.44 92.99

SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan 18797 19267 ↑ 19768 ↑ 20321 ↑ 20950 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 55709.34 58733.87 62891.02 66922.65 74463.38
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Vann, avløp og renovasjon

Vann, avløp og renovasjon

■ Nordreisa kom på 110. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 2,5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 14 nøkkeltall for sektoren

De viktigste nøkkeltallene i VA-sektoren er andel inn-
byggere som er tilknyttet renseanlegg som oppfyl-
ler alle rensekrav. Dette nøkkeltallet har en vekt på
20 prosent av sektoren, og årsgebyr på vann, avløp
og renovasjon har en vekt på 15 prosent.

SSB er eneste datakilde for denne sektoren.

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten.
Det sentrale er om det er sammenheng mellom ge-
byrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, reno-
vasjon og feiing er inkludert. Nøkkeltallet for geby-
rer er justert for den generelle lønns- og prisveksten
i kommunesektoren, og vises dermed i faste 2020-
kroner. Gebyrene er nasjonalt i snitt på 11 716,21 kro-
ner. Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing i
Nordreisa er på 14 429 kroner. Lave gebyrer er posi-
tivt så sant det ikke betyr at anleggene er utdaterte
og dårlig vedlikeholdt.

Hvor mange innbyggere som er tilknyttet kommu-
nale vannverk met tilfredsstillende vannkvalitet, er
blant tallene som årlig rapporteres til Kostra.

Gjennomsnittlig prosentverdi for dette tallet blant kom-
muner i Norge er 98,75 prosent. Tallet varierer mel-
lom 3,76 og 100. I Nordreisa er 100 prosent av inn-
byggerne tilknyttet kommunalt anlegg med tilfreds-
stillende vannkvalitet.

De fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette

ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som
er et problem i en del kommuner.

Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i man-
ge kommuner, hvor en stor del av vannet rett og slett
forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene, og
her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt for-
svinner fortsatt 26,79 prosent av vannet på veien. I
de dårligste kommunene er lekkasjen oppunder 70,4
prosent.

Ifølge statistikken lekker det 29,9 prosent fra lednings-
nettet i kommunen. I de beste kommunene er lekka-
sjeandelen rundt 1 prosent.

Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste
årene vært ganske god. I tillegg til fornyelsestakten
for vann- og avløpsnett, har vi i år også med gjen-
nomsnittlig alder for ledningsnettet.

Normal alder for den delen av vannledningsnettet i
Kommune-Norge som har en kjent alder, er 32,01 år
i snitt. I Nordreisa er snittet 26 år.

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er
fornyet siste tre år er nå 1,2 prosent. Utskifting av
spillvannsnettet i Nordreisa er på 0,29 de tre siste
årene, ifølge statistikken.

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en
kjent alder, på 31 år. Tendensen for Kommune-Norge
er 34,97 år.
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Tabeller: Vann, avløp og renovasjon Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Rørfornying mot avgiftsnivå

Kommuner med høyt avgiftsnivå på vannforsynin-
gen har ikke nødvendigvis fornyet vannledningsnet-
tet i vesentlig grad de siste tre årene.
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Spredningsdiagrammet over viser hvordan fornyin-
gen av vannledningsnettet de siste tre årene even-
tuelt henger sammen med kommunenes avgiftsnivå.
Nordreisa er markert med blått. Holder vi snittalde-
ren på ledningsnettet9 opp mot avgiftsnivået, er det
ingen påfallende tendenser. Det kan likevel se ut som

at de relativt få kommunene som har rapportert inn
en snittalder på 50 år eller høyere, ligger i eller rett
over den nederste halvdelen av avgiftsstigen.

Nordreisa kom på 110. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen vann, avløp og renovasjon

Plass Kommune Poengsum

1 5417 Salangen 0.119

2 3825 Vinje 0.116

3 1124 Sola 0.114

4 5021 Oppdal 0.112

5 4622 Kvam 0.111

6 3019 Vestby 0.111

7 1101 Eigersund 0.111

8 1108 Sandnes 0.11

9 3804 Sandefjord 0.109

10 5027 Midtre Gauldal 0.109

9I mange kommuner er den faktiske alderen på store deler av
ledningsnettet ikke kjent. Tallene er derfor ikke presise.
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Vann, avløp og renovasjon

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing 306 293 290 290 299

VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
e.coli-prøveresultater

1 1 1 1 1

VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
IE-prøveresultater

1 1 1 1 1

VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge 1 1 308 1 1

VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pH-verdi 1 1 1 1 1

VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger 281 306 292 303 329

VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer 222 208 172 170 180

VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år 242 245 203 131 32

VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent
alder

54 54 61 55 60

VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 182 205 217 211 134

VA11 Alder på spillvannsnettet 82 80 91 101 129

VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav 131 141 61 65 104

VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett 167 155 225 243 202

VA14 Oversvømmelser per 10000 innbygger 233 1 221 253 1
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Tabeller: Vann, avløp og renovasjon Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing 1.96 2.22 2.41 2.8 2.72

VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
e.coli-prøveresultater

6 6 6 6 6

VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
IE-prøveresultater

6 6 6 6 6

VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge 6 6 3.23 6 6

VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pH-verdi 6 6 6 6 6

VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger 3.38 1 3.37 3.29 1

VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer 2.94 2.88 3.27 3.28 3.32

VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år 1.04 1.07 1.73 3.06 3.7

VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent
alder

4.15 4.18 4.13 4.17 4.18

VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 1.5 1.22 1.12 1.13 1.6

VA11 Alder på spillvannsnettet 4.3 4.35 4.25 4.2 4.21

VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav 2.52 2.56 3.75 3.76 3.68

VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett 3.49 4.19 2.74 1 3.4

VA14 Oversvømmelser per 10000 innbygger 3.12 6 3.39 1 6
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Vann, avløp og renovasjon

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing 15135.49 14518.07 ↓ 13898.06 ↓ 14082.09 ↑ 14429 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.4% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 11223.98 11195.68 11141.05 11338.89 11716.21

VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
e.coli-prøveresultater

100 100 100 100 100

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 97.24 96.45 96.5 98.42 98.03

VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende
IE-prøveresultater

100 100 100 100 100

Vekt i sektor: 7.5%, vekt totalt: 0.2% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 97.84 98.29 97.74 97.57 98.75

VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge 100 100 90.09 ↓ 100 ↑ 100

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 97.63 97.62 98 97.56 97.14

VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pH-verdi 100 100 100 100 100

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 93.7 93.73 94.19 92.09 92.08

VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger 1.28 4.79 ↑ 2.28 ↓ 3.75 ↑ 6.15 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 0.67 0.75 0.85 1.05 1.17

VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer 35 35.4 ↑ 29.8 ↓ 30.4 ↑ 29.9 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 26.17 26.18 26.42 26.7 26.79

VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år 0.01 0.02 ↑ 0.2 ↑ 0.57 ↑ 1.46 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 0.63 0.69 0.69 0.69 0.63

VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent
alder

25 25 26 ↑ 26 26

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 30.92 31.41 31.72 32.17 32.01

VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp 0.14 0.06 ↓ 0.03 ↓ 0.03 0.29 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 0.71 0.67 0.62 0.59 1.2

VA11 Alder på spillvannsnettet 24 24 25 ↑ 26 ↑ 31 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 31.58 31.72 31.85 32.27 34.97

VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav 39.6 39.5 ↓ 97.53 ↑ 96.46 ↓ 80.23 ↓

Vekt i sektor: 20%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 64.99 63.29 70.68 67.94 66.84

VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett 8.76 5.84 ↓ 23.37 ↑ 23.19 ↓ 8.7 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 8.43 8.07 7.3 7.67 6.13

VA14 Oversvømmelser per 10000 innbygger 2.04 0 ↓ 2.02 ↑ 6.11 ↑ 0 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 0.73 0.67 0.9 0.84 0.7
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Tabeller: Økonomi Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Økonomi

■ Nordreisa kom på 226. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 10% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 11 nøkkeltall for sektoren

De tyngste nøkkeltallene i sektoren er nøkkeltalle-
ne for driftsmargin og disposisjonsfond. Samlet har
disse nøkkeltallene en vekt på 50 prosent av sekto-
ren.

SSB er eneste datakilde for økonomisektoren.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for
å vurdere driftsøkonomien. Nytt for to år siden var at
en del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet.
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bed-
re bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjo-
nen.

Nasjonalt var normalen for korrigert netto driftsre-
sultat på 1,19 prosent i 2020. For dette nøkkeltallet
kan det være viktigere å se på kommunens eget re-
sultat enn hvordan man klarer seg mot resten av lan-
det. Korrigert netto driftsresultat var på −0,34 pro-
sent i Nordreisa i fjor. De beste kommunene i landet
leverer et korrigert driftsresultat på 22,22%.

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for
handlingsrommet i budsjettet. Fondene i kommune-
ne samlet er nå på 12,42 prosent av brutto driftsinn-
tekter. Nordreisa har 4,5 prosent av brutto driftsinn-
tekter på sitt disposisjonsfond.

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser
lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn
penger kommunen selv har utestående hos andre,
gjeld som finansieres av selvkostområdene og pen-
ger og andre omløpsmidler kommunen selv har plas-
sert. For Kommune-Norge er renteeksponert gjeld
på 45,13 prosent av brutto driftsinntekter. Netto rente-
eksponert gjeld i kommunen er 50,2 prosent, målt
mot brutto driftsinntekter.

Gjeldsgraden i Nordreisa har endret seg −0,5 pro-
sent det siste året. Nasjonalt var endring i gjeldsgrad
på 0,43 prosent.

Tendensen nasjonalt er at kommunene bruker 0,38
prosent av brutto inntekter på å dekke netto finans-

utgifter, før vi tar hensyn til avdrag. Nordreisa bruker
1,08 prosent av inntektene på å betjene gjelda, før
avdrag.

Investeringsnivået har vært 7,71 prosent av brutto inn-
tekter i Nordreisa de fire siste årene. Normalen i lan-
det ligger på 15,24 prosent.

Inntekter og utgifter per innbygger
I rapporten “Økonomisk analyse av kommunene 2020”,
som konsulentselskapet Agenda Kaupang utarbeidet
for Storebrand Livsforsikring våren 2021,10 vises det
blant annet til forholdet mellom kommunenes frie
inntekter per innbygger og netto driftsutgifter per
innbygger. Tallenes tale er klar: Kommuner med høy
inntekt bruker generelt mer penger på drift.
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Spredningsdiagrammet viser at det er en sterk sam-
menheng mellom inntekter og utgifter, generelt kan
man trygt si at kommunene setter tæring etter næ-
ring. Nordreisa er markert med blått. Tall i 1000 kr.

Nordreisa kom på 226. plass innen denne sektoren.

10www.agendakaupang.no/2021/04/okonomisk-analyse-av-
kommunene-2020/
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Økonomi

Ti beste innen økonomi

Plass Kommune Poengsum

1 1547 Aukra 0.544

2 4222 Bykle 0.542

3 1834 Lurøy 0.529

4 4228 Sirdal 0.52

5 4224 Åseral 0.499

6 1134 Suldal 0.485

7 1151 Utsira 0.484

8 3424 Rendalen 0.459

9 4218 Iveland 0.454

10 3046 Krødsherad 0.453
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Tabeller: Økonomi Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 25 216 227 290 254

ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år 25 89 60 52 254

ØK03 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1 68 105 272 173

ØK04 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 11 243 243 265 310 286

ØK05 Endring disposisjonsfond, prosentpoeng 1 201 215 298 136

ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 261 224 174 185 185

ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter) 146 31 57 222 138

ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag 300 242 209 234 241

ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år 128 70 54 51 43

ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år 227 275 263 260 269

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter 228 246 257 181 244

11Samme tall som fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Økonomi

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3.91 3.51 3.15 2.69 2.8

ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år 3.92 3.63 3.67 3.68 2.49

ØK03 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 6 3.81 3.59 2.67 3.32

ØK04 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 12 2.33 3.02 2.61 1.68 1.92

ØK05 Endring disposisjonsfond, prosentpoeng 6 3.53 3.15 2.71 3.64

ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 3 3.26 3.41 3.33 3.38

ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter) 3.65 4.32 3.81 3.34 3.53

ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag 2.63 2.98 3.17 3.03 2.93

ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år 4.27 4.85 5.06 5.12 5.47

ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år 2.56 2.25 2.38 2.35 2.08

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter 3.47 3.47 3.47 3.5 3.19

12Samme tall som fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter
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Tabeller: Økonomi Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 7.52 1.46 ↓ -0.4 ↓ -3.2 ↓ -0.34 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 3.81 1.38 0.71 -0.46 1.19

ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år 7.52 4.48 ↓ 4.49 ↑ 4.49 1.46 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 3.7 3.49 3.14 2.98 2.44

ØK03 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 9.5 4.31 ↓ 2.77 ↓ -2.86 ↓ 1.34 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 3.1 2.11 2.02 -0.27 1.69

ØK04 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 13 5.8 6.5 ↑ 6.4 ↓ 4 ↓ 4.5 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 10.78 11.26 12.45 12.87 12.42

ØK05 Endring disposisjonsfond, prosentpoeng 9.5 0.7 ↓ -0.1 ↓ -2.4 ↓ 0.5 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 2.84 0.48 1.21 0.41 -0.31

ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 58.1 47.5 ↓ 41.3 ↓ 50.7 ↑ 50.2 ↓

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 36.02 36.07 37.56 43.97 45.13

ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter) 0.8 -10.6 ↓ -6.2 ↑ 9.4 ↑ -0.5 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 3.72 0.05 1.53 6.22 0.43

ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag 1.98 1.25 ↓ 0.86 ↓ 1.09 ↑ 1.08 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 0.56 0.55 0.42 0.4 0.38

ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år 9.79 7.48 ↓ 7.34 ↓ 7.12 ↓ 7.71 ↑

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 13.45 13.47 13.71 14.21 15.24

ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år 81.42 85.01 ↑ 83.79 ↓ 84.3 ↑ 87.35 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 70.19 70.01 70.7 70.91 70.71

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter 5.94 5.68 ↓ 6.27 ↑ 6.16 ↓ 6.05 ↓

Vekt i sektor: 10%, vekt totalt: 1% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 5.08 4.69 5.14 6.01 5.15

13Samme tall som fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Kostnadsnivå

Kostnadsnivå

■ Nordreisa kom på 215. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021
■ Sektoren utgjør 5% av den totale vekten i barometeret
■ Vi har 7 nøkkeltall for sektoren

De tyngste nøkkeltallene i denne sektoren er nøkkel-
tallene for grunnskole, pleie og omsorg, og barne-
hage med en vekt på henholdsvis 30, 35 og 15 pro-
sent av sektoren.

Datakildene for nøkkeltallene i denne sektoren er SSB
og KS.

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenes-
ten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det fram-
kommer i statsbudsjettet for 2020. Dermed fanger
vi opp ulikheter som går på størrelse, sammenset-
ning og så videre. Den historiske kostnaden er jus-
tert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle tall
presenteres i faste 2020-kroner. Dermed er det lett å
se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år til
år.

Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbe-
hovet) i Nordreisa er på 15 722,3 kroner. Den nasjo-
nale tendensen ligger på 15 735,27.

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest lig-
ger på en kostnad på 38 299,32 - og det er etter at vi
har korrigert for ulikt utgiftsbehov. I Nordreisa drif-
ter man denne sektoren med en nettokostnad på 19 620,72
kroner.

Justert for lønns- og prisveksten var utgiftene i pleie
og omsorg omtrent uendret i fjor, ifølge statistikke-
ne. Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært

ganske stabile de siste årene, justert for lønns- og
prisvekst. Statistikken er bare sammenliknbar tilba-
ke til 2015. Barnehagekostnadene i kommunen ligger
på 9 003,82. Tendensen for kommunene i landet er
på 9 677,56 kroner.

I fjor beløp kostnadene for Barnevern-Norge seg til
2 467,52 kroner per innbygger, etter at vi har korri-
gert for lønns- og prisvekst. Kostnadene innen barne-
vernet i Nordreisa ligger på 2 808,24.

Nordreisa kom på 215. plass innen denne sektoren.

Ti beste innen kostnadsnivå

Plass Kommune Poengsum

1 3426 Tolga 0.284

2 1834 Lurøy 0.283

3 3424 Rendalen 0.282

4 3036 Nannestad 0.279

5 3034 Nes 0.277

6 3028 Enebakk 0.276

7 3805 Larvik 0.275

8 3029 Lørenskog 0.274

9 1120 Klepp 0.272

10 5035 Stjørdal 0.272
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Tabeller: Kostnadsnivå Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Rangering

2016 2017 2018 2019 2020

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 172 114 153 207 203

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 64 79 63 198 157

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 8 20 30 69 105

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 194 153 241 269 247

ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 194 192 324 324 175

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 192 211 163 174 172

ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 252 266 283 190 151
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Tabeller: Kostnadsnivå

Karakter

2016 2017 2018 2019 2020

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.64 4.18 3.96 3.42 3.51

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.99 3.7 4.26 3.47 3.89

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 5.6 4.44 5.01 4.58 4.66

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.58 3.75 3.44 3.36 3.33

ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.51 3.46 1 1 3.7

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.53 3.38 3.83 3.7 3.79

ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3.28 3.06 3.05 3.61 4.02
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Tabeller: Kostnadsnivå Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Nøkkeltall

2016 2017 2018 2019 2020

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 13762.82 13783.13 ↑ 14810.79 ↑ 16318.4 ↑ 15722.3 ↓

Vekt i sektor: 30%, vekt totalt: 1.5% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 14024.22 14655.56 15356.8 16015.25 15735.27

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 15091.7 16175.97 ↑ 16752.61 ↑ 20325.3 ↑ 19620.72 ↓

Vekt i sektor: 35%, vekt totalt: 1.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 17297.87 17802.94 19016.94 20079.03 20248.3

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 6975.04 7615.54 ↑ 8008.7 ↑ 8763.23 ↑ 9003.82 ↑

Vekt i sektor: 15%, vekt totalt: 0.8% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 8587.58 8825.21 9268.22 9710.42 9677.56

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 2192.88 2156.42 ↓ 2785.93 ↑ 3208.94 ↑ 2808.24 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 2254.76 2531.98 2549.67 2611.21 2467.52

ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 3002.14 2820.92 ↓ 5217.17 ↑ 4608.48 ↓ 2453.11 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 3037.26 2671.28 2811.71 2826.16 2550.88

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 2785.48 2941.47 ↑ 2848.52 ↓ 3134.83 ↑ 3409.93 ↑

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→ 2799.66 2816.11 3018.87 3237.98 3541.12

ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet 4613.37 5359.82 ↑ 5844.96 ↑ 4957.28 ↓ 4642.16 ↓

Vekt i sektor: 5%, vekt totalt: 0.3% Gjennomnittlig nøkkeltallverdi→
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Nabokommuner

Nabokommuner

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Kautokei-
no er nabokommuner av Nordreisa. Vi har sammen-
lignet karaktergivningen til disse kommunene med
Nordreisas.

Listen over nabokommuner er generert fra et geo-
grafisk datasett basert på oppdaterte kommunegren-
ser fra Kartverket. Den inkluderer alle kommuner som
deler grense med Nordreisa, uansett hvor lang el-
ler kort denne grenselinjen er, eller om den går over
land eller vann.

Noen kommuner mangler tallgrunnlag, enten fordi
SSB ikke har publisert opplysningene av hensyn til
personvernet og lignende, eller fordi kommunen ikke
har rapportert inn tall. I disse tilfellene har det ikke
vært mulig for oss å gi noen karakter, og kommunen
markeres som “blank”.

Karakterene varierer mellom 1 og 6, der 6 er beste
karakter. Stolpediagrammene bruker samme farge-
forløpning som i tabellene, fra grønt (sterkt), via gult
til rødt (svakt).
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Nabokommuner Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

Grunnskole

GSK01 Snitt grunnskolepoeng. (10. trinn) siste fire år

+ +

Lyngen

3.93

Kåfjord

2.33

Skjervøy

3.83

Nordreisa

3.69

Kvænangen

4.48

Kautokeino

4.02

1 2 3 4 5 6

GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år

+ +

Lyngen

4.03

Kåfjord

2.71

Skjervøy

3.95

Nordreisa

3.19

Kvænangen

2.80

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

GSK03 Andel elever fra kommunen som har fullført og be-
stått videregående innen fem år

+ +

Lyngen

3.47

Kåfjord

Blank

Skjervøy

2.45

Nordreisa

3.38

Kvænangen

3.18

Kautokeino

2.81

1 2 3 4 5 6

GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste
fire år

+ +

Lyngen

2.97

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.14

Nordreisa

1.00

Kvænangen

Blank

Kautokeino

3.15

1 2 3 4 5 6

GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire
år

+ +

Lyngen

5.46

Kåfjord

Blank

Skjervøy

1.00

Nordreisa

3.06

Kvænangen

Blank

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire
år

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.15

Nordreisa

3.00

Kvænangen

Blank

Kautokeino

2.89

1 2 3 4 5 6
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Nabokommuner

GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i
norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn

+ +

Lyngen

4.74

Kåfjord

1.00

Skjervøy

3.86

Nordreisa

2.70

Kvænangen

2.15

Kautokeino

2.67

1 2 3 4 5 6

GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i
norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn

+ +

Lyngen

3.13

Kåfjord

6.00

Skjervøy

1.81

Nordreisa

1.00

Kvænangen

1.48

Kautokeino

1.07

1 2 3 4 5 6

GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervis-
ning, 1.-7. trinn

+ +

Lyngen

5.67

Kåfjord

2.21

Skjervøy

3.48

Nordreisa

5.17

Kvænangen

6.00

Kautokeino

3.31

1 2 3 4 5 6

GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning,
8.-10. trinn

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

5.07

Skjervøy

1.35

Nordreisa

4.98

Kvænangen

6.00

Kautokeino

1.76

1 2 3 4 5 6

GSK11 7. trinn, snitt siste fem år

+ +

Lyngen

3.76

Kåfjord

1.21

Skjervøy

4.78

Nordreisa

3.76

Kvænangen

3.56

Kautokeino

4.37

1 2 3 4 5 6

GSK12 10. trinn, siste fem år

+ +

Lyngen

4.24

Kåfjord

2.68

Skjervøy

3.75

Nordreisa

3.24

Kvænangen

1.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6
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Nabokommuner Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

GSK13 Elevtimer per år 5.-7. trinn

+ +

Lyngen

3.57

Kåfjord

1.14

Skjervøy

6.00

Nordreisa

1.00

Kvænangen

3.71

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn,
snitt siste fire år

+ +

Lyngen

3.01

Kåfjord

3.33

Skjervøy

1.00

Nordreisa

3.44

Kvænangen

2.93

Kautokeino

3.11

1 2 3 4 5 6

GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn,
snitt siste fire år

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

2.64

Skjervøy

2.65

Nordreisa

2.92

Kvænangen

2.71

Kautokeino

5.15

1 2 3 4 5 6

GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn,
snitt siste fire år

+ +

Lyngen

3.09

Kåfjord

1.00

Skjervøy

1.00

Nordreisa

3.16

Kvænangen

2.96

Kautokeino

3.07

1 2 3 4 5 6

GSK17 Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

1.00

Skjervøy

4.46

Nordreisa

3.70

Kvænangen

3.18

Kautokeino

1.39

1 2 3 4 5 6

GSK18 Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

1.19

Skjervøy

2.72

Nordreisa

2.71

Kvænangen

1.00

Kautokeino

1.44

1 2 3 4 5 6
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GSK19 Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp

+ +

Lyngen

4.07

Kåfjord

1.00

Skjervøy

1.00

Nordreisa

1.44

Kvænangen

1.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

Pleie og omsorg

PO01 Andel ansatte med fagutdanning

+ +

Lyngen

2.42

Kåfjord

1.38

Skjervøy

1.05

Nordreisa

3.80

Kvænangen

1.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende
bistandsbehov

+ +

Lyngen

4.08

Kåfjord

3.84

Skjervøy

3.51

Nordreisa

3.91

Kvænangen

2.66

Kautokeino

4.74

1 2 3 4 5 6

PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på
sykehjem over 80 år

+ +

Lyngen

3.54

Kåfjord

3.57

Skjervøy

3.31

Nordreisa

3.58

Kvænangen

3.92

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopp-
hold

+ +

Lyngen

1.03

Kåfjord

2.38

Skjervøy

1.49

Nordreisa

1.00

Kvænangen

1.63

Kautokeino

1.14

1 2 3 4 5 6
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PO05 Tid med lege på sykehjem, minutter per uke

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

1.42

Skjervøy

1.00

Nordreisa

3.91

Kvænangen

2.34

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem, minutter per uke

+ +

Lyngen

3.41

Kåfjord

1.40

Skjervøy

1.20

Nordreisa

1.60

Kvænangen

3.15

Kautokeino

3.01

1 2 3 4 5 6

PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med
bad/wc

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

5.47

Kvænangen

2.58

Kautokeino

2.98

1 2 3 4 5 6

PO08 Antall vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

1.00

Skjervøy

Blank

Nordreisa

Blank

Kvænangen

1.00

Kautokeino

3.75

1 2 3 4 5 6

PO09 Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000
innbyggere over 67 år

+ +

Lyngen

3.71

Kåfjord

1.00

Skjervøy

2.86

Nordreisa

1.00

Kvænangen

2.72

Kautokeino

3.66

1 2 3 4 5 6

PO10 Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemme-
sykepleie

+ +

Lyngen

2.73

Kåfjord

1.43

Skjervøy

3.83

Nordreisa

6.00

Kvænangen

3.59

Kautokeino

2.21

1 2 3 4 5 6
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PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes in-
nen 15 dager

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

4.24

Kvænangen

6.00

Kautokeino

1.86

1 2 3 4 5 6

PO12 Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasien-
ter, per 10.000 innb.

+ +

Lyngen

4.40

Kåfjord

3.26

Skjervøy

5.21

Nordreisa

3.52

Kvænangen

Blank

Kautokeino

5.12

1 2 3 4 5 6

PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemme-
boende eldre over 80 år

+ +

Lyngen

3.20

Kåfjord

2.59

Skjervøy

4.17

Nordreisa

3.63

Kvænangen

3.49

Kautokeino

1.84

1 2 3 4 5 6

PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

3.16

Nordreisa

3.81

Kvænangen

Blank

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over
80 år

+ +

Lyngen

2.62

Kåfjord

1.98

Skjervøy

Blank

Nordreisa

3.40

Kvænangen

Blank

Kautokeino

2.90

1 2 3 4 5 6

PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som
ikke bor på institusjon

+ +

Lyngen

4.18

Kåfjord

2.36

Skjervøy

6.00

Nordreisa

1.93

Kvænangen

3.49

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6
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PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bi-
stand til å delta i arbeid og studier

+ +

Lyngen

3.70

Kåfjord

6.00

Skjervøy

3.47

Nordreisa

3.27

Kvænangen

3.29

Kautokeino

3.59

1 2 3 4 5 6

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bi-
stand til å delta i fritidsaktiviteter

+ +

Lyngen

3.50

Kåfjord

3.62

Skjervøy

4.25

Nordreisa

4.33

Kvænangen

4.03

Kautokeino

3.92

1 2 3 4 5 6

PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per
1.000 innbyggere

+ +

Lyngen

4.45

Kåfjord

6.00

Skjervøy

4.00

Nordreisa

3.55

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

Barnevern

BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet

+ +

Lyngen

4.29

Kåfjord

5.01

Skjervøy

2.79

Nordreisa

2.94

Kvænangen

3.12

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

BV02 Andel undersøkelser m behandlingstid under 3 mnd

+ +

Lyngen

5.36

Kåfjord

6.00

Skjervøy

3.12

Nordreisa

3.41

Kvænangen

3.12

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6
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BV03 Andel undersøkelser med behandlingstid under 3
mnd, snitt siste fire år

+ +

Lyngen

3.35

Kåfjord

5.17

Skjervøy

1.63

Nordreisa

1.00

Kvænangen

1.00

Kautokeino

4.77

1 2 3 4 5 6

BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

Blank

Nordreisa

Blank

Kvænangen

Blank

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, snitt siste fire
år

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

Blank

Nordreisa

Blank

Kvænangen

Blank

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

BV06 Stillinger med fagutdanning, per 1.000 mindreårige

+ +

Lyngen

3.57

Kåfjord

4.31

Skjervøy

3.72

Nordreisa

4.08

Kvænangen

6.00

Kautokeino

2.24

1 2 3 4 5 6

BV07 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk

+ +

Lyngen

3.94

Kåfjord

6.00

Skjervøy

3.50

Nordreisa

5.03

Kvænangen

5.78

Kautokeino

3.53

1 2 3 4 5 6

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

2.89

Nordreisa

3.35

Kvænangen

Blank

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6
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BV09 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, siste
fire år

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.64

Nordreisa

1.39

Kvænangen

Blank

Kautokeino

3.09

1 2 3 4 5 6

BV10 Andel barn med utarbeidet plan

+ +

Lyngen

5.35

Kåfjord

1.00

Skjervøy

3.93

Nordreisa

4.24

Kvænangen

1.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

BV11 Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år

+ +

Lyngen

3.46

Kåfjord

6.00

Skjervøy

3.32

Nordreisa

1.00

Kvænangen

1.00

Kautokeino

3.70

1 2 3 4 5 6

BV12 Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skole-
helsetjeneste, per innb. 0-5 år

+ +

Lyngen

4.26

Kåfjord

4.03

Skjervøy

3.92

Nordreisa

3.72

Kvænangen

4.33

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

BV13 Brukerundersøkelser siste fire år

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

1.00

Skjervøy

1.00

Nordreisa

1.00

Kvænangen

3.56

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6
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Barnehage

BH01 Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i kom-
munale barnehager

+ +

Lyngen

4.15

Kåfjord

4.15

Skjervøy

4.33

Nordreisa

4.33

Kvænangen

5.63

Kautokeino

3.78

1 2 3 4 5 6

BH02 Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i private
barnehager

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.54

Nordreisa

3.54

Kvænangen

Blank

Kautokeino

4.56

1 2 3 4 5 6

BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller peda-
gognormen, uten dispensasjoner

+ +

Lyngen

3.84

Kåfjord

1.76

Skjervøy

1.76

Nordreisa

6.00

Kvænangen

2.53

Kautokeino

3.84

1 2 3 4 5 6

BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagog-
normen, uten dispensasjoner

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

1.00

Nordreisa

4.02

Kvænangen

Blank

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med peda-
gogisk utdanning

+ +

Lyngen

3.34

Kåfjord

1.00

Skjervøy

1.98

Nordreisa

4.18

Kvænangen

3.69

Kautokeino

3.88

1 2 3 4 5 6

BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk
utdanning

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.60

Nordreisa

6.00

Kvænangen

Blank

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6
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BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager

+ +

Lyngen

3.75

Kåfjord

6.00

Skjervøy

4.01

Nordreisa

3.03

Kvænangen

2.42

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barne-
hage siste år

+ +

Lyngen

3.55

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.42

Nordreisa

6.00

Kvænangen

Blank

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barne-
hage, snitt siste fire år

+ +

Lyngen

1.27

Kåfjord

2.94

Skjervøy

3.02

Nordreisa

3.75

Kvænangen

6.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

BH10 Barn per barnehage

+ +

Lyngen

5.25

Kåfjord

5.46

Skjervøy

4.30

Nordreisa

5.81

Kvænangen

5.88

Kautokeino

4.95

1 2 3 4 5 6

BH11 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barne-
hager

+ +

Lyngen

3.61

Kåfjord

3.58

Skjervøy

3.18

Nordreisa

3.67

Kvænangen

3.61

Kautokeino

2.71

1 2 3 4 5 6

BH12 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.63

Nordreisa

3.78

Kvænangen

Blank

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6
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BH13 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

+ +

Lyngen

3.76

Kåfjord

1.00

Skjervøy

1.91

Nordreisa

3.15

Kvænangen

2.06

Kautokeino

3.88

1 2 3 4 5 6

Helse

HE01 Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere

+ +

Lyngen

3.74

Kåfjord

3.84

Skjervøy

2.97

Nordreisa

3.42

Kvænangen

6.00

Kautokeino

3.68

1 2 3 4 5 6

HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

4.60

Skjervøy

6.00

Nordreisa

2.11

Kvænangen

6.00

Kautokeino

2.45

1 2 3 4 5 6

HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege

+ +

Lyngen

2.87

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

3.24

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

HE04 Andel ledige listeplasser

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

3.89

Skjervøy

1.52

Nordreisa

1.96

Kvænangen

6.00

Kautokeino

1.71

1 2 3 4 5 6
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HE05 Antall årsverk per 10.000 innbyggere under 5 år

+ +

Lyngen

3.68

Kåfjord

Blank

Skjervøy

Blank

Nordreisa

Blank

Kvænangen

Blank

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10.000 inn-
byggere

+ +

Lyngen

2.90

Kåfjord

3.08

Skjervøy

1.00

Nordreisa

1.39

Kvænangen

6.00

Kautokeino

1.47

1 2 3 4 5 6

HE07 Antall jordmorårsverk per 10 000 fødte

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

Blank

Skjervøy

1.84

Nordreisa

Blank

Kvænangen

Blank

Kautokeino

3.66

1 2 3 4 5 6

HE08 Antall opphold på sykehus per 1.000 innbyggere

+ +

Lyngen

4.60

Kåfjord

2.47

Skjervøy

2.92

Nordreisa

3.44

Kvænangen

3.11

Kautokeino

4.58

1 2 3 4 5 6

HE09 Andel barn m fullført undersøkelse innen utgangen
av 1. trinn

+ +

Lyngen

4.68

Kåfjord

5.45

Skjervøy

4.33

Nordreisa

3.13

Kvænangen

3.13

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

HE10 Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter
hjemkomst

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

2.20

Kvænangen

3.37

Kautokeino

3.15

1 2 3 4 5 6
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HE11 Andel 2-åringer som er med i vaksinasjonsprogram-
met

+ +

Lyngen

3.88

Kåfjord

Blank

Skjervøy

Blank

Nordreisa

5.01

Kvænangen

Blank

Kautokeino

3.73

1 2 3 4 5 6

HE12 Andel 9-åringer som er vaksinert mot meslinger

+ +

Lyngen

4.42

Kåfjord

Blank

Skjervøy

4.95

Nordreisa

3.52

Kvænangen

Blank

Kautokeino

4.95

1 2 3 4 5 6

HE13 Total medisinbruk, per 10.000 innbyggere

+ +

Lyngen

4.08

Kåfjord

4.93

Skjervøy

2.44

Nordreisa

3.64

Kvænangen

4.49

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

HE14 Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt fire
år

+ +

Lyngen

3.02

Kåfjord

2.61

Skjervøy

3.57

Nordreisa

1.83

Kvænangen

3.01

Kautokeino

3.47

1 2 3 4 5 6
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Sosialtjenesten

SOS01 Snitt stønadslengde for mottakere mellom 18 og 24
år

+ +

Lyngen

4.08

Kåfjord

Blank

Skjervøy

6.00

Nordreisa

4.37

Kvænangen

4.37

Kautokeino

3.36

1 2 3 4 5 6

SOS02 Snitt stønadslengde for mottakere mellom 25 og 66
år

+ +

Lyngen

5.74

Kåfjord

Blank

Skjervøy

5.74

Nordreisa

4.58

Kvænangen

4.71

Kautokeino

3.43

1 2 3 4 5 6

SOS03 Andel mottakere 18-24 år som har mottatt økono-
misk sosialhjelp, korrigert for behovet

+ +

Lyngen

3.59

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.37

Nordreisa

1.00

Kvænangen

1.00

Kautokeino

3.17

1 2 3 4 5 6

SOS04 Andel mottakere 25-66 år som har mottatt økono-
misk sosialhjelp, korrigert for behovet

+ +

Lyngen

2.87

Kåfjord

Blank

Skjervøy

4.11

Nordreisa

3.15

Kvænangen

1.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

SOS05 Andel som går over 6 måneder på stønad

+ +

Lyngen

5.67

Kåfjord

Blank

Skjervøy

5.82

Nordreisa

4.68

Kvænangen

4.55

Kautokeino

3.37

1 2 3 4 5 6

SOS06 Andel av mottakere med stønad i over 10 måneder

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

Blank

Nordreisa

5.21

Kvænangen

5.53

Kautokeino

3.65

1 2 3 4 5 6
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SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som ho-
vedinntektskilde

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

4.42

Nordreisa

3.89

Kvænangen

3.72

Kautokeino

3.46

1 2 3 4 5 6

SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem
som går over 6 mnd på sosialhjelp

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

6.00

Nordreisa

Blank

Kvænangen

1.00

Kautokeino

3.54

1 2 3 4 5 6

SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1.000 langtids-
mottakere av stønad

+ +

Lyngen

3.68

Kåfjord

Blank

Skjervøy

3.63

Nordreisa

2.38

Kvænangen

3.14

Kautokeino

3.57

1 2 3 4 5 6

SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvil-
get

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

Blank

Skjervøy

2.34

Nordreisa

4.20

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere
som går mer enn 6 måneder på stønad

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

Blank

Skjervøy

Blank

Nordreisa

2.22

Kvænangen

3.64

Kautokeino

3.37

1 2 3 4 5 6
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Kultur

KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger

+ +

Lyngen

3.51

Kåfjord

1.63

Skjervøy

2.15

Nordreisa

2.62

Kvænangen

Blank

Kautokeino

1.50

1 2 3 4 5 6

KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket
(fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking)

+ +

Lyngen

3.06

Kåfjord

3.51

Skjervøy

2.88

Nordreisa

3.20

Kvænangen

3.40

Kautokeino

1.75

1 2 3 4 5 6

KUL03 Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger

+ +

Lyngen

3.26

Kåfjord

3.66

Skjervøy

3.53

Nordreisa

3.27

Kvænangen

3.04

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og
unge

+ +

Lyngen

3.88

Kåfjord

3.90

Skjervøy

1.00

Nordreisa

1.54

Kvænangen

6.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per
innbygger

+ +

Lyngen

3.21

Kåfjord

3.41

Skjervøy

1.18

Nordreisa

2.11

Kvænangen

1.46

Kautokeino

3.58

1 2 3 4 5 6

KUL06 Kinobesøk per innbygger

+ +

Lyngen

1.22

Kåfjord

Blank

Skjervøy

2.43

Nordreisa

3.66

Kvænangen

Blank

Kautokeino

1.87

1 2 3 4 5 6
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KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kul-
turindeks, Telemarksforsking), per 1.000 innbyggere

+ +

Lyngen

1.97

Kåfjord

3.64

Skjervøy

1.67

Nordreisa

3.55

Kvænangen

2.05

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk-
og kulturskole

+ +

Lyngen

3.56

Kåfjord

3.57

Skjervøy

3.86

Nordreisa

1.80

Kvænangen

4.17

Kautokeino

1.51

1 2 3 4 5 6

KUL09 Antall timer per elev (fra Norsk Kulturindeks, Tele-
marksforsking)

+ +

Lyngen

3.51

Kåfjord

3.52

Skjervøy

2.16

Nordreisa

3.51

Kvænangen

1.32

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

KUL10 Åpningstid, antall timer i året

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

1.00

Nordreisa

3.08

Kvænangen

1.00

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige

+ +

Lyngen

3.82

Kåfjord

3.67

Skjervøy

1.89

Nordreisa

2.77

Kvænangen

6.00

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6
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Miljø

MIL01 Energikostnader per kvadratmeter bygg

+ +

Lyngen

5.68

Kåfjord

4.09

Skjervøy

5.89

Nordreisa

4.20

Kvænangen

4.02

Kautokeino

5.32

1 2 3 4 5 6

MIL02 Samlet antall kvadratmeter per innbygger (formåls-
bygg)

+ +

Lyngen

3.28

Kåfjord

3.44

Skjervøy

3.24

Nordreisa

3.48

Kvænangen

3.35

Kautokeino

3.14

1 2 3 4 5 6

MIL03 Energibruk per bruker av kommunale bygg

+ +

Lyngen

3.13

Kåfjord

3.44

Skjervøy

3.37

Nordreisa

3.32

Kvænangen

3.25

Kautokeino

4.92

1 2 3 4 5 6

MIL04 Husholdningsavfall per innbygger (kilo)

+ +

Lyngen

5.98

Kåfjord

5.98

Skjervøy

5.99

Nordreisa

5.99

Kvænangen

6.00

Kautokeino

5.53

1 2 3 4 5 6

MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og
biogassproduksjon

+ +

Lyngen

3.03

Kåfjord

3.00

Skjervøy

3.01

Nordreisa

3.00

Kvænangen

2.96

Kautokeino

1.07

1 2 3 4 5 6

MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3)

+ +

Lyngen

2.11

Kåfjord

3.87

Skjervøy

Blank

Nordreisa

2.90

Kvænangen

3.07

Kautokeino

4.37

1 2 3 4 5 6
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MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per
innb.

+ +

Lyngen

3.57

Kåfjord

2.75

Skjervøy

3.35

Nordreisa

2.10

Kvænangen

1.44

Kautokeino

1.56

1 2 3 4 5 6

MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000
dekar

+ +

Lyngen

4.44

Kåfjord

5.25

Skjervøy

6.00

Nordreisa

5.21

Kvænangen

3.45

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger, i CO2-
ekvivalenter - alle utslipp

+ +

Lyngen

4.69

Kåfjord

4.26

Skjervøy

4.55

Nordreisa

5.13

Kvænangen

3.46

Kautokeino

5.36

1 2 3 4 5 6

MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger, i CO2-
ekvivalenter - oppvarming

+ +

Lyngen

4.58

Kåfjord

5.38

Skjervøy

5.20

Nordreisa

5.31

Kvænangen

3.58

Kautokeino

3.27

1 2 3 4 5 6

MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger, i CO2-
ekvivalenter - avfall

+ +

Lyngen

5.72

Kåfjord

5.57

Skjervøy

5.39

Nordreisa

1.00

Kvænangen

3.29

Kautokeino

3.99

1 2 3 4 5 6
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Saksbehandling

SAK01 Andel byggesaker med overskredet frist

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

1.00

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

SAK02 Behandlingstid saker med 3 ukers frist

+ +

Lyngen

5.37

Kåfjord

3.97

Skjervøy

3.32

Nordreisa

4.90

Kvænangen

3.38

Kautokeino

4.12

1 2 3 4 5 6

SAK03 Behandlingstid saker med 12 ukers frist

+ +

Lyngen

5.01

Kåfjord

3.61

Skjervøy

4.41

Nordreisa

3.49

Kvænangen

Blank

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

1.00

Skjervøy

3.61

Nordreisa

3.41

Kvænangen

1.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig

+ +

Lyngen

4.90

Kåfjord

5.68

Skjervøy

5.41

Nordreisa

5.10

Kvænangen

5.46

Kautokeino

5.19

1 2 3 4 5 6

SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon
fra plan

+ +

Lyngen

2.92

Kåfjord

1.00

Skjervøy

1.00

Nordreisa

1.00

Kvænangen

6.00

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6
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SAK07 Andel av byggesøknader i områder med restriksjo-
ner som er innvilget

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

1.00

Skjervøy

1.00

Nordreisa

1.00

Kvænangen

1.00

Kautokeino

Blank

1 2 3 4 5 6

SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan

+ +

Lyngen

5.54

Kåfjord

5.67

Skjervøy

5.41

Nordreisa

5.38

Kvænangen

4.54

Kautokeino

5.33

1 2 3 4 5 6

Vann og avløp

VA01 Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing

+ +

Lyngen

3.42

Kåfjord

2.72

Skjervøy

5.04

Nordreisa

2.72

Kvænangen

2.88

Kautokeino

2.77

1 2 3 4 5 6

VA02 Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvali-
tet E-coli

+ +

Lyngen

2.82

Kåfjord

Blank

Skjervøy

1.06

Nordreisa

6.00

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6
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VA03 Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvali-
tet IE

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

6.00

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

VA04 Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvali-
tet farge

+ +

Lyngen

3.40

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

6.00

Kvænangen

3.27

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

VA05 Andel innbyggere tilknyttet vannverk med god kvali-
tet pH

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

6.00

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per inn-
bygger

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

5.50

Skjervøy

3.48

Nordreisa

1.00

Kvænangen

5.33

Kautokeino

3.49

1 2 3 4 5 6

VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer

+ +

Lyngen

2.58

Kåfjord

1.00

Skjervøy

Blank

Nordreisa

3.32

Kvænangen

2.58

Kautokeino

3.32

1 2 3 4 5 6

VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%)

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

1.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

3.70

Kvænangen

1.00

Kautokeino

1.24

1 2 3 4 5 6
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VA09 Alder på vannledningsnettet (år)

+ +

Lyngen

3.27

Kåfjord

3.11

Skjervøy

3.34

Nordreisa

4.18

Kvænangen

3.34

Kautokeino

3.03

1 2 3 4 5 6

VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp (%)

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

1.00

Skjervøy

6.00

Nordreisa

1.60

Kvænangen

Blank

Kautokeino

2.65

1 2 3 4 5 6

VA11 Alder på spillvannsnettet (år)

+ +

Lyngen

3.67

Kåfjord

2.63

Skjervøy

3.21

Nordreisa

4.21

Kvænangen

3.50

Kautokeino

4.57

1 2 3 4 5 6

VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som over-
holder alle rensekrav

+ +

Lyngen

Blank

Kåfjord

6.00

Skjervøy

1.44

Nordreisa

3.68

Kvænangen

3.98

Kautokeino

1.30

1 2 3 4 5 6

VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett

+ +

Lyngen

2.90

Kåfjord

6.00

Skjervøy

4.58

Nordreisa

3.40

Kvænangen

6.00

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

VA14 Antall oversvømte kjellere hvor kommunen har er-
kjent ansvar, per 10.000 innbyggere

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

6.00

Skjervøy

1.00

Nordreisa

6.00

Kvænangen

6.00

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6
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Økonomi

OK01 Korrigert netto driftsresultat siste år, i prosent av
brutto driftsinntekter

+ +

Lyngen

2.46

Kåfjord

2.52

Skjervøy

1.06

Nordreisa

2.80

Kvænangen

3.30

Kautokeino

3.63

1 2 3 4 5 6

OK02 Korrigert netto driftsresultat siste fire år, i prosent av
brutto driftsinntekter

+ +

Lyngen

3.75

Kåfjord

2.74

Skjervøy

1.00

Nordreisa

2.49

Kvænangen

2.24

Kautokeino

3.58

1 2 3 4 5 6

OK03 Brutto driftsresultat siste år i prosent av brutto drifts-
inntekter

+ +

Lyngen

3.53

Kåfjord

2.16

Skjervøy

3.97

Nordreisa

3.32

Kvænangen

6.00

Kautokeino

3.98

1 2 3 4 5 6

OK04 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

+ +

Lyngen

2.40

Kåfjord

1.00

Skjervøy

3.63

Nordreisa

1.92

Kvænangen

3.55

Kautokeino

3.55

1 2 3 4 5 6

OK05 Endring i disposisjonsfond siste år

+ +

Lyngen

2.96

Kåfjord

2.39

Skjervøy

3.76

Nordreisa

3.64

Kvænangen

3.90

Kautokeino

3.89

1 2 3 4 5 6

OK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto drifts-
inntekter

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

2.55

Skjervøy

3.25

Nordreisa

3.38

Kvænangen

2.97

Kautokeino

4.21

1 2 3 4 5 6
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OK07 Endring i renteeksponert gjeld siste år

+ +

Lyngen

3.44

Kåfjord

3.74

Skjervøy

3.75

Nordreisa

3.53

Kvænangen

3.72

Kautokeino

3.90

1 2 3 4 5 6

OK08 I prosent av brutto driftsinntekter, eksklusive avdrag

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

2.77

Skjervøy

3.06

Nordreisa

2.93

Kvænangen

3.06

Kautokeino

4.03

1 2 3 4 5 6

OK09 Snitt siste fire år, som andel av brutto driftsinntekter

+ +

Lyngen

2.75

Kåfjord

1.00

Skjervøy

3.91

Nordreisa

5.47

Kvænangen

2.47

Kautokeino

6.00

1 2 3 4 5 6

OK10 Andel av investeringene som finansieres med lån, sis-
te fire år

+ +

Lyngen

2.46

Kåfjord

1.91

Skjervøy

2.55

Nordreisa

2.08

Kvænangen

1.92

Kautokeino

1.00

1 2 3 4 5 6

OK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto drifts-
inntekter

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

3.30

Skjervøy

3.21

Nordreisa

3.19

Kvænangen

3.39

Kautokeino

2.31

1 2 3 4 5 6
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Kostnadsnivå

ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet

+ +

Lyngen

2.58

Kåfjord

2.62

Skjervøy

4.36

Nordreisa

3.51

Kvænangen

1.00

Kautokeino

4.96

1 2 3 4 5 6

ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet

+ +

Lyngen

6.00

Kåfjord

3.37

Skjervøy

2.88

Nordreisa

3.89

Kvænangen

3.46

Kautokeino

3.20

1 2 3 4 5 6

ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet

+ +

Lyngen

3.44

Kåfjord

3.79

Skjervøy

5.38

Nordreisa

4.66

Kvænangen

3.36

Kautokeino

4.17

1 2 3 4 5 6

ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet

+ +

Lyngen

3.48

Kåfjord

6.00

Skjervøy

2.95

Nordreisa

3.33

Kvænangen

3.45

Kautokeino

5.24

1 2 3 4 5 6

ENH05 Netto utgifter til sosialtjeneste per innbygger, kor-
rigert for utgiftsbehovet

+ +

Lyngen

4.95

Kåfjord

2.80

Skjervøy

3.17

Nordreisa

3.70

Kvænangen

5.24

Kautokeino

3.10

1 2 3 4 5 6

ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, kor-
rigert for utgiftsbehovet

+ +

Lyngen

2.93

Kåfjord

4.00

Skjervøy

3.07

Nordreisa

3.79

Kvænangen

3.18

Kautokeino

2.97

1 2 3 4 5 6
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ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, kor-
rigert for utgiftsbehovet

+ +

Lyngen

1.00

Kåfjord

2.76

Skjervøy

3.31

Nordreisa

4.02

Kvænangen

3.55

Kautokeino

3.18

1 2 3 4 5 6
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Topplasseringer per nøkkeltall

Grunnskole

GSK01 Snitt grunnskolepoeng, siste fire år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsumme-
ne for nøkkeltall GSK01. Kommuner med lik poeng-
sum deler plassering. Rangeringstallet varierer mel-

lom 1 (førsteplass) og totalt antall kommuner som er
tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1144 Kvitsøy, 1825 Grane, 1827 Dønna, 1857 Værøy, 3020 Nordre Follo, 3022 Frogn, 3024 Bærum, 3424 Rendalen, 3428 Alvdal, 3431 Dovre,
3824 Tokke, 4228 Sirdal, 4623 Samnanger, 4629 Modalen, 4631 Alver, 4636 Solund, 4641 Aurland, 5046 Høylandet

0.1200

19 3038 Hole 0.0902

20 3030 Lillestrøm 0.0898

21 1851 Lødingen, 3440 Øyer, 5429 Kvænangen 0.0896

24 4634 Masfjorden 0.0894

25 1557 Gjemnes 0.0892

26 1836 Rødøy 0.0890

27 1839 Beiarn 0.0884

28 4637 Hyllestad 0.0880

29 3821 Kviteseid 0.0874
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GSK02 Snitt grunnskolepoeng (10. trinn) siste år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK02. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1144 Kvitsøy, 1557 Gjemnes, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, 1851 Lødingen, 3421 Trysil, 3424 Rendalen, 3454 Vang, 3824 Tokke, 4221 Valle,
4228 Sirdal, 4629 Modalen, 4630 Osterøy, 4636 Solund, 5046 Høylandet, 5430 Kautokeino

0.0600

17 3024 Bærum, 3431 Dovre, 5414 Gratangen 0.0463

20 3022 Frogn 0.0459

21 4646 Fjaler 0.0455

22 3821 Kviteseid, 4635 Gulen 0.0451

24 1114 Bjerkreim, 4219 Evje og Hornnes, 5057 Ørland 0.0447

27 0301 Oslo, 1859 Flakstad, 3019 Vestby, 4623 Samnanger, 4641 Aurland 0.0439

32 1511 Vanylven, 1812 Sømna, 3051 Rollag, 3403 Hamar, 5404 Vardø, 5432 Loppa 0.0435

38 1813 Brønnøy, 3020 Nordre Follo, 3021 Ås, 3037 Hurdal, 3427 Tynset 0.0431

43 3437 Sel 0.0427
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GSK03 Andel elever som har fullført og bestått videregående innen fem år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK03. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1827 Dønna, 1836 Rødøy, 3038 Hole, 3425 Engerdal, 3427 Tynset, 3433 Skjåk, 3822 Nissedal, 3824 Tokke, 4222 Bykle, 4226 Hægebostad,
4228 Sirdal, 4639 Vik, 4646 Fjaler, 5036 Frosta, 5041 Snåsa, 5046 Høylandet, 5416 Bardu

0.0600

19 1816 Vevelstad, 1853 Evenes, 5033 Tydal 0.0478

22 1160 Vindafjord, 3453 Øystre Slidre 0.0472

24 4648 Bremanger 0.0470

25 5026 Holtålen 0.0468

26 3024 Bærum 0.0467

27 4635 Gulen, 4645 Askvoll 0.0463

29 4640 Sogndal 0.0462

30 3821 Kviteseid 0.0458

31 1121 Time 0.0457
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GSK04 Andel elever på laveste mestringsnivå, 5. trinn, snitt siste fire år 14

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK04. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3024 Bærum 0.0600

2 1563 Sunndal 0.0599

3 3038 Hole 0.0592

4 3403 Hamar 0.0578

5 4644 Luster 0.0574

6 0301 Oslo 0.0557

7 1516 Ulstein 0.0556

8 1122 Gjesdal, 3006 Kongsberg, 3031 Nittedal 0.0549

11 1554 Averøy 0.0540

12 1525 Stranda 0.0533

14For mindre kommuner med lavt elevtall vil deler av grunnlagsdataene for dette nøkkeltallet kunne være sladdet av Utdanningsdirek-
toratet. Snittet omfatter i så fall bare data for årene som er gjort tilgjengelig.
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GSK05 Andel elever på laveste mestringsnivå, 8. trinn, snitt siste fire år 14

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK05. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3037 Hurdal, 4642 Lærdal 0.0600

3 3024 Bærum, 5412 Tjeldsund 0.0556

5 5058 Åfjord 0.0553

6 5424 Lyngen 0.0546

7 1525 Stranda 0.0520

8 1127 Randaberg 0.0519

9 3032 Gjerdrum 0.0517

10 3022 Frogn, 3427 Tynset 0.0511

12 3025 Asker 0.0509

13 1124 Sola, 3020 Nordre Follo 0.0497
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GSK06 Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år 14

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK06. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3020 Nordre Follo 0.1200

2 1111 Sokndal 0.1178

3 1511 Vanylven 0.1150

4 3024 Bærum 0.1134

5 3435 Vågå 0.1132

6 4643 Årdal 0.1130

7 3421 Trysil 0.1118

8 3042 Hemsedal 0.1112

9 5047 Overhalla 0.1110

10 3038 Hole 0.1102
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GSK07 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK07. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1144 Kvitsøy, 1145 Bokn, 1151 Utsira, 1514 Sande, 1560 Tingvoll, 1816 Vevelstad, 1848 Steigen, 1853 Evenes, 1865 Vågan, 3015 Skiptvet,
3032 Gjerdrum, 3039 Flå, 3042 Hemsedal, 3046 Krødsherad, 3413 Stange, 3419 Våler, 3423 Stor-Elvdal, 3425 Engerdal, 3428 Alvdal, 3432 Lesja,
3434 Lom, 3438 Sør-Fron, 3439 Ringebu, 3440 Øyer, 3816 Nome, 4213 Tvedestrand, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4619 Eidfjord, 4629 Modalen,
4636 Solund, 4637 Hyllestad, 4650 Gloppen, 5020 Osen, 5022 Rennebu, 5049 Flatanger, 5404 Vardø, 5414 Gratangen, 5425 Storfjord,
5437 Karasjok, 5439 Gamvik

0.0900

42 3415 Sør-Odal 0.0783

43 1516 Ulstein 0.0782

44 3431 Dovre, 4226 Hægebostad, 5443 Båtsfjord 0.0778

47 1135 Sauda 0.0775

48 3435 Vågå, 4613 Bømlo 0.0772

50 1811 Bindal 0.0771

51 1806 Narvik 0.0768

52 1511 Vanylven, 5423 Karlsøy 0.0765

54 5435 Nordkapp 0.0764
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GSK08 Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK08. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1151 Utsira, 1554 Averøy, 1560 Tingvoll, 1816 Vevelstad, 1848 Steigen, 1851 Lødingen, 1856 Røst, 1857 Værøy, 1874 Moskenes,
3015 Skiptvet, 3031 Nittedal, 3039 Flå, 3040 Nesbyen, 3046 Krødsherad, 3049 Lier, 3403 Hamar, 3411 Ringsaker, 3420 Elverum, 3423 Stor-Elvdal,
3424 Rendalen, 3426 Tolga, 3431 Dovre, 3433 Skjåk, 3435 Vågå, 3448 Nordre Land, 3449 Sør-Aurdal, 3815 Drangedal, 3816 Nome, 3818 Tinn,
3822 Nissedal, 3823 Fyresdal, 4207 Flekkefjord, 4215 Lillesand, 4219 Evje og Hornnes, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4611 Etne, 4613 Bømlo,
4615 Fitjar, 4628 Vaksdal, 4629 Modalen, 4633 Fedje, 4637 Hyllestad, 4638 Høyanger, 4644 Luster, 4646 Fjaler, 5026 Holtålen, 5029 Skaun,
5033 Tydal, 5034 Meråker, 5035 Stjørdal, 5041 Snåsa, 5414 Gratangen, 5426 Kåfjord, 5435 Nordkapp, 5439 Gamvik, 5442 Nesseby

0.0900

60 1514 Sande, 3440 Øyer 0.0807

62 3016 Rakkestad 0.0801

63 3003 Sarpsborg 0.0799

64 3804 Sandefjord 0.0795

65 3417 Grue 0.0788

66 3442 Østre Toten 0.0783

67 3021 Ås, 5025 Røros 0.0780

69 1515 Herøy 0.0774

70 3434 Lom, 3824 Tokke, 4211 Gjerstad, 4632 Austrheim 0.0771
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GSK09 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 1.-7. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK09. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1114 Bjerkreim, 1145 Bokn, 1505 Kristiansund, 1511 Vanylven, 1520 Ørsta, 1539 Rauma, 1554 Averøy, 1811 Bindal, 1812 Sømna, 1815 Vega, 1818 Herøy,
1828 Nesna, 1832 Hemnes, 1839 Beiarn, 1840 Saltdal, 1856 Røst, 3011 Hvaler, 3012 Aremark, 3013 Marker, 3015 Skiptvet, 3016 Rakkestad, 3039 Flå,
3040 Nesbyen, 3041 Gol, 3046 Krødsherad, 3051 Rollag, 3403 Hamar, 3412 Løten, 3415 Sør-Odal, 3416 Eidskog, 3417 Grue, 3422 Åmot, 3429 Folldal,
3431 Dovre, 3432 Lesja, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 3435 Vågå, 3437 Sel, 3438 Sør-Fron, 3440 Øyer, 3448 Nordre Land, 3452 Vestre Slidre, 3454 Vang,
3801 Horten, 3808 Notodden, 3811 Færder, 3816 Nome, 3817 Midt-Telemark, 3819 Hjartdal, 3823 Fyresdal, 3825 Vinje, 4201 Risør, 4212 Vegårshei,
4215 Lillesand, 4218 Iveland, 4219 Evje og Hornnes, 4220 Bygland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4228 Sirdal, 4613 Bømlo, 4615 Fitjar, 4616 Tysnes,
4619 Eidfjord, 4623 Samnanger, 4629 Modalen, 4630 Osterøy, 4633 Fedje, 4637 Hyllestad, 4639 Vik, 4651 Stryn, 5007 Namsos, 5020 Osen,
5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5026 Holtålen, 5027 Midtre Gauldal, 5031 Malvik, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5036 Frosta, 5037 Levanger,
5038 Verdal, 5042 Lierne, 5061 Rindal, 5414 Gratangen, 5417 Salangen, 5429 Kvænangen, 5440 Berlevåg

0.0900

92 1514 Sande 0.0862

93 3418 Åsnes 0.0861

94 4614 Stord 0.0860

95 4640 Sogndal 0.0858

96 4601 Bergen 0.0855

97 3023 Nesodden, 3812 Siljan 0.0854

99 3436 Nord-Fron, 5006 Steinkjer 0.0852

101 1515 Herøy, 5424 Lyngen 0.0850

103 3411 Ringsaker 0.0849
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GSK10 Andel lærere som oppfyller kravene til undervisning, 8.-10. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK10. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1114 Bjerkreim, 1122 Gjesdal, 1127 Randaberg, 1133 Hjelmeland, 1135 Sauda, 1145 Bokn, 1146 Tysvær, 1505 Kristiansund, 1516 Ulstein,
1517 Hareid, 1520 Ørsta, 1539 Rauma, 1560 Tingvoll, 1563 Sunndal, 1566 Surnadal, 1577 Volda, 1578 Fjord, 1811 Bindal, 1815 Vega, 1818 Herøy,
1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, 1827 Dønna, 1828 Nesna, 1835 Træna, 1839 Beiarn, 1845 Sørfold, 1856 Røst, 1868 Øksnes, 3003 Sarpsborg,
3011 Hvaler, 3012 Aremark, 3013 Marker, 3015 Skiptvet, 3016 Rakkestad, 3017 Råde, 3027 Rælingen, 3038 Hole, 3039 Flå, 3040 Nesbyen, 3041 Gol,
3042 Hemsedal, 3046 Krødsherad, 3047 Modum, 3050 Flesberg, 3051 Rollag, 3401 Kongsvinger, 3403 Hamar, 3407 Gjøvik, 3412 Løten, 3413 Stange,
3414 Nord-Odal, 3415 Sør-Odal, 3417 Grue, 3419 Våler, 3423 Stor-Elvdal, 3424 Rendalen, 3428 Alvdal, 3429 Folldal, 3432 Lesja, 3433 Skjåk,
3434 Lom, 3435 Vågå, 3437 Sel, 3439 Ringebu, 3440 Øyer, 3443 Vestre Toten, 3447 Søndre Land, 3450 Etnedal, 3451 Nord-Aurdal, 3453 Øystre
Slidre, 3454 Vang, 3803 Tønsberg, 3811 Færder, 3812 Siljan, 3814 Kragerø, 3817 Midt-Telemark, 3819 Hjartdal, 3821 Kviteseid, 3824 Tokke,
4201 Risør, 4205 Lindesnes, 4207 Flekkefjord, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei, 4215 Lillesand, 4217 Åmli, 4218 Iveland, 4219 Evje og Hornnes,
4220 Bygland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4228 Sirdal, 4611 Etne, 4613 Bømlo, 4614 Stord, 4615 Fitjar, 4616 Tysnes, 4619 Eidfjord, 4622 Kvam,
4624 Bjørnafjorden, 4626 Øygarden, 4629 Modalen, 4630 Osterøy, 4633 Fedje, 4634 Masfjorden, 4638 Høyanger, 4640 Sogndal, 4643 Årdal,
4645 Askvoll, 4650 Gloppen, 4651 Stryn, 5006 Steinkjer, 5007 Namsos, 5020 Osen, 5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5026 Holtålen, 5029 Skaun,
5031 Malvik, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5036 Frosta, 5037 Levanger, 5038 Verdal, 5041 Snåsa, 5042 Lierne, 5046 Høylandet,
5053 Inderøy, 5057 Ørland, 5061 Rindal, 5401 Tromsø, 5404 Vardø, 5411 Kvæfjord, 5414 Gratangen, 5415 Lavangen, 5416 Bardu, 5417 Salangen,
5424 Lyngen, 5429 Kvænangen, 5440 Berlevåg, 5441 Tana

0.0900

145 3001 Halden, 3031 Nittedal, 3816 Nome 0.0849

148 3029 Lørenskog 0.0848

149 3421 Trysil 0.0846

150 1525 Stranda 0.0844

151 1865 Vågan, 3405 Lillehammer 0.0840

153 3813 Bamble 0.0838

154 4627 Askøy 0.0834

155 3436 Nord-Fron 0.0830

156 3002 Moss 0.0822
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GSK11 Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1516 Ulstein, 1525 Stranda, 3016 Rakkestad, 3046 Krødsherad, 3054 Lunner, 3417 Grue, 3428 Alvdal, 3446 Gran, 3812 Siljan, 4207 Flekkefjord,
4221 Valle, 4226 Hægebostad, 4639 Vik, 4641 Aurland, 4643 Årdal, 5029 Skaun, 5061 Rindal

0.0600

18 1111 Sokndal, 1547 Aukra, 1563 Sunndal, 3019 Vestby, 3020 Nordre Follo, 3022 Frogn, 3024 Bærum, 3026 Aurskog-Høland, 3040 Nesbyen, 3041 Gol,
3413 Stange, 3420 Elverum, 3431 Dovre, 3452 Vestre Slidre, 3453 Øystre Slidre, 4205 Lindesnes, 4214 Froland, 4611 Etne, 4619 Eidfjord,
4647 Sunnfjord, 5041 Snåsa

0.0519

39 0301 Oslo, 1103 Stavanger, 1124 Sola, 1160 Vindafjord, 1826 Hattfjelldal, 3004 Fredrikstad, 3005 Drammen, 3007 Ringerike, 3029 Lørenskog,
3053 Jevnaker, 3405 Lillehammer, 3427 Tynset, 3434 Lom, 3438 Sør-Fron, 3448 Nordre Land, 3803 Tønsberg, 3815 Drangedal, 3816 Nome,
3817 Midt-Telemark, 4201 Risør, 4204 Kristiansand, 4211 Gjerstad, 4623 Samnanger, 4635 Gulen, 4642 Lærdal, 4646 Fjaler, 4651 Stryn, 5032 Selbu,
5042 Lierne

0.0498

68 1106 Haugesund, 1122 Gjesdal, 1135 Sauda, 1506 Molde, 1511 Vanylven, 1515 Herøy, 1866 Hadsel, 3003 Sarpsborg, 3025 Asker, 3030 Lillestrøm,
3031 Nittedal, 3036 Nannestad, 3042 Hemsedal, 3045 Sigdal, 3049 Lier, 3426 Tolga, 3443 Vestre Toten, 3451 Nord-Aurdal, 3454 Vang,
3802 Holmestrand, 3805 Larvik, 3806 Porsgrunn, 3807 Skien, 3808 Notodden, 3821 Kviteseid, 3822 Nissedal, 3825 Vinje, 4206 Farsund, 4219 Evje
og Hornnes, 4616 Tysnes, 4640 Sogndal, 4644 Luster, 4649 Stad, 5006 Steinkjer, 5021 Oppdal, 5028 Melhus, 5037 Levanger, 5412 Tjeldsund,
5427 Skjervøy, 5444 Sør-Varanger

0.0478

108 1108 Sandnes, 1133 Hjelmeland, 1505 Kristiansund, 1507 Ålesund, 1531 Sula, 1806 Narvik, 3001 Halden, 3002 Moss, 3006 Kongsberg, 3011 Hvaler,
3013 Marker, 3014 Indre Østfold, 3021 Ås, 3023 Nesodden, 3048 Øvre Eiker, 3051 Rollag, 3052 Nore og Uvdal, 3403 Hamar, 3411 Ringsaker,
3419 Våler, 3433 Skjåk, 3440 Øyer, 3442 Østre Toten, 3811 Færder, 3813 Bamble, 4202 Grimstad, 4225 Lyngdal, 4228 Sirdal, 4601 Bergen,
4622 Kvam, 4624 Bjørnafjorden, 4627 Askøy, 5001 Trondheim, 5020 Osen, 5401 Tromsø, 5411 Kvæfjord, 5423 Karlsøy

0.0458

145 1101 Eigersund, 1114 Bjerkreim, 1121 Time, 1130 Strand, 1520 Ørsta, 1535 Vestnes, 1824 Vefsn, 1857 Værøy, 1867 Bø, 3027 Rælingen, 3028 Enebakk,
3035 Eidsvoll, 3038 Hole, 3047 Modum, 3412 Løten, 3414 Nord-Odal, 3421 Trysil, 3422 Åmot, 3432 Lesja, 3435 Vågå, 3437 Sel, 3441 Gausdal,
3801 Horten, 3804 Sandefjord, 3814 Kragerø, 3820 Seljord, 3824 Tokke, 4203 Arendal, 4602 Kinn, 4615 Fitjar, 4628 Vaksdal, 4631 Alver,
4648 Bremanger, 5022 Rennebu, 5031 Malvik, 5035 Stjørdal, 5044 Namsskogan, 5059 Orkland, 5415 Lavangen, 5430 Kautokeino

0.0437

185 1120 Klepp, 1149 Karmøy, 1554 Averøy, 1576 Aure, 1804 Bodø, 1860 Vestvågøy, 3015 Skiptvet, 3017 Råde, 3018 Våler, 3033 Ullensaker, 3415 Sør-Odal,
3416 Eidskog, 3418 Åsnes, 3439 Ringebu, 3819 Hjartdal, 4215 Lillesand, 4223 Vennesla, 4227 Kvinesdal, 4614 Stord, 4618 Ullensvang, 4621 Voss,
4625 Austevoll, 4626 Øygarden, 4630 Osterøy, 4638 Høyanger, 5025 Røros, 5419 Sørreisa, 5439 Gamvik

0.0417

213 1127 Randaberg, 1528 Sykkylven, 1539 Rauma, 1566 Surnadal, 1577 Volda, 1579 Hustadvika, 1820 Alstahaug, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1875 Hamarøy,
3032 Gjerdrum, 3034 Nes, 3044 Hol, 3401 Kongsvinger, 3407 Gjøvik, 3430 Os, 3823 Fyresdal, 5026 Holtålen, 5038 Verdal, 5045 Grong,
5046 Høylandet, 5047 Overhalla, 5402 Harstad, 5414 Gratangen, 5416 Bardu, 5418 Målselv, 5434 Måsøy

0.0396

240 1134 Suldal, 1146 Tysvær, 1517 Hareid, 1532 Giske, 1818 Herøy, 1825 Grane, 1840 Saltdal, 1841 Fauske, 3429 Folldal, 3436 Nord-Fron, 3447 Søndre
Land, 3449 Sør-Aurdal, 3450 Etnedal, 4216 Birkenes, 4218 Iveland, 4612 Sveio, 4613 Bømlo, 4617 Kvinnherad, 4650 Gloppen, 5027 Midtre Gauldal,
5053 Inderøy, 5054 Indre Fosen, 5060 Nærøysund, 5403 Alta, 5406 Hammerfest, 5424 Lyngen, 5428 Nordreisa, 5443 Båtsfjord

0.0376

268 1145 Bokn, 1811 Bindal, 1813 Brønnøy, 1828 Nesna, 1837 Meløy, 1859 Flakstad, 1865 Vågan, 1868 Øksnes, 4632 Austrheim, 4645 Askvoll, 5036 Frosta,
5056 Hitra, 5058 Åfjord, 5404 Vardø, 5405 Vadsø, 5420 Dyrøy, 5429 Kvænangen

0.0356
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GSK12 Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK12. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1516 Ulstein, 1828 Nesna, 3016 Rakkestad, 3038 Hole, 3040 Nesbyen, 3420 Elverum, 3426 Tolga, 3428 Alvdal, 3431 Dovre, 3441 Gausdal,
3450 Etnedal, 4640 Sogndal, 4641 Aurland, 5404 Vardø

0.0600

15 3413 Stange, 3418 Åsnes, 3424 Rendalen, 3440 Øyer, 4201 Risør, 4211 Gjerstad, 4639 Vik, 4647 Sunnfjord, 4649 Stad, 5061 Rindal, 5440 Berlevåg 0.0488

26 1525 Stranda, 1531 Sula, 3001 Halden, 3017 Råde, 3022 Frogn, 3045 Sigdal, 3049 Lier, 3452 Vestre Slidre, 4212 Vegårshei, 5021 Oppdal, 5029 Skaun 0.0472

37 1566 Surnadal, 1820 Alstahaug, 1865 Vågan, 3004 Fredrikstad, 3019 Vestby, 3024 Bærum, 3043 Ål, 3047 Modum, 3419 Våler, 3425 Engerdal,
3429 Folldal, 3442 Østre Toten, 3449 Sør-Aurdal, 3813 Bamble, 3818 Tinn, 4619 Eidfjord, 4644 Luster, 5031 Malvik

0.0456

55 0301 Oslo, 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1135 Sauda, 1520 Ørsta, 1577 Volda, 1578 Fjord, 3003 Sarpsborg, 3005 Drammen, 3006 Kongsberg,
3015 Skiptvet, 3029 Lørenskog, 3041 Gol, 3053 Jevnaker, 3054 Lunner, 3403 Hamar, 3407 Gjøvik, 3421 Trysil, 3427 Tynset, 3430 Os, 3434 Lom,
3447 Søndre Land, 3801 Horten, 3811 Færder, 3824 Tokke, 4643 Årdal, 5401 Tromsø, 5432 Loppa

0.0440

83 1103 Stavanger, 1106 Haugesund, 1111 Sokndal, 1114 Bjerkreim, 1506 Molde, 1517 Hareid, 1535 Vestnes, 1563 Sunndal, 1840 Saltdal, 3002 Moss,
3012 Aremark, 3014 Indre Østfold, 3020 Nordre Follo, 3025 Asker, 3027 Rælingen, 3028 Enebakk, 3031 Nittedal, 3042 Hemsedal, 3401 Kongsvinger,
3411 Ringsaker, 3443 Vestre Toten, 3803 Tønsberg, 3805 Larvik, 3806 Porsgrunn, 3817 Midt-Telemark, 4204 Kristiansand, 4207 Flekkefjord,
4227 Kvinesdal, 4622 Kvam, 4633 Fedje, 4637 Hyllestad, 4642 Lærdal, 5001 Trondheim, 5027 Midtre Gauldal, 5033 Tydal, 5405 Vadsø,
5417 Salangen, 5418 Målselv, 5424 Lyngen

0.0424

122 1133 Hjelmeland, 1505 Kristiansund, 1507 Ålesund, 1804 Bodø, 3007 Ringerike, 3018 Våler, 3021 Ås, 3023 Nesodden, 3030 Lillestrøm,
3032 Gjerdrum, 3044 Hol, 3405 Lillehammer, 3414 Nord-Odal, 3804 Sandefjord, 3807 Skien, 3808 Notodden, 4206 Farsund, 4215 Lillesand,
4225 Lyngdal, 4601 Bergen, 4617 Kvinnherad, 4623 Samnanger, 4634 Masfjorden, 4635 Gulen, 4645 Askvoll, 4650 Gloppen, 5035 Stjørdal,
5038 Verdal, 5059 Orkland, 5402 Harstad, 5411 Kvæfjord, 5433 Hasvik

0.0408

154 1108 Sandnes, 1121 Time, 1511 Vanylven, 1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll, 1579 Hustadvika, 1806 Narvik, 1822 Leirfjord, 1825 Grane, 3011 Hvaler,
3026 Aurskog-Høland, 3036 Nannestad, 3048 Øvre Eiker, 3051 Rollag, 3432 Lesja, 3446 Gran, 3451 Nord-Aurdal, 3454 Vang, 3802 Holmestrand,
4602 Kinn, 4611 Etne, 4614 Stord, 4618 Ullensvang, 4624 Bjørnafjorden, 5028 Melhus, 5032 Selbu, 5053 Inderøy

0.0391

181 1160 Vindafjord, 1514 Sande, 1532 Giske, 1539 Rauma, 1824 Vefsn, 1841 Fauske, 1845 Sørfold, 1856 Røst, 1868 Øksnes, 3034 Nes, 3039 Flå,
3412 Løten, 3812 Siljan, 3821 Kviteseid, 4228 Sirdal, 4612 Sveio, 4613 Bømlo, 4626 Øygarden, 4628 Vaksdal, 4638 Høyanger, 4651 Stryn,
5006 Steinkjer, 5020 Osen, 5025 Røros, 5042 Lierne, 5413 Ibestad, 5421 Senja, 5423 Karlsøy, 5427 Skjervøy

0.0375

210 1515 Herøy, 1547 Aukra, 1576 Aure, 1811 Bindal, 1848 Steigen, 1870 Sortland, 3033 Ullensaker, 3037 Hurdal, 3050 Flesberg, 3439 Ringebu,
3453 Øystre Slidre, 3820 Seljord, 4202 Grimstad, 4203 Arendal, 4205 Lindesnes, 4216 Birkenes, 4218 Iveland, 4625 Austevoll, 4627 Askøy,
4630 Osterøy, 4646 Fjaler, 5036 Frosta, 5055 Heim, 5058 Åfjord

0.0359
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GSK13 Fysisk aktivitet, 5.-7. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK13. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1151 Utsira, 1865 Vågan, 1871 Andøy, 3040 Nesbyen, 3041 Gol, 3450 Etnedal, 3451 Nord-Aurdal, 3454 Vang, 3817 Midt-Telemark,
3820 Seljord, 4220 Bygland, 4620 Ulvik, 4637 Hyllestad, 4646 Fjaler, 5413 Ibestad, 5427 Skjervøy, 5432 Loppa

0.0600

19 3043 Ål 0.0398

20 5001 Trondheim 0.0393

21 4634 Masfjorden 0.0389

22 3437 Sel 0.0387

23 1840 Saltdal, 3422 Åmot, 4228 Sirdal 0.0386

26 3018 Våler 0.0385

27 3053 Jevnaker 0.0384

28 3424 Rendalen 0.0383

29 4624 Bjørnafjorden, 5031 Malvik 0.0382
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GSK14 Andel elever med spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK14. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1859 Flakstad, 3012 Aremark, 3052 Nore og Uvdal, 3424 Rendalen, 3436 Nord-Fron, 3452 Vestre Slidre, 3824 Tokke, 4224 Åseral, 4228 Sirdal,
5046 Høylandet

0.0300

11 5402 Harstad 0.0288

12 3023 Nesodden, 3448 Nordre Land 0.0287

14 4205 Lindesnes 0.0286

15 3405 Lillehammer 0.0285

16 5049 Flatanger 0.0282

17 4614 Stord 0.0281

18 3027 Rælingen 0.0280

19 3453 Øystre Slidre 0.0278

20 3002 Moss 0.0277
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GSK15 Andel elever med spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK15. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1822 Leirfjord, 3002 Moss, 3023 Nesodden, 3027 Rælingen, 3029 Lørenskog, 3405 Lillehammer, 3452 Vestre Slidre,
3819 Hjartdal, 4227 Kvinesdal, 4228 Sirdal, 4641 Aurland, 4643 Årdal

0.0300

15 4649 Stad 0.0298

16 3453 Øystre Slidre, 4207 Flekkefjord, 4639 Vik 0.0296

19 3031 Nittedal 0.0293

20 3413 Stange, 4206 Farsund 0.0291

22 3054 Lunner 0.0290

23 5034 Meråker 0.0289

24 3403 Hamar, 4226 Hægebostad 0.0288

26 3015 Skiptvet 0.0287

27 3815 Drangedal 0.0286
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GSK16 Andel elever med spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK16. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 1144 Kvitsøy, 1514 Sande, 1517 Hareid, 3024 Bærum, 3401 Kongsvinger, 3432 Lesja, 3447 Søndre Land, 3454 Vang, 3822 Nissedal,
4207 Flekkefjord, 4636 Solund, 4649 Stad, 4651 Stryn

0.0300

15 3817 Midt-Telemark 0.0296

16 3027 Rælingen 0.0294

17 1145 Bokn 0.0293

18 3433 Skjåk 0.0291

19 3054 Lunner 0.0290

20 1127 Randaberg 0.0289

21 3428 Alvdal, 4635 Gulen 0.0286

23 5046 Høylandet 0.0285

24 3023 Nesodden 0.0282
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GSK17 Andel elever som får leksehjelp, 1.-4. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK17. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1528 Sykkylven, 1576 Aure, 1822 Leirfjord, 1839 Beiarn, 1857 Værøy, 1868 Øksnes, 3012 Aremark, 3416 Eidskog, 3417 Grue, 3431 Dovre,
3450 Etnedal, 3818 Tinn, 3822 Nissedal, 4619 Eidfjord, 4623 Samnanger, 4629 Modalen, 4635 Gulen, 4646 Fjaler, 4650 Gloppen, 5006 Steinkjer,
5043 Røyrvik, 5412 Tjeldsund, 5413 Ibestad, 5414 Gratangen, 5417 Salangen, 5424 Lyngen, 5432 Loppa, 5440 Berlevåg

0.0300

29 4643 Årdal 0.0238

30 1151 Utsira 0.0237

31 3454 Vang 0.0236

32 1133 Hjelmeland, 3427 Tynset 0.0234

34 3430 Os, 4620 Ulvik 0.0233

36 3426 Tolga, 5433 Hasvik 0.0232

38 4648 Bremanger 0.0230

39 3421 Trysil, 3812 Siljan 0.0229

41 3453 Øystre Slidre, 5047 Overhalla, 5427 Skjervøy 0.0223
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GSK18 Andel elever som får leksehjelp, 5.-7. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK18. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1535 Vestnes, 1554 Averøy, 1812 Sømna, 1839 Beiarn, 1857 Værøy, 3011 Hvaler, 3012 Aremark, 3039 Flå, 3415 Sør-Odal, 3417 Grue,
3426 Tolga, 3431 Dovre, 3432 Lesja, 3435 Vågå, 3441 Gausdal, 3451 Nord-Aurdal, 3452 Vestre Slidre, 3453 Øystre Slidre, 3823 Fyresdal,
4619 Eidfjord, 4620 Ulvik, 4629 Modalen, 4641 Aurland, 4646 Fjaler, 5022 Rennebu, 5034 Meråker, 5043 Røyrvik, 5046 Høylandet, 5061 Rindal,
5412 Tjeldsund, 5413 Ibestad, 5424 Lyngen, 5433 Hasvik, 5438 Lebesby, 5439 Gamvik, 5442 Nesseby

0.0300

38 5047 Overhalla 0.0251

39 3040 Nesbyen 0.0250

40 1834 Lurøy 0.0246

41 3422 Åmot, 4628 Vaksdal 0.0242

43 4206 Farsund, 4602 Kinn, 4650 Gloppen 0.0238

46 1144 Kvitsøy, 1578 Fjord, 3403 Hamar, 4651 Stryn 0.0237

50 3429 Folldal, 4633 Fedje 0.0236

52 3454 Vang 0.0235

53 3433 Skjåk 0.0234
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GSK19 Andel elever som får leksehjelp, 8.-10. trinn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall GSK19. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1834 Lurøy, 1835 Træna, 1857 Værøy, 3032 Gjerdrum, 3040 Nesbyen, 3415 Sør-Odal, 3427 Tynset, 3429 Folldal, 3440 Øyer, 3450 Etnedal,
3452 Vestre Slidre, 3814 Kragerø, 3816 Nome, 3823 Fyresdal, 4619 Eidfjord, 4629 Modalen, 5020 Osen, 5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5404 Vardø,
5417 Salangen, 5423 Karlsøy, 5434 Måsøy, 5436 Porsanger, 5438 Lebesby, 5442 Nesseby

0.0300

28 5439 Gamvik 0.0229

29 5042 Lierne 0.0219

30 1866 Hadsel 0.0216

31 1871 Andøy 0.0215

32 4223 Vennesla 0.0213

33 3013 Marker 0.0208

34 4206 Farsund 0.0207

35 4623 Samnanger 0.0206

36 3824 Tokke 0.0205
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Pleie og omsorg
PO01 Andelen av ansatte (brukerrettete årsverk) som har fagutdanning

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO01. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1114 Bjerkreim, 1133 Hjelmeland, 1135 Sauda, 1145 Bokn, 1563 Sunndal, 3015 Skiptvet, 3430 Os, 3434 Lom, 3450 Etnedal, 3812 Siljan, 4212 Vegårshei,
4217 Åmli, 4224 Åseral, 4226 Hægebostad, 4228 Sirdal, 4620 Ulvik, 4629 Modalen, 5026 Holtålen

0.1200

19 3435 Vågå 0.0920

20 3438 Sør-Fron, 5035 Stjørdal 0.0918

22 3433 Skjåk 0.0916

23 4222 Bykle 0.0914

24 5033 Tydal 0.0906

25 4213 Tvedestrand 0.0900

26 1560 Tingvoll 0.0898

27 4635 Gulen, 5049 Flatanger 0.0890

29 1112 Lund 0.0888
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PO02 Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende bistandsbehov

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO02. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 3006 Kongsberg, 3038 Hole, 3430 Os, 3441 Gausdal, 3442 Østre Toten, 4214 Froland, 4216 Birkenes, 4627 Askøy, 5425 Storfjord,
5436 Porsanger, 5437 Karasjok

0.1200

13 1135 Sauda, 1532 Giske, 3051 Rollag, 3801 Horten, 4212 Vegårshei, 5036 Frosta, 5061 Rindal, 5430 Kautokeino 0.0948

21 4626 Øygarden 0.0940

22 5038 Verdal 0.0934

23 1149 Karmøy 0.0928

24 1820 Alstahaug 0.0922

25 1865 Vågan 0.0914

26 5435 Nordkapp 0.0906

27 1557 Gjemnes 0.0902

28 3049 Lier 0.0898
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PO03 Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO03. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1134 Suldal, 1516 Ulstein, 1532 Giske, 1836 Rødøy, 3044 Hol, 3422 Åmot, 3430 Os, 3439 Ringebu, 3447 Søndre Land, 4212 Vegårshei, 4222 Bykle,
4612 Sveio, 5037 Levanger, 5419 Sørreisa

0.1200

15 1840 Saltdal, 3032 Gjerdrum, 3053 Jevnaker, 5420 Dyrøy, 5429 Kvænangen 0.0784

20 3811 Færder 0.0778

21 1812 Sømna 0.0774

22 1860 Vestvågøy, 5411 Kvæfjord, 5443 Båtsfjord 0.0768

25 3039 Flå, 3048 Øvre Eiker 0.0766

27 4623 Samnanger 0.0764

28 3417 Grue, 3423 Stor-Elvdal, 4202 Grimstad, 4624 Bjørnafjorden 0.0762

32 1838 Gildeskål 0.0758

33 1875 Hamarøy 0.0756
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PO04 Andel av opphold på sykehjem som er korttidsopphold

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO04. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1101 Eigersund, 1122 Gjesdal, 1144 Kvitsøy, 1528 Sykkylven, 1531 Sula, 1576 Aure, 1825 Grane, 3040 Nesbyen, 3439 Ringebu, 3443 Vestre Toten,
3451 Nord-Aurdal, 4202 Grimstad, 4217 Åmli, 4646 Fjaler, 4650 Gloppen, 5022 Rennebu, 5037 Levanger, 5053 Inderøy

0.0600

19 1145 Bokn 0.0405

20 1135 Sauda 0.0402

21 3407 Gjøvik, 5439 Gamvik 0.0398

23 3018 Våler 0.0396

24 1557 Gjemnes 0.0392

25 4629 Modalen 0.0391

26 5044 Namsskogan 0.0390

27 4216 Birkenes, 4621 Voss 0.0386

29 4206 Farsund 0.0385
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PO05 Tid med lege på sykehjem, minutter pr. uke

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO05. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1114 Bjerkreim, 1130 Strand, 1134 Suldal, 1824 Vefsn, 1836 Rødøy, 3038 Hole, 3040 Nesbyen, 3439 Ringebu, 4214 Froland, 4221 Valle, 4222 Bykle,
4224 Åseral, 4624 Bjørnafjorden, 5037 Levanger, 5053 Inderøy, 5420 Dyrøy, 5430 Kautokeino, 5441 Tana

0.0600

19 3027 Rælingen 0.0414

20 4626 Øygarden 0.0413

21 3018 Våler, 5405 Vadsø, 5439 Gamvik 0.0411

24 3043 Ål 0.0410

25 5401 Tromsø 0.0404

26 1860 Vestvågøy, 3451 Nord-Aurdal 0.0399

28 1528 Sykkylven, 3823 Fyresdal 0.0395

30 3407 Gjøvik 0.0393

31 3036 Nannestad, 5034 Meråker, 5428 Nordreisa 0.0391
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PO06 Tid med fysioterapeut på sykehjem, minutter pr. uke

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO06. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1531 Sula, 1853 Evenes, 3039 Flå, 3040 Nesbyen, 3044 Hol, 3818 Tinn, 4214 Froland, 4227 Kvinesdal, 4629 Modalen, 4637 Hyllestad, 4644 Luster,
4650 Gloppen, 5031 Malvik, 5037 Levanger, 5053 Inderøy, 5056 Hitra, 5402 Harstad, 5441 Tana

0.0600

19 3036 Nannestad, 3053 Jevnaker, 5420 Dyrøy 0.0376

22 4211 Gjerstad 0.0375

23 3417 Grue, 3824 Tokke, 4622 Kvam 0.0374

26 1516 Ulstein, 3028 Enebakk 0.0373

28 1820 Alstahaug, 3439 Ringebu, 3823 Fyresdal, 4218 Iveland, 4222 Bykle, 5443 Båtsfjord 0.0372

34 3018 Våler 0.0370

35 3416 Eidskog, 3825 Vinje 0.0369

37 3011 Hvaler, 3012 Aremark, 3442 Østre Toten, 4635 Gulen 0.0368

41 4217 Åmli 0.0367
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PO07 Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO07. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 (203 kommuner) 0.0600

204 1103 Stavanger 0.0563

205 3026 Aurskog-Høland 0.0559

206 4622 Kvam 0.0556

207 5428 Nordreisa 0.0547

208 3001 Halden, 4630 Osterøy 0.0544

210 1579 Hustadvika, 5028 Melhus 0.0541

212 1520 Ørsta 0.0538

213 1577 Volda 0.0535

214 3029 Lørenskog 0.0528
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PO08 Andel personer med demens som har tilbud om dagaktivitet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO08. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1535 Vestnes, 1547 Aukra, 1811 Bindal, 3027 Rælingen, 3032 Gjerdrum, 3040 Nesbyen, 3425 Engerdal, 3428 Alvdal, 3821 Kviteseid, 4212 Vegårshei,
4213 Tvedestrand, 4218 Iveland, 4224 Åseral, 4228 Sirdal, 4623 Samnanger, 4625 Austevoll, 5417 Salangen, 5432 Loppa

0.0600

19 1119 Hå 0.0406

20 5032 Selbu 0.0403

21 3434 Lom 0.0402

22 4613 Bømlo 0.0399

23 1506 Molde 0.0396

24 3412 Løten 0.0395

25 5036 Frosta 0.0393

26 1841 Fauske, 3028 Enebakk 0.0392

28 5403 Alta 0.0391
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PO09 Rehabilitering plasser mot innbyggere 67 år og over

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO09. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1119 Hå, 1144 Kvitsøy, 1825 Grane, 1835 Træna, 3052 Nore og Uvdal, 3431 Dovre, 3436 Nord-Fron, 3812 Siljan, 4218 Iveland, 4219 Evje og Hornnes,
4220 Bygland, 4228 Sirdal, 4646 Fjaler, 5014 Frøya, 5032 Selbu, 5043 Røyrvik, 5049 Flatanger, 5433 Hasvik

0.0600

19 3454 Vang 0.0416

20 1111 Sokndal, 1145 Bokn 0.0413

22 3050 Flesberg 0.0411

23 5056 Hitra 0.0410

24 3451 Nord-Aurdal 0.0405

25 3453 Øystre Slidre 0.0404

26 3816 Nome 0.0403

27 5033 Tydal, 5423 Karlsøy 0.0402

29 1578 Fjord, 1815 Vega, 3805 Larvik 0.0401
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PO10 Hjemmesykepleie gjennomsnittlig antall timer i uka

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO10. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1525 Stranda, 1532 Giske, 1826 Hattfjelldal, 1834 Lurøy, 1865 Vågan, 3006 Kongsberg, 3446 Gran, 3802 Holmestrand, 4220 Bygland, 4627 Askøy,
4630 Osterøy, 4632 Austrheim, 4641 Aurland, 5058 Åfjord, 5405 Vadsø, 5415 Lavangen, 5428 Nordreisa, 5437 Karasjok

0.0600

19 1101 Eigersund 0.0405

20 1106 Haugesund 0.0404

21 3025 Asker, 4650 Gloppen 0.0402

23 1121 Time, 1130 Strand 0.0400

25 4614 Stord 0.0399

26 4640 Sogndal 0.0398

27 4617 Kvinnherad, 5060 Nærøysund 0.0397

29 4215 Lillesand, 5052 Leka 0.0392

31 1535 Vestnes 0.0391
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PO11 Andel vedtak om hjemmetjenester som iverksettes innen 15 dager

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1127 Randaberg, 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1145 Bokn, 1160 Vindafjord, 1515 Herøy, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 1525 Stranda, 1547 Aukra,
1563 Sunndal, 1566 Surnadal, 1573 Smøla, 1577 Volda, 1815 Vega, 1818 Herøy, 1822 Leirfjord, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, 1828 Nesna, 1835 Træna,
1839 Beiarn, 1845 Sørfold, 1848 Steigen, 1851 Lødingen, 1857 Værøy, 1859 Flakstad, 1860 Vestvågøy, 1866 Hadsel, 1867 Bø, 1871 Andøy,
1874 Moskenes, 1875 Hamarøy, 3015 Skiptvet, 3021 Ås, 3033 Ullensaker, 3037 Hurdal, 3039 Flå, 3042 Hemsedal, 3046 Krødsherad, 3421 Trysil,
3422 Åmot, 3424 Rendalen, 3425 Engerdal, 3426 Tolga, 3429 Folldal, 3434 Lom, 3448 Nordre Land, 3452 Vestre Slidre, 3811 Færder, 3812 Siljan,
3819 Hjartdal, 3821 Kviteseid, 3823 Fyresdal, 4211 Gjerstad, 4219 Evje og Hornnes, 4224 Åseral, 4226 Hægebostad, 4227 Kvinesdal, 4602 Kinn,
4618 Ullensvang, 4619 Eidfjord, 4622 Kvam, 4623 Samnanger, 4629 Modalen, 4630 Osterøy, 4632 Austrheim, 4633 Fedje, 4634 Masfjorden,
4635 Gulen, 4641 Aurland, 4644 Luster, 4648 Bremanger, 5014 Frøya, 5020 Osen, 5021 Oppdal, 5026 Holtålen, 5027 Midtre Gauldal, 5029 Skaun,
5041 Snåsa, 5042 Lierne, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5045 Grong, 5046 Høylandet, 5049 Flatanger, 5052 Leka, 5054 Indre Fosen, 5056 Hitra,
5059 Orkland, 5061 Rindal, 5402 Harstad, 5404 Vardø, 5415 Lavangen, 5416 Bardu, 5420 Dyrøy, 5422 Balsfjord, 5423 Karlsøy, 5424 Lyngen,
5426 Kåfjord, 5427 Skjervøy, 5429 Kvænangen, 5432 Loppa, 5434 Måsøy, 5435 Nordkapp, 5436 Porsanger, 5440 Berlevåg, 5443 Båtsfjord

0.0600

110 1520 Ørsta 0.0572

111 3403 Hamar 0.0569

112 1103 Stavanger, 3023 Nesodden 0.0567

114 4628 Vaksdal 0.0566

115 3443 Vestre Toten 0.0564

116 3437 Sel, 4203 Arendal 0.0562

118 1832 Hemnes, 5036 Frosta 0.0558

120 3003 Sarpsborg, 3427 Tynset 0.0555

122 1554 Averøy, 3428 Alvdal 0.0554
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PO12 Døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter pr. 10.000 innbyggere

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO12. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1119 Hå, 4647 Sunnfjord 0.0600

3 4602 Kinn 0.0597

4 4621 Voss 0.0596

5 1531 Sula, 3412 Løten 0.0594

7 3047 Modum, 4627 Askøy 0.0593

9 4649 Stad 0.0592

10 4202 Grimstad, 4225 Lyngdal 0.0591

12 3048 Øvre Eiker, 3443 Vestre Toten, 3808 Notodden 0.0590

15 3451 Nord-Aurdal 0.0588

16 3446 Gran 0.0587
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PO13 Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO13. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1505 Kristiansund, 1535 Vestnes, 3051 Rollag, 3054 Lunner, 3407 Gjøvik, 3411 Ringsaker, 3435 Vågå, 3454 Vang, 3813 Bamble, 3823 Fyresdal,
4204 Kristiansand, 4205 Lindesnes, 4220 Bygland, 4226 Hægebostad, 4615 Fitjar, 5001 Trondheim, 5036 Frosta, 5056 Hitra

0.0300

19 3005 Drammen, 4620 Ulvik 0.0240

21 3424 Rendalen, 3818 Tinn, 4216 Birkenes, 5042 Lierne 0.0238

25 3418 Åsnes, 5028 Melhus 0.0235

27 4642 Lærdal, 5014 Frøya 0.0234

29 3429 Folldal, 5052 Leka 0.0233

31 3446 Gran, 3448 Nordre Land 0.0231

33 1822 Leirfjord, 1860 Vestvågøy 0.0230

35 1111 Sokndal, 3428 Alvdal, 5029 Skaun 0.0229

38 3053 Jevnaker, 5035 Stjørdal 0.0228
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PO14 Årsverk av ergoterapeut per 1000 innbyggere over 80 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO14. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1114 Bjerkreim, 1121 Time, 1124 Sola, 1516 Ulstein, 3027 Rælingen, 3038 Hole, 3426 Tolga, 3430 Os, 3453 Øystre Slidre, 4636 Solund,
4651 Stryn, 5001 Trondheim, 5401 Tromsø, 5415 Lavangen, 5419 Sørreisa, 5424 Lyngen, 5426 Kåfjord

0.0300

19 1135 Sauda 0.0205

20 1853 Evenes, 1868 Øksnes, 3454 Vang, 5414 Gratangen 0.0204

24 1811 Bindal 0.0203

25 3031 Nittedal, 4637 Hyllestad 0.0202

27 5055 Heim 0.0200

28 4617 Kvinnherad, 5058 Åfjord 0.0199

30 1103 Stavanger, 3021 Ås 0.0198

32 3032 Gjerdrum, 4614 Stord, 5014 Frøya 0.0196

35 1119 Hå, 3046 Krødsherad, 4601 Bergen, 5405 Vadsø 0.0194

www.kommunal-rapport.no Side 123 av 241

426

https://www.kommunal-rapport.no


Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Topplasseringer

PO15 Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO15. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1106 Haugesund, 1145 Bokn, 1146 Tysvær, 1151 Utsira, 1811 Bindal, 1815 Vega, 3042 Hemsedal, 3432 Lesja, 3450 Etnedal, 3820 Seljord, 3822 Nissedal,
3823 Fyresdal, 4222 Bykle, 4611 Etne, 4629 Modalen, 5047 Overhalla, 5049 Flatanger, 5442 Nesseby

0.0300

19 3825 Vinje, 5411 Kvæfjord 0.0202

21 3433 Skjåk 0.0201

22 5425 Storfjord 0.0200

23 4614 Stord 0.0199

24 4612 Sveio 0.0198

25 3039 Flå, 5060 Nærøysund 0.0196

27 1149 Karmøy, 3426 Tolga 0.0195

29 1813 Brønnøy, 5041 Snåsa, 5042 Lierne 0.0194

32 1134 Suldal, 1874 Moskenes, 3418 Åsnes, 4214 Froland 0.0192
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PO16 Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke bor på institusjon

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO16. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1531 Sula, 1818 Herøy, 1822 Leirfjord, 1840 Saltdal, 3018 Våler, 3432 Lesja, 3452 Vestre Slidre, 3818 Tinn, 3823 Fyresdal, 4221 Valle,
4226 Hægebostad, 4620 Ulvik, 4635 Gulen, 5020 Osen, 5027 Midtre Gauldal, 5061 Rindal, 5411 Kvæfjord, 5427 Skjervøy

0.0300

19 1535 Vestnes, 1836 Rødøy, 3424 Rendalen 0.0242

22 3449 Sør-Aurdal, 4224 Åseral 0.0240

24 3045 Sigdal, 4619 Eidfjord, 4650 Gloppen 0.0238

27 5052 Leka 0.0236

28 1112 Lund, 5433 Hasvik 0.0235

30 3429 Folldal 0.0234

31 4651 Stryn, 5036 Frosta 0.0233

33 4222 Bykle, 4642 Lærdal, 5043 Røyrvik 0.0232

36 1532 Giske 0.0230
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PO17 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO17. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1505 Kristiansund, 1532 Giske, 1557 Gjemnes, 1812 Sømna, 1825 Grane, 1840 Saltdal, 3050 Flesberg, 3052 Nore og Uvdal, 3421 Trysil, 3430 Os,
3432 Lesja, 3807 Skien, 4224 Åseral, 4225 Lyngdal, 4226 Hægebostad, 4615 Fitjar, 4632 Austrheim, 4639 Vik, 4650 Gloppen, 5041 Snåsa,
5046 Høylandet, 5054 Indre Fosen, 5425 Storfjord, 5426 Kåfjord

0.0600

25 3816 Nome, 4648 Bremanger 0.0505

27 3428 Alvdal 0.0503

28 4643 Årdal 0.0501

29 1834 Lurøy, 3823 Fyresdal, 4642 Lærdal 0.0499

32 3438 Sør-Fron 0.0497

33 3451 Nord-Aurdal 0.0496

34 1134 Suldal 0.0495

35 3436 Nord-Fron 0.0493

36 1838 Gildeskål, 3425 Engerdal, 5414 Gratangen 0.0490

Side 126 av 241 www.kommunal-rapport.no

429

https://www.kommunal-rapport.no


Topplasseringer Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

PO18 Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO18. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1106 Haugesund, 1145 Bokn, 1825 Grane, 3015 Skiptvet, 3042 Hemsedal, 3425 Engerdal, 3430 Os, 3432 Lesja, 3812 Siljan, 4211 Gjerstad,
4220 Bygland, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4225 Lyngdal, 4639 Vik, 5046 Høylandet, 5411 Kvæfjord, 5441 Tana

0.0600

19 3811 Færder 0.0495

20 1149 Karmøy 0.0493

21 5061 Rindal 0.0491

22 3028 Enebakk 0.0482

23 5417 Salangen 0.0481

24 5031 Malvik 0.0480

25 3052 Nore og Uvdal, 4217 Åmli, 4634 Masfjorden 0.0475

28 3453 Øystre Slidre 0.0472

29 3054 Lunner 0.0471
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PO19 Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall PO19. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1515 Herøy, 1576 Aure, 1813 Brønnøy, 1867 Bø, 3418 Åsnes, 3433 Skjåk, 3435 Vågå, 4645 Askvoll, 5041 Snåsa, 5411 Kvæfjord, 5413 Ibestad,
5422 Balsfjord, 5423 Karlsøy, 5425 Storfjord, 5426 Kåfjord, 5429 Kvænangen, 5430 Kautokeino, 5437 Karasjok

0.0600

19 3437 Sel 0.0465

20 4211 Gjerstad 0.0464

21 1845 Sørfold 0.0462

22 4637 Hyllestad, 5418 Målselv 0.0459

24 1820 Alstahaug, 5420 Dyrøy 0.0455

26 3447 Søndre Land 0.0453

27 3407 Gjøvik 0.0450

28 3449 Sør-Aurdal 0.0447

29 5020 Osen, 5424 Lyngen 0.0445
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Barnevern
BV01 Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV01. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1811 Bindal, 3428 Alvdal, 3429 Folldal, 4228 Sirdal, 4623 Samnanger, 4640 Sogndal, 4641 Aurland, 5020 Osen, 5042 Lierne, 5061 Rindal 0.0900

11 5046 Høylandet 0.0895

12 1834 Lurøy 0.0885

13 1874 Moskenes 0.0882

14 3427 Tynset 0.0874

15 3819 Hjartdal 0.0871

16 3024 Bærum 0.0868

17 1554 Averøy, 3435 Vågå 0.0860

19 4644 Luster 0.0855

20 1557 Gjemnes 0.0848
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BV02 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV02. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1114 Bjerkreim, 1130 Strand, 1133 Hjelmeland, 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1144 Kvitsøy, 1145 Bokn, 1151 Utsira, 1557 Gjemnes, 1815 Vega, 1818 Herøy,
1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, 1828 Nesna, 1834 Lurøy, 1835 Træna, 1836 Rødøy, 1837 Meløy, 1839 Beiarn, 1853 Evenes, 1859 Flakstad, 1871 Andøy,
1874 Moskenes, 3007 Ringerike, 3032 Gjerdrum, 3037 Hurdal, 3040 Nesbyen, 3042 Hemsedal, 3044 Hol, 3045 Sigdal, 3046 Krødsherad,
3047 Modum, 3051 Rollag, 3423 Stor-Elvdal, 3426 Tolga, 3427 Tynset, 3429 Folldal, 3430 Os, 3432 Lesja, 3450 Etnedal, 3803 Tønsberg,
3804 Sandefjord, 3819 Hjartdal, 3820 Seljord, 3822 Nissedal, 3823 Fyresdal, 3824 Tokke, 3825 Vinje, 4203 Arendal, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei,
4213 Tvedestrand, 4217 Åmli, 4218 Iveland, 4224 Åseral, 4226 Hægebostad, 4227 Kvinesdal, 4228 Sirdal, 4612 Sveio, 4619 Eidfjord, 4622 Kvam,
4623 Samnanger, 4633 Fedje, 4635 Gulen, 4636 Solund, 4638 Høyanger, 4641 Aurland, 4644 Luster, 4650 Gloppen, 5020 Osen, 5021 Oppdal,
5022 Rennebu, 5026 Holtålen, 5032 Selbu, 5042 Lierne, 5046 Høylandet, 5052 Leka, 5061 Rindal, 5404 Vardø, 5406 Hammerfest, 5412 Tjeldsund,
5413 Ibestad, 5420 Dyrøy, 5423 Karlsøy, 5426 Kåfjord, 5430 Kautokeino, 5440 Berlevåg, 5444 Sør-Varanger

0.0900

89 1122 Gjesdal, 1127 Randaberg, 3005 Drammen, 3006 Kongsberg, 3029 Lørenskog, 3038 Hole, 3049 Lier, 3801 Horten, 4207 Flekkefjord,
4216 Birkenes, 4626 Øygarden, 5059 Orkland, 5402 Harstad

0.0836

102 1108 Sandnes, 1111 Sokndal, 1121 Time, 1149 Karmøy, 1160 Vindafjord, 1560 Tingvoll, 1563 Sunndal, 1840 Saltdal, 3020 Nordre Follo,
3026 Aurskog-Høland, 3030 Lillestrøm, 3033 Ullensaker, 3401 Kongsvinger, 3805 Larvik, 3813 Bamble, 4206 Farsund, 4219 Evje og Hornnes,
4225 Lyngdal, 4611 Etne, 4640 Sogndal, 5029 Skaun, 5036 Frosta, 5403 Alta, 5421 Senja, 5424 Lyngen

0.0804

127 1505 Kristiansund, 1865 Vågan, 3002 Moss, 3013 Marker, 3036 Nannestad, 3041 Gol, 3048 Øvre Eiker, 3050 Flesberg, 3052 Nore og Uvdal,
3415 Sør-Odal, 3446 Gran, 3802 Holmestrand, 3806 Porsgrunn, 3811 Færder, 4214 Froland, 4223 Vennesla, 4613 Bømlo, 4651 Stryn, 5038 Verdal

0.0771

146 1119 Hå, 1525 Stranda, 1579 Hustadvika, 1860 Vestvågøy, 1870 Sortland, 3014 Indre Østfold, 3028 Enebakk, 3053 Jevnaker, 3411 Ringsaker,
3439 Ringebu, 3821 Kviteseid, 4204 Kristiansand, 4631 Alver, 4648 Bremanger

0.0739

160 0301 Oslo, 1103 Stavanger, 1576 Aure, 1806 Narvik, 1811 Bindal, 1812 Sømna, 1832 Hemnes, 3019 Vestby, 3021 Ås, 3403 Hamar, 3433 Skjåk,
3807 Skien, 4201 Risør, 4205 Lindesnes, 5436 Porsanger

0.0708

175 1824 Vefsn, 3001 Halden, 3011 Hvaler, 3027 Rælingen, 3416 Eidskog, 3417 Grue, 3808 Notodden, 3815 Drangedal, 4601 Bergen, 4624 Bjørnafjorden,
4625 Austevoll, 4647 Sunnfjord, 5035 Stjørdal, 5041 Snåsa, 5416 Bardu

0.0675

190 1124 Sola, 1554 Averøy, 1827 Dønna, 1866 Hadsel, 3024 Bærum, 3034 Nes, 3414 Nord-Odal, 3424 Rendalen, 3817 Midt-Telemark, 3818 Tinn,
4649 Stad, 5034 Meråker, 5054 Indre Fosen, 5411 Kvæfjord

0.0644

204 1532 Giske, 1573 Smøla, 1851 Lødingen, 1867 Bø, 1868 Øksnes, 3016 Rakkestad, 3431 Dovre, 3814 Kragerø, 4202 Grimstad, 5014 Frøya, 5027 Midtre
Gauldal, 5028 Melhus, 5031 Malvik, 5055 Heim, 5415 Lavangen

0.0612

219 1507 Ålesund, 1531 Sula, 1535 Vestnes, 1566 Surnadal, 3039 Flå, 3413 Stange, 4602 Kinn, 4628 Vaksdal, 4646 Fjaler, 5056 Hitra, 5419 Sørreisa,
5422 Balsfjord, 5437 Karasjok, 5441 Tana

0.0579
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Topplasseringer Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

BV03 Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4-årsserie

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV03. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1130 Strand, 1825 Grane, 1828 Nesna, 1835 Træna, 1840 Saltdal, 3045 Sigdal, 3046 Krødsherad, 3051 Rollag, 3427 Tynset, 3803 Tønsberg,
3804 Sandefjord, 3813 Bamble, 3822 Nissedal, 3823 Fyresdal, 4213 Tvedestrand, 4219 Evje og Hornnes, 4224 Åseral, 4226 Hægebostad,
4227 Kvinesdal, 4619 Eidfjord, 4622 Kvam, 4629 Modalen, 4635 Gulen, 4636 Solund, 4650 Gloppen, 5022 Rennebu, 5033 Tydal, 5406 Hammerfest

0.0600

29 4212 Vegårshei, 4225 Lyngdal, 5021 Oppdal, 5059 Orkland 0.0565

33 3049 Lier, 4206 Farsund, 4207 Flekkefjord 0.0560

36 3007 Ringerike, 3039 Flå, 4203 Arendal, 4211 Gjerstad, 4623 Samnanger 0.0556

41 3819 Hjartdal 0.0552

42 1826 Hattfjelldal, 1839 Beiarn, 3020 Nordre Follo, 3026 Aurskog-Høland, 3030 Lillestrøm, 5412 Tjeldsund, 5421 Senja 0.0547

49 1114 Bjerkreim, 4638 Høyanger 0.0543

51 1108 Sandnes, 1853 Evenes, 3005 Drammen, 3006 Kongsberg, 4217 Åmli, 4223 Vennesla 0.0538

57 5020 Osen 0.0536

58 1811 Bindal, 3050 Flesberg, 3802 Holmestrand, 3825 Vinje 0.0534
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BV04 Andel barn i institusjon og fosterhjem

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV04. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3029 Lørenskog 0.0600

2 3019 Vestby 0.0599

3 3027 Rælingen 0.0537

4 1531 Sula 0.0536

5 5418 Målselv 0.0535

6 3033 Ullensaker 0.0527

7 3813 Bamble 0.0524

8 3022 Frogn 0.0520

9 3024 Bærum 0.0518

10 3030 Lillestrøm 0.0514
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BV05 Andel barn i institusjon og fosterhjem, 4-årsserie

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV05. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3029 Lørenskog 0.0600

2 3813 Bamble 0.0567

3 1531 Sula 0.0541

4 3027 Rælingen 0.0531

5 3021 Ås 0.0517

6 3033 Ullensaker 0.0516

7 3024 Bærum 0.0475

8 1119 Hå 0.0467

9 0301 Oslo 0.0449

10 3023 Nesodden 0.0447
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BV06 Fagutdannet per 1000 barn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV06. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, 1853 Evenes, 1856 Røst, 1875 Hamarøy, 3012 Aremark, 5033 Tydal, 5044 Namsskogan, 5049 Flatanger,
5052 Leka, 5413 Ibestad, 5429 Kvænangen, 5432 Loppa, 5433 Hasvik, 5439 Gamvik, 5440 Berlevåg, 5442 Nesseby

0.0600

19 5420 Dyrøy 0.0464

20 3431 Dovre 0.0455

21 3423 Stor-Elvdal, 3425 Engerdal, 5411 Kvæfjord, 5434 Måsøy 0.0450

25 5417 Salangen 0.0442

26 1848 Steigen 0.0438

27 5414 Gratangen 0.0433

28 4224 Åseral, 5426 Kåfjord 0.0431

30 5045 Grong 0.0429

31 1857 Værøy, 3447 Søndre Land 0.0424
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BV07 Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (f244)

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV07. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1834 Lurøy, 3012 Aremark, 4221 Valle, 4224 Åseral, 4623 Samnanger, 5042 Lierne, 5061 Rindal, 5411 Kvæfjord, 5426 Kåfjord, 5432 Loppa,
5440 Berlevåg

0.0300

13 1856 Røst 0.0295

14 1815 Vega, 3431 Dovre 0.0294

16 4640 Sogndal 0.0292

17 5429 Kvænangen 0.0289

18 1134 Suldal 0.0288

19 1547 Aukra, 4616 Tysnes, 4619 Eidfjord 0.0286

22 1816 Vevelstad, 1874 Moskenes 0.0283

24 5044 Namsskogan 0.0280

25 5026 Holtålen 0.0274
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Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Topplasseringer

BV08 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV08. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1101 Eigersund, 1108 Sandnes, 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1121 Time, 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1130 Strand, 1133 Hjelmeland, 1134 Suldal, 1135 Sauda,
1149 Karmøy, 1511 Vanylven, 1515 Herøy, 1516 Ulstein, 1528 Sykkylven, 1531 Sula, 1532 Giske, 1539 Rauma, 1554 Averøy, 1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll,
1563 Sunndal, 1566 Surnadal, 1579 Hustadvika, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 1832 Hemnes, 1837 Meløy, 1840 Saltdal,
1859 Flakstad, 1860 Vestvågøy, 1865 Vågan, 1866 Hadsel, 1867 Bø, 1868 Øksnes, 1871 Andøy, 3001 Halden, 3002 Moss, 3003 Sarpsborg,
3004 Fredrikstad, 3006 Kongsberg, 3011 Hvaler, 3013 Marker, 3015 Skiptvet, 3019 Vestby, 3020 Nordre Follo, 3021 Ås, 3022 Frogn, 3024 Bærum,
3026 Aurskog-Høland, 3028 Enebakk, 3029 Lørenskog, 3030 Lillestrøm, 3031 Nittedal, 3032 Gjerdrum, 3033 Ullensaker, 3035 Eidsvoll, 3037 Hurdal,
3038 Hole, 3041 Gol, 3042 Hemsedal, 3044 Hol, 3045 Sigdal, 3047 Modum, 3051 Rollag, 3052 Nore og Uvdal, 3053 Jevnaker, 3054 Lunner,
3403 Hamar, 3405 Lillehammer, 3412 Løten, 3414 Nord-Odal, 3415 Sør-Odal, 3416 Eidskog, 3417 Grue, 3418 Åsnes, 3421 Trysil, 3422 Åmot,
3423 Stor-Elvdal, 3427 Tynset, 3428 Alvdal, 3431 Dovre, 3434 Lom, 3437 Sel, 3438 Sør-Fron, 3441 Gausdal, 3446 Gran, 3447 Søndre Land,
3448 Nordre Land, 3451 Nord-Aurdal, 3802 Holmestrand, 3803 Tønsberg, 3804 Sandefjord, 3807 Skien, 3811 Færder, 3813 Bamble, 3815 Drangedal,
3817 Midt-Telemark, 3821 Kviteseid, 3824 Tokke, 4201 Risør, 4204 Kristiansand, 4206 Farsund, 4207 Flekkefjord, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei,
4213 Tvedestrand, 4215 Lillesand, 4216 Birkenes, 4219 Evje og Hornnes, 4225 Lyngdal, 4227 Kvinesdal, 4615 Fitjar, 4616 Tysnes, 4617 Kvinnherad,
4628 Vaksdal, 4631 Alver, 4632 Austrheim, 4640 Sogndal, 4644 Luster, 4645 Askvoll, 4648 Bremanger, 4649 Stad, 4650 Gloppen, 5006 Steinkjer,
5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5025 Røros, 5027 Midtre Gauldal, 5028 Melhus, 5029 Skaun, 5031 Malvik, 5032 Selbu, 5036 Frosta, 5037 Levanger,
5038 Verdal, 5053 Inderøy, 5054 Indre Fosen, 5055 Heim, 5056 Hitra, 5057 Ørland, 5059 Orkland, 5401 Tromsø, 5403 Alta, 5404 Vardø,
5405 Vadsø, 5406 Hammerfest, 5411 Kvæfjord, 5412 Tjeldsund, 5415 Lavangen, 5416 Bardu, 5417 Salangen, 5418 Målselv, 5419 Sørreisa, 5421 Senja,
5422 Balsfjord, 5425 Storfjord, 5430 Kautokeino, 5437 Karasjok, 5439 Gamvik, 5441 Tana, 5444 Sør-Varanger

0.0300

166 1103 Stavanger, 4626 Øygarden 0.0236

168 4602 Kinn 0.0230

169 5001 Trondheim 0.0228

170 3005 Drammen 0.0226

171 0301 Oslo 0.0222

172 3049 Lier 0.0218

173 4601 Bergen 0.0206

174 1824 Vefsn 0.0200

175 3413 Stange, 5402 Harstad 0.0197
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Topplasseringer Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

BV09 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV09. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1101 Eigersund, 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1149 Karmøy, 1505 Kristiansund, 1531 Sula, 1557 Gjemnes, 1840 Saltdal,
1859 Flakstad, 1868 Øksnes, 1871 Andøy, 3003 Sarpsborg, 3021 Ås, 3028 Enebakk, 3029 Lørenskog, 3032 Gjerdrum, 3036 Nannestad, 3038 Hole,
3051 Rollag, 3052 Nore og Uvdal, 3414 Nord-Odal, 3415 Sør-Odal, 3417 Grue, 3423 Stor-Elvdal, 3438 Sør-Fron, 3441 Gausdal, 3446 Gran,
3803 Tønsberg, 3804 Sandefjord, 3811 Færder, 3813 Bamble, 3818 Tinn, 3824 Tokke, 4206 Farsund, 4212 Vegårshei, 4213 Tvedestrand,
4214 Froland, 4602 Kinn, 4615 Fitjar, 4644 Luster, 4648 Bremanger, 4649 Stad, 5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5025 Røros, 5027 Midtre Gauldal,
5029 Skaun, 5038 Verdal, 5054 Indre Fosen, 5056 Hitra, 5059 Orkland, 5403 Alta, 5412 Tjeldsund, 5415 Lavangen, 5417 Salangen, 5421 Senja,
5423 Karlsøy, 5425 Storfjord, 5437 Karasjok, 5444 Sør-Varanger

0.0300

63 1130 Strand, 3405 Lillehammer 0.0274

65 1528 Sykkylven, 3031 Nittedal, 4207 Flekkefjord 0.0272

68 3048 Øvre Eiker 0.0271

69 1866 Hadsel 0.0268

70 1122 Gjesdal, 1579 Hustadvika, 4622 Kvam 0.0267

73 3019 Vestby, 5028 Melhus 0.0264

75 3011 Hvaler, 3026 Aurskog-Høland, 3413 Stange, 4216 Birkenes 0.0262

79 4201 Risør, 4640 Sogndal, 4651 Stryn 0.0261

82 4225 Lyngdal, 4624 Bjørnafjorden, 4638 Høyanger, 4650 Gloppen 0.0260
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BV10 Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV10. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1101 Eigersund, 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1121 Time, 1124 Sola, 1149 Karmøy, 1511 Vanylven, 1515 Herøy, 1528 Sykkylven, 1557 Gjemnes, 1563 Sunndal,
1576 Aure, 1579 Hustadvika, 1811 Bindal, 1815 Vega, 1820 Alstahaug, 1845 Sørfold, 1859 Flakstad, 1866 Hadsel, 1868 Øksnes, 3001 Halden,
3006 Kongsberg, 3011 Hvaler, 3019 Vestby, 3020 Nordre Follo, 3021 Ås, 3022 Frogn, 3024 Bærum, 3026 Aurskog-Høland, 3029 Lørenskog,
3030 Lillestrøm, 3031 Nittedal, 3042 Hemsedal, 3043 Ål, 3045 Sigdal, 3047 Modum, 3050 Flesberg, 3051 Rollag, 3052 Nore og Uvdal,
3053 Jevnaker, 3405 Lillehammer, 3414 Nord-Odal, 3421 Trysil, 3422 Åmot, 3424 Rendalen, 3425 Engerdal, 3426 Tolga, 3428 Alvdal, 3430 Os,
3432 Lesja, 3434 Lom, 3439 Ringebu, 3441 Gausdal, 3446 Gran, 3447 Søndre Land, 3448 Nordre Land, 3452 Vestre Slidre, 3803 Tønsberg,
3804 Sandefjord, 3811 Færder, 3813 Bamble, 3816 Nome, 3817 Midt-Telemark, 3821 Kviteseid, 3824 Tokke, 4207 Flekkefjord, 4211 Gjerstad,
4212 Vegårshei, 4216 Birkenes, 4217 Åmli, 4227 Kvinesdal, 4228 Sirdal, 4615 Fitjar, 4617 Kvinnherad, 4623 Samnanger, 4628 Vaksdal, 4631 Alver,
4632 Austrheim, 4640 Sogndal, 4644 Luster, 4645 Askvoll, 4646 Fjaler, 4649 Stad, 4650 Gloppen, 5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5025 Røros,
5032 Selbu, 5038 Verdal, 5053 Inderøy, 5054 Indre Fosen, 5055 Heim, 5056 Hitra, 5057 Ørland, 5059 Orkland, 5412 Tjeldsund, 5418 Målselv,
5419 Sørreisa, 5421 Senja, 5430 Kautokeino, 5439 Gamvik, 5441 Tana, 5442 Nesseby, 5444 Sør-Varanger

0.0300

105 1135 Sauda, 1840 Saltdal, 3028 Enebakk, 5422 Balsfjord 0.0293

109 3013 Marker, 3041 Gol, 4213 Tvedestrand, 5006 Steinkjer, 5406 Hammerfest 0.0292

114 1130 Strand, 1516 Ulstein, 3005 Drammen, 4225 Lyngdal 0.0291

118 3015 Skiptvet, 3048 Øvre Eiker, 3420 Elverum, 4201 Risør, 5037 Levanger 0.0290

123 1108 Sandnes, 1832 Hemnes, 3003 Sarpsborg, 4602 Kinn, 5028 Melhus, 5417 Salangen 0.0289

129 1146 Tysvær, 1806 Narvik, 1867 Bø, 3035 Eidsvoll, 3040 Nesbyen, 5423 Karlsøy 0.0288

135 4204 Kristiansand 0.0287

136 0301 Oslo, 1535 Vestnes, 1566 Surnadal, 3403 Hamar, 4601 Bergen, 5027 Midtre Gauldal, 5029 Skaun, 5035 Stjørdal, 5416 Bardu 0.0286

145 3034 Nes, 4205 Lindesnes, 4616 Tysnes, 5404 Vardø 0.0285
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Topplasseringer Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

BV11 Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1114 Bjerkreim, 1576 Aure, 1839 Beiarn, 3011 Hvaler, 3038 Hole, 3050 Flesberg, 3051 Rollag, 3052 Nore og Uvdal, 3414 Nord-Odal,
3430 Os, 3436 Nord-Fron, 3438 Sør-Fron, 3439 Ringebu, 3441 Gausdal, 3811 Færder, 3813 Bamble, 3822 Nissedal, 3824 Tokke, 3825 Vinje,
4214 Froland, 4217 Åmli, 4218 Iveland, 4221 Valle, 4226 Hægebostad, 4602 Kinn, 4623 Samnanger, 4634 Masfjorden, 4635 Gulen, 4644 Luster,
4649 Stad, 4650 Gloppen, 5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5026 Holtålen, 5027 Midtre Gauldal, 5033 Tydal, 5038 Verdal, 5046 Høylandet,
5059 Orkland, 5414 Gratangen, 5420 Dyrøy, 5421 Senja, 5426 Kåfjord, 5434 Måsøy, 5442 Nesseby, 5444 Sør-Varanger

0.0300

48 3405 Lillehammer, 3820 Seljord 0.0286

50 1130 Strand 0.0284

51 3031 Nittedal, 5025 Røros, 5423 Karlsøy 0.0282

54 3003 Sarpsborg 0.0281

55 1101 Eigersund, 1112 Lund, 1840 Saltdal, 3413 Stange, 4213 Tvedestrand 0.0280

60 1868 Øksnes, 3026 Aurskog-Høland, 4612 Sveio 0.0279

63 3013 Marker 0.0278

64 3012 Aremark, 3028 Enebakk, 3446 Gran, 3804 Sandefjord, 3823 Fyresdal, 5433 Hasvik 0.0276

70 1579 Hustadvika 0.0274
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BV12 Netto utgift forebygging per innbygger, 0-5 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV12. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1811 Bindal, 1835 Træna, 3039 Flå, 3040 Nesbyen, 3454 Vang, 3824 Tokke, 3825 Vinje, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4228 Sirdal,
5033 Tydal, 5034 Meråker, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5420 Dyrøy, 5442 Nesseby

0.0180

19 1856 Røst 0.0132

20 5429 Kvænangen 0.0130

21 3435 Vågå 0.0129

22 4211 Gjerstad, 5424 Lyngen 0.0128

24 1832 Hemnes, 4636 Solund 0.0126

26 3043 Ål, 3414 Nord-Odal, 3818 Tinn, 5046 Høylandet 0.0125

30 3418 Åsnes, 3450 Etnedal 0.0124

32 1826 Hattfjelldal, 4220 Bygland 0.0123

34 5417 Salangen 0.0122
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Topplasseringer Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

BV13 I hvor mange av de siste fire årene har kommunen oppgitt at den har hatt brukerundersøkelse i barnevernet?

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BV13. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1103 Stavanger, 1146 Tysvær, 1828 Nesna, 3019 Vestby, 3413 Stange, 3420 Elverum, 3804 Sandefjord, 3805 Larvik, 4205 Lindesnes, 4224 Åseral,
4623 Samnanger, 5001 Trondheim, 5020 Osen, 5037 Levanger, 5057 Ørland, 5058 Åfjord

0.0180

17 1112 Lund, 1119 Hå, 1133 Hjelmeland, 1149 Karmøy, 3022 Frogn, 3026 Aurskog-Høland, 3029 Lørenskog, 3045 Sigdal, 3046 Krødsherad,
3047 Modum, 3442 Østre Toten, 4204 Kristiansand, 4215 Lillesand, 4216 Birkenes, 5014 Frøya, 5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5425 Storfjord

0.0156

35 1101 Eigersund, 1108 Sandnes, 1111 Sokndal, 1120 Klepp, 1121 Time, 1122 Gjesdal, 1130 Strand, 1511 Vanylven, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 1520 Ørsta,
1577 Volda, 1835 Træna, 3004 Fredrikstad, 3013 Marker, 3025 Asker, 3028 Enebakk, 3053 Jevnaker, 3424 Rendalen, 3426 Tolga, 3427 Tynset,
3428 Alvdal, 3429 Folldal, 3438 Sør-Fron, 3439 Ringebu, 3801 Horten, 3802 Holmestrand, 3803 Tønsberg, 3812 Siljan, 4202 Grimstad,
4206 Farsund, 4207 Flekkefjord, 4225 Lyngdal, 4226 Hægebostad, 4227 Kvinesdal, 4228 Sirdal, 4601 Bergen, 4622 Kvam, 4627 Askøy,
4632 Austrheim, 4633 Fedje, 4638 Høyanger, 4651 Stryn, 5028 Melhus, 5038 Verdal, 5403 Alta, 5406 Hammerfest, 5419 Sørreisa, 5420 Dyrøy,
5436 Porsanger

0.0131

85 1106 Haugesund, 1114 Bjerkreim, 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1144 Kvitsøy, 1160 Vindafjord, 1515 Herøy, 1528 Sykkylven,
1539 Rauma, 1804 Bodø, 1824 Vefsn, 1839 Beiarn, 1840 Saltdal, 1851 Lødingen, 1856 Røst, 1857 Værøy, 1866 Hadsel, 1867 Bø, 1868 Øksnes,
1870 Sortland, 1871 Andøy, 1875 Hamarøy, 3002 Moss, 3006 Kongsberg, 3015 Skiptvet, 3021 Ås, 3032 Gjerdrum, 3033 Ullensaker, 3034 Nes,
3035 Eidsvoll, 3049 Lier, 3401 Kongsvinger, 3405 Lillehammer, 3411 Ringsaker, 3412 Løten, 3421 Trysil, 3422 Åmot, 3423 Stor-Elvdal, 3425 Engerdal,
3430 Os, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 3435 Vågå, 3437 Sel, 3441 Gausdal, 3446 Gran, 3452 Vestre Slidre, 3454 Vang, 3807 Skien, 3808 Notodden,
3814 Kragerø, 3815 Drangedal, 3816 Nome, 3819 Hjartdal, 3820 Seljord, 3821 Kviteseid, 3822 Nissedal, 3823 Fyresdal, 3824 Tokke, 3825 Vinje,
4221 Valle, 4222 Bykle, 4611 Etne, 4612 Sveio, 4621 Voss, 4626 Øygarden, 4630 Osterøy, 4634 Masfjorden, 4635 Gulen, 4640 Sogndal, 4641 Aurland,
4642 Lærdal, 4644 Luster, 5025 Røros, 5026 Holtålen, 5029 Skaun, 5041 Snåsa, 5042 Lierne, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5045 Grong,
5046 Høylandet, 5056 Hitra, 5401 Tromsø, 5402 Harstad, 5411 Kvæfjord, 5423 Karlsøy, 5429 Kvænangen, 5444 Sør-Varanger

0.0107

176 1151 Utsira, 1505 Kristiansund, 1506 Molde, 1507 Ålesund, 1514 Sande, 1525 Stranda, 1531 Sula, 1532 Giske, 1535 Vestnes, 1547 Aukra, 1554 Averøy,
1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll, 1563 Sunndal, 1566 Surnadal, 1573 Smøla, 1576 Aure, 1806 Narvik, 1811 Bindal, 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1815 Vega,
1816 Vevelstad, 1818 Herøy, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, 1827 Dønna, 1832 Hemnes, 1833 Rana, 1834 Lurøy,
1836 Rødøy, 1837 Meløy, 1838 Gildeskål, 1841 Fauske, 1845 Sørfold, 1853 Evenes, 1859 Flakstad, 1860 Vestvågøy, 1865 Vågan, 3001 Halden,
3003 Sarpsborg, 3005 Drammen, 3007 Ringerike, 3011 Hvaler, 3012 Aremark, 3016 Rakkestad, 3017 Råde, 3018 Våler, 3023 Nesodden,
3024 Bærum, 3027 Rælingen, 3031 Nittedal, 3036 Nannestad, 3037 Hurdal, 3038 Hole, 3039 Flå, 3040 Nesbyen, 3041 Gol, 3042 Hemsedal, 3043 Ål,
3044 Hol, 3048 Øvre Eiker, 3050 Flesberg, 3051 Rollag, 3052 Nore og Uvdal, 3054 Lunner, 3403 Hamar, 3407 Gjøvik, 3414 Nord-Odal,
3415 Sør-Odal, 3416 Eidskog, 3417 Grue, 3418 Åsnes, 3419 Våler, 3431 Dovre, 3432 Lesja, 3436 Nord-Fron, 3440 Øyer, 3443 Vestre Toten,
3447 Søndre Land, 3448 Nordre Land, 3449 Sør-Aurdal, 3450 Etnedal, 3451 Nord-Aurdal, 3453 Øystre Slidre, 3806 Porsgrunn, 3813 Bamble,
3818 Tinn, 4201 Risør, 4203 Arendal, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei, 4213 Tvedestrand, 4214 Froland, 4217 Åmli, 4218 Iveland, 4219 Evje og Hornnes,
4220 Bygland, 4223 Vennesla, 4613 Bømlo, 4614 Stord, 4615 Fitjar, 4616 Tysnes, 4617 Kvinnherad, 4618 Ullensvang, 4620 Ulvik, 4625 Austevoll,
4628 Vaksdal, 4629 Modalen, 4636 Solund, 4637 Hyllestad, 4639 Vik, 4643 Årdal, 4645 Askvoll, 4646 Fjaler, 4648 Bremanger, 4650 Gloppen,
5006 Steinkjer, 5007 Namsos, 5027 Midtre Gauldal, 5031 Malvik, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5035 Stjørdal, 5036 Frosta, 5047 Overhalla,
5049 Flatanger, 5052 Leka, 5053 Inderøy, 5061 Rindal, 5404 Vardø, 5405 Vadsø, 5412 Tjeldsund, 5413 Ibestad, 5414 Gratangen, 5415 Lavangen,
5416 Bardu, 5417 Salangen, 5418 Målselv, 5422 Balsfjord, 5424 Lyngen, 5426 Kåfjord, 5427 Skjervøy, 5428 Nordreisa, 5430 Kautokeino, 5432 Loppa,
5433 Hasvik, 5434 Måsøy, 5435 Nordkapp, 5437 Karasjok, 5438 Lebesby, 5439 Gamvik, 5440 Berlevåg, 5441 Tana, 5442 Nesseby, 5443 Båtsfjord

0.0030
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Barnehage
BH01 Antall barn per årsverk, kommunale barnehager

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH01. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 1826 Hattfjelldal, 1834 Lurøy, 1875 Hamarøy, 3822 Nissedal, 3824 Tokke, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4228 Sirdal,
5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5415 Lavangen, 5417 Salangen, 5420 Dyrøy, 5442 Nesseby

0.0900

17 1835 Træna, 3819 Hjartdal, 5413 Ibestad 0.0871

20 1836 Rødøy, 4619 Eidfjord, 5020 Osen, 5055 Heim, 5429 Kvænangen 0.0844

25 1845 Sørfold, 3429 Folldal, 4636 Solund, 5434 Måsøy 0.0816

29 1811 Bindal, 3818 Tinn, 3825 Vinje, 4635 Gulen, 4637 Hyllestad, 5026 Holtålen, 5042 Lierne, 5433 Hasvik 0.0789

37 1514 Sande, 1812 Sømna, 1848 Steigen, 1859 Flakstad, 3013 Marker, 3423 Stor-Elvdal, 3438 Sør-Fron 0.0761

44 3417 Grue, 3428 Alvdal, 3823 Fyresdal, 4218 Iveland, 4220 Bygland, 4648 Bremanger, 5438 Lebesby, 5441 Tana 0.0734

52 1511 Vanylven, 1578 Fjord, 3044 Hol, 3821 Kviteseid, 4633 Fedje, 4638 Høyanger, 5045 Grong, 5056 Hitra, 5432 Loppa, 5436 Porsanger,
5439 Gamvik, 5440 Berlevåg

0.0705

64 1576 Aure, 1857 Værøy, 3052 Nore og Uvdal, 3425 Engerdal, 3430 Os, 3449 Sør-Aurdal, 4641 Aurland, 4646 Fjaler, 5022 Rennebu, 5041 Snåsa,
5412 Tjeldsund, 5414 Gratangen

0.0678

76 1134 Suldal, 1557 Gjemnes, 1816 Vevelstad, 1838 Gildeskål, 3011 Hvaler, 3439 Ringebu, 3815 Drangedal, 3820 Seljord, 5427 Skjervøy, 5428 Nordreisa 0.0649
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BH02 Antall barn per årsverk, private barnehager

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH02. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1827 Dønna 0.0300

2 3818 Tinn 0.0295

3 1825 Grane 0.0285

4 1576 Aure 0.0280

5 1875 Hamarøy 0.0274

6 3428 Alvdal 0.0264

7 5425 Storfjord 0.0244

8 1812 Sømna, 1828 Nesna, 3451 Nord-Aurdal 0.0234

11 3044 Hol, 5430 Kautokeino 0.0228

13 5058 Åfjord, 5059 Orkland 0.0223
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BH03 Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH03. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 1114 Bjerkreim, 1135 Sauda, 1144 Kvitsøy, 1145 Bokn, 1151 Utsira, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 1520 Ørsta, 1531 Sula, 1554 Averøy,
1563 Sunndal, 1566 Surnadal, 1576 Aure, 1812 Sømna, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, 1825 Grane, 1827 Dønna, 1828 Nesna, 1839 Beiarn, 1851 Lødingen,
1859 Flakstad, 1860 Vestvågøy, 1870 Sortland, 1874 Moskenes, 3002 Moss, 3004 Fredrikstad, 3006 Kongsberg, 3011 Hvaler, 3012 Aremark,
3013 Marker, 3015 Skiptvet, 3016 Rakkestad, 3021 Ås, 3031 Nittedal, 3037 Hurdal, 3046 Krødsherad, 3051 Rollag, 3401 Kongsvinger, 3403 Hamar,
3405 Lillehammer, 3411 Ringsaker, 3412 Løten, 3413 Stange, 3416 Eidskog, 3417 Grue, 3418 Åsnes, 3419 Våler, 3420 Elverum, 3423 Stor-Elvdal,
3424 Rendalen, 3425 Engerdal, 3428 Alvdal, 3431 Dovre, 3432 Lesja, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 3435 Vågå, 3437 Sel, 3438 Sør-Fron, 3439 Ringebu,
3440 Øyer, 3442 Østre Toten, 3443 Vestre Toten, 3450 Etnedal, 3452 Vestre Slidre, 3801 Horten, 3802 Holmestrand, 3804 Sandefjord,
3806 Porsgrunn, 3807 Skien, 3812 Siljan, 3814 Kragerø, 3815 Drangedal, 3817 Midt-Telemark, 3818 Tinn, 3820 Seljord, 3823 Fyresdal, 3824 Tokke,
4201 Risør, 4202 Grimstad, 4203 Arendal, 4204 Kristiansand, 4205 Lindesnes, 4206 Farsund, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei, 4213 Tvedestrand,
4214 Froland, 4217 Åmli, 4219 Evje og Hornnes, 4220 Bygland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4223 Vennesla, 4224 Åseral, 4601 Bergen, 4602 Kinn,
4612 Sveio, 4614 Stord, 4615 Fitjar, 4617 Kvinnherad, 4619 Eidfjord, 4620 Ulvik, 4626 Øygarden, 4629 Modalen, 4633 Fedje, 4637 Hyllestad,
4646 Fjaler, 4648 Bremanger, 4651 Stryn, 5001 Trondheim, 5006 Steinkjer, 5007 Namsos, 5020 Osen, 5021 Oppdal, 5022 Rennebu, 5026 Holtålen,
5027 Midtre Gauldal, 5028 Melhus, 5031 Malvik, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5038 Verdal, 5042 Lierne, 5043 Røyrvik, 5045 Grong, 5046 Høylandet,
5047 Overhalla, 5052 Leka, 5053 Inderøy, 5056 Hitra, 5057 Ørland, 5058 Åfjord, 5059 Orkland, 5061 Rindal, 5403 Alta, 5413 Ibestad, 5415 Lavangen,
5416 Bardu, 5417 Salangen, 5420 Dyrøy, 5423 Karlsøy, 5425 Storfjord, 5428 Nordreisa, 5436 Porsanger, 5437 Karasjok, 5440 Berlevåg

0.0900

150 3003 Sarpsborg, 4621 Voss, 4627 Askøy, 5037 Levanger 0.0771

154 1833 Rana, 3803 Tønsberg, 3805 Larvik, 5035 Stjørdal 0.0756

158 5401 Tromsø 0.0753

159 1577 Volda, 5055 Heim 0.0738

161 1146 Tysvær, 1160 Vindafjord, 1824 Vefsn, 3813 Bamble, 5029 Skaun, 5054 Indre Fosen 0.0715

167 1806 Narvik 0.0700

168 3001 Halden, 3047 Modum, 3816 Nome, 4638 Høyanger 0.0684

172 4640 Sogndal 0.0664

173 1106 Haugesund, 1820 Alstahaug, 1838 Gildeskål, 3043 Ål, 3044 Hol, 3048 Øvre Eiker, 3427 Tynset, 4635 Gulen, 4645 Askvoll, 5444 Sør-Varanger 0.0640
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BH04 Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH04. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 1135 Sauda, 1149 Karmøy, 1511 Vanylven, 1525 Stranda, 1566 Surnadal, 1576 Aure, 1577 Volda, 1818 Herøy, 1827 Dønna, 1832 Hemnes,
1840 Saltdal, 1851 Lødingen, 1859 Flakstad, 3002 Moss, 3003 Sarpsborg, 3004 Fredrikstad, 3011 Hvaler, 3013 Marker, 3015 Skiptvet,
3016 Rakkestad, 3017 Råde, 3018 Våler, 3403 Hamar, 3405 Lillehammer, 3411 Ringsaker, 3413 Stange, 3417 Grue, 3418 Åsnes, 3419 Våler, 3435 Vågå,
3437 Sel, 3451 Nord-Aurdal, 3453 Øystre Slidre, 3801 Horten, 3803 Tønsberg, 3805 Larvik, 3806 Porsgrunn, 3807 Skien, 3808 Notodden,
3814 Kragerø, 3817 Midt-Telemark, 3818 Tinn, 4202 Grimstad, 4204 Kristiansand, 4205 Lindesnes, 4212 Vegårshei, 4213 Tvedestrand, 4214 Froland,
4216 Birkenes, 4217 Åmli, 4219 Evje og Hornnes, 4225 Lyngdal, 4601 Bergen, 4602 Kinn, 4611 Etne, 4614 Stord, 4615 Fitjar, 4622 Kvam,
4623 Samnanger, 4627 Askøy, 4630 Osterøy, 4631 Alver, 4640 Sogndal, 4641 Aurland, 4649 Stad, 4650 Gloppen, 4651 Stryn, 5001 Trondheim,
5006 Steinkjer, 5014 Frøya, 5028 Melhus, 5029 Skaun, 5031 Malvik, 5035 Stjørdal, 5036 Frosta, 5037 Levanger, 5038 Verdal, 5053 Inderøy,
5058 Åfjord, 5059 Orkland, 5414 Gratangen, 5419 Sørreisa, 5422 Balsfjord, 5430 Kautokeino, 5437 Karasjok, 5444 Sør-Varanger

0.0300

88 3001 Halden 0.0268

89 3021 Ås 0.0267

90 5007 Namsos 0.0264

91 3005 Drammen 0.0263

92 1505 Kristiansund, 1824 Vefsn 0.0260

94 3804 Sandefjord 0.0257

95 4223 Vennesla 0.0256

96 4626 Øygarden, 5401 Tromsø 0.0253

98 4203 Arendal 0.0252
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BH05 Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH05. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1577 Volda, 1827 Dønna, 1859 Flakstad, 3418 Åsnes, 3424 Rendalen, 3431 Dovre, 3432 Lesja, 3817 Midt-Telemark, 3824 Tokke, 4221 Valle, 4222 Bykle,
4224 Åseral, 4602 Kinn, 4629 Modalen, 4651 Stryn, 5026 Holtålen, 5057 Ørland, 5061 Rindal

0.0900

19 4201 Risør 0.0698

20 3820 Seljord 0.0693

21 3416 Eidskog 0.0687

22 4220 Bygland 0.0684

23 1516 Ulstein 0.0674

24 5007 Namsos 0.0664

25 4217 Åmli, 5020 Osen 0.0662

27 1576 Aure, 3814 Kragerø 0.0660

29 3419 Våler, 3442 Østre Toten 0.0658
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BH06 Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH06. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1851 Lødingen, 3011 Hvaler, 3016 Rakkestad, 3038 Hole, 3416 Eidskog, 3417 Grue, 3435 Vågå, 4212 Vegårshei, 4217 Åmli, 4219 Evje og Hornnes,
4649 Stad, 4651 Stryn, 5038 Verdal, 5053 Inderøy, 5428 Nordreisa, 5430 Kautokeino, 5437 Karasjok

0.0300

18 3453 Øystre Slidre, 4201 Risør, 5425 Storfjord 0.0213

21 5006 Steinkjer 0.0211

22 4612 Sveio 0.0209

23 4213 Tvedestrand 0.0208

24 3437 Sel, 5029 Skaun, 5054 Indre Fosen 0.0206

27 3447 Søndre Land, 5001 Trondheim 0.0205

29 3418 Åsnes, 3419 Våler, 3808 Notodden, 4205 Lindesnes, 4206 Farsund, 4614 Stord, 5037 Levanger, 5414 Gratangen 0.0204

37 3045 Sigdal, 4650 Gloppen 0.0202

39 3037 Hurdal 0.0201

www.kommunal-rapport.no Side 147 av 241

450

https://www.kommunal-rapport.no


Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Topplasseringer

BH07 Andel ansatte som er menn, alle barnehager

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH07. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1811 Bindal, 1870 Sortland, 3024 Bærum, 4222 Bykle, 4228 Sirdal, 4633 Fedje, 5043 Røyrvik, 5045 Grong, 5401 Tromsø, 5405 Vadsø,
5426 Kåfjord, 5430 Kautokeino, 5432 Loppa, 5433 Hasvik, 5440 Berlevåg, 5442 Nesseby

0.0480

18 5413 Ibestad, 5425 Storfjord, 5438 Lebesby 0.0366

21 5001 Trondheim 0.0358

22 1827 Dønna, 5034 Meråker 0.0356

24 4647 Sunnfjord 0.0355

25 4202 Grimstad 0.0353

26 3051 Rollag, 3449 Sør-Aurdal, 4629 Modalen, 5434 Måsøy 0.0351

30 1866 Hadsel, 3003 Sarpsborg, 3405 Lillehammer, 3454 Vang, 4601 Bergen, 5041 Snåsa 0.0349

36 3011 Hvaler 0.0348

37 1804 Bodø 0.0347
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BH08 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH08. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll, 1578 Fjord, 3039 Flå, 3046 Krødsherad, 3052 Nore og Uvdal, 3425 Engerdal, 3427 Tynset, 3434 Lom, 3454 Vang,
3824 Tokke, 4634 Masfjorden, 4635 Gulen, 5042 Lierne, 5416 Bardu, 5417 Salangen, 5428 Nordreisa, 5439 Gamvik

0.0600

19 1834 Lurøy 0.0368

20 1838 Gildeskål, 3416 Eidskog 0.0367

22 1566 Surnadal 0.0366

23 1124 Sola, 3029 Lørenskog 0.0365

25 1547 Aukra, 3415 Sør-Odal, 4639 Vik 0.0364

28 1870 Sortland 0.0363

29 1135 Sauda, 1514 Sande, 1812 Sømna, 1828 Nesna, 1857 Værøy, 1866 Hadsel, 3414 Nord-Odal, 3423 Stor-Elvdal, 3433 Skjåk, 3438 Sør-Fron,
3820 Seljord, 4212 Vegårshei, 4220 Bygland, 4228 Sirdal, 4613 Bømlo, 4637 Hyllestad, 5020 Osen, 5049 Flatanger, 5055 Heim, 5405 Vadsø,
5412 Tjeldsund, 5415 Lavangen, 5420 Dyrøy, 5434 Måsøy, 5441 Tana

0.0361

54 1515 Herøy, 3027 Rælingen, 4651 Stryn 0.0360

57 1134 Suldal, 1867 Bø, 3019 Vestby, 3032 Gjerdrum, 5421 Senja 0.0359
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BH09 Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH09. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 1135 Sauda, 1554 Averøy, 1560 Tingvoll, 1578 Fjord, 1836 Rødøy, 1845 Sørfold, 3425 Engerdal, 3454 Vang, 3821 Kviteseid, 3823 Fyresdal,
3824 Tokke, 4619 Eidfjord, 4635 Gulen, 4636 Solund, 5042 Lierne, 5417 Salangen, 5429 Kvænangen

0.0480

19 1124 Sola, 1834 Lurøy, 3416 Eidskog 0.0306

22 3039 Flå, 3815 Drangedal 0.0305

24 3029 Lørenskog, 3427 Tynset 0.0304

26 1832 Hemnes, 3032 Gjerdrum, 4228 Sirdal 0.0302

29 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 1816 Vevelstad, 1857 Værøy, 4629 Modalen, 5020 Osen, 5055 Heim, 5061 Rindal, 5412 Tjeldsund, 5413 Ibestad, 5416 Bardu,
5441 Tana

0.0301

41 3417 Grue, 3433 Skjåk, 5428 Nordreisa 0.0300

44 1866 Hadsel 0.0299

45 4639 Vik, 5421 Senja 0.0298

47 1867 Bø 0.0296
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BH10 Antall barn per barnehage

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH10. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1144 Kvitsøy, 1816 Vevelstad, 1826 Hattfjelldal, 1827 Dønna, 1828 Nesna, 1834 Lurøy, 1835 Træna, 1836 Rødøy, 1838 Gildeskål, 1853 Evenes,
1856 Røst, 1875 Hamarøy, 3439 Ringebu, 3822 Nissedal, 4648 Bremanger, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5414 Gratangen, 5433 Hasvik,
5438 Lebesby

0.0300

21 3425 Engerdal 0.0298

22 1859 Flakstad, 4222 Bykle, 4633 Fedje 0.0296

25 5429 Kvænangen 0.0294

26 1514 Sande, 5041 Snåsa, 5413 Ibestad 0.0292

29 5428 Nordreisa 0.0290

30 5441 Tana 0.0289

31 1811 Bindal 0.0288

32 5423 Karlsøy 0.0287

33 1573 Smøla, 4635 Gulen 0.0285
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BH11 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1578 Fjord, 1835 Træna, 1853 Evenes, 1856 Røst, 3013 Marker, 3429 Folldal, 4220 Bygland, 4222 Bykle, 4642 Lærdal, 5034 Meråker,
5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5404 Vardø, 5420 Dyrøy, 5432 Loppa, 5433 Hasvik, 5442 Nesseby

0.0300

19 1826 Hattfjelldal 0.0202

20 3417 Grue 0.0201

21 5417 Salangen 0.0200

22 4221 Valle, 4623 Samnanger 0.0199

24 3823 Fyresdal, 5438 Lebesby 0.0198

26 1828 Nesna, 1837 Meløy, 1857 Værøy, 4629 Modalen, 5434 Måsøy 0.0196

31 1836 Rødøy 0.0194

32 4636 Solund, 5441 Tana 0.0193

34 3433 Skjåk, 3824 Tokke, 5415 Lavangen 0.0192
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BH12 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH12. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1825 Grane, 1827 Dønna, 1828 Nesna, 1851 Lødingen, 1859 Flakstad, 1875 Hamarøy, 3416 Eidskog, 3423 Stor-Elvdal, 3427 Tynset, 3428 Alvdal,
3436 Nord-Fron, 3447 Søndre Land, 5014 Frøya, 5059 Orkland, 5404 Vardø, 5412 Tjeldsund, 5414 Gratangen, 5430 Kautokeino

0.0180

19 1554 Averøy 0.0119

20 1812 Sømna 0.0118

21 3038 Hole 0.0116

22 3037 Hurdal, 4201 Risør 0.0115

24 1577 Volda, 3417 Grue, 4215 Lillesand, 5428 Nordreisa 0.0113

28 1112 Lund, 3044 Hol, 3421 Trysil, 4225 Lyngdal, 5036 Frosta, 5444 Sør-Varanger 0.0112

34 1576 Aure, 1866 Hadsel, 3439 Ringebu, 4612 Sveio, 4613 Bømlo, 4646 Fjaler, 5037 Levanger, 5425 Storfjord 0.0111

42 1135 Sauda, 4213 Tvedestrand, 5021 Oppdal, 5027 Midtre Gauldal, 5041 Snåsa 0.0110

47 3453 Øystre Slidre, 4623 Samnanger, 5427 Skjervøy 0.0109
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BH13 Andel 1-5-åringer med barnehageplass

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall BH13. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1516 Ulstein, 1577 Volda, 1824 Vefsn, 1867 Bø, 3422 Åmot, 3425 Engerdal, 3452 Vestre Slidre, 3454 Vang, 3825 Vinje, 4212 Vegårshei, 4221 Valle,
4629 Modalen, 4632 Austrheim, 4641 Aurland, 5034 Meråker, 5417 Salangen, 5435 Nordkapp, 5436 Porsanger

0.0180

19 1520 Ørsta, 1832 Hemnes, 1870 Sortland, 1871 Andøy, 4640 Sogndal 0.0118

24 1124 Sola, 3415 Sør-Odal, 4636 Solund, 5025 Røros, 5425 Storfjord 0.0117

29 1511 Vanylven, 1535 Vestnes, 1812 Sømna, 1828 Nesna, 1841 Fauske, 3022 Frogn, 3032 Gjerdrum, 3037 Hurdal, 3806 Porsgrunn, 4211 Gjerstad,
4639 Vik, 5038 Verdal, 5416 Bardu, 5430 Kautokeino

0.0116

43 1525 Stranda, 1531 Sula, 1820 Alstahaug, 3035 Eidsvoll, 3813 Bamble, 4646 Fjaler, 4651 Stryn, 5052 Leka 0.0115

51 1848 Steigen, 3017 Råde, 3021 Ås, 3029 Lørenskog, 3421 Trysil, 3814 Kragerø, 4614 Stord, 4647 Sunnfjord, 5001 Trondheim, 5058 Åfjord,
5423 Karlsøy, 5443 Båtsfjord

0.0114

63 1505 Kristiansund, 1506 Molde, 1560 Tingvoll, 3020 Nordre Follo, 3413 Stange, 4207 Flekkefjord, 4650 Gloppen, 5402 Harstad, 5424 Lyngen 0.0113

72 1106 Haugesund, 1135 Sauda, 1515 Herøy, 1811 Bindal, 1851 Lødingen, 1875 Hamarøy, 3024 Bærum, 3031 Nittedal, 3044 Hol, 3439 Ringebu,
3805 Larvik, 3811 Færder, 4215 Lillesand, 4601 Bergen, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5037 Levanger, 5047 Overhalla, 5061 Rindal, 5437 Karasjok

0.0112

92 1514 Sande, 1566 Surnadal, 1818 Herøy, 1840 Saltdal, 1874 Moskenes, 3006 Kongsberg, 3023 Nesodden, 3401 Kongsvinger, 3405 Lillehammer,
3823 Fyresdal, 4611 Etne, 4616 Tysnes, 5027 Midtre Gauldal, 5045 Grong, 5401 Tromsø

0.0111

107 1120 Klepp, 1528 Sykkylven, 1804 Bodø, 1833 Rana, 1856 Røst, 3007 Ringerike, 3033 Ullensaker, 3034 Nes, 3049 Lier, 3052 Nore og Uvdal,
3411 Ringsaker, 3427 Tynset, 3440 Øyer, 3450 Etnedal, 3803 Tønsberg, 3808 Notodden, 3818 Tinn, 3820 Seljord, 4602 Kinn, 4617 Kvinnherad,
5006 Steinkjer, 5021 Oppdal, 5028 Melhus

0.0110
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Helse
HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE01. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1811 Bindal, 1815 Vega, 1839 Beiarn, 3819 Hjartdal, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4619 Eidfjord, 4629 Modalen, 5041 Snåsa, 5415 Lavangen, 5417 Salangen,
5425 Storfjord, 5429 Kvænangen, 5432 Loppa, 5433 Hasvik, 5434 Måsøy, 5439 Gamvik

0.0480

18 5033 Tydal, 5404 Vardø 0.0341

20 5046 Høylandet, 5441 Tana 0.0338

22 3823 Fyresdal 0.0337

23 1825 Grane, 4634 Masfjorden 0.0335

25 3425 Engerdal 0.0334

26 1826 Hattfjelldal 0.0333

27 5438 Lebesby 0.0332

28 1848 Steigen, 4637 Hyllestad 0.0330

30 3820 Seljord, 5034 Meråker, 5435 Nordkapp, 5442 Nesseby 0.0327
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HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE02. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1114 Bjerkreim, 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 1511 Vanylven, 1547 Aukra, 1557 Gjemnes, 1573 Smøla, 1578 Fjord, 1818 Herøy, 1827 Dønna, 1828 Nesna,
1834 Lurøy, 1835 Træna, 1845 Sørfold, 1848 Steigen, 1856 Røst, 1857 Værøy, 1874 Moskenes, 1875 Hamarøy, 3039 Flå, 3042 Hemsedal, 3054 Lunner,
3417 Grue, 3425 Engerdal, 3426 Tolga, 3428 Alvdal, 3430 Os, 3432 Lesja, 3434 Lom, 3435 Vågå, 3449 Sør-Aurdal, 3812 Siljan, 3815 Drangedal,
3816 Nome, 3820 Seljord, 4224 Åseral, 4619 Eidfjord, 4620 Ulvik, 4629 Modalen, 4633 Fedje, 4636 Solund, 4639 Vik, 4648 Bremanger, 5020 Osen,
5026 Holtålen, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5042 Lierne, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5047 Overhalla, 5049 Flatanger, 5052 Leka, 5414 Gratangen,
5417 Salangen, 5425 Storfjord, 5427 Skjervøy, 5429 Kvænangen, 5433 Hasvik, 5434 Måsøy, 5435 Nordkapp, 5440 Berlevåg, 5441 Tana,
5442 Nesseby

0.0240

65 3441 Gausdal, 3818 Tinn, 4650 Gloppen 0.0192

68 1112 Lund, 1560 Tingvoll, 1859 Flakstad, 3011 Hvaler, 3015 Skiptvet, 3419 Våler, 3431 Dovre, 3453 Øystre Slidre, 3454 Vang, 3819 Hjartdal,
3824 Tokke, 4222 Bykle, 4227 Kvinesdal, 4615 Fitjar, 4616 Tysnes, 4628 Vaksdal, 4634 Masfjorden, 5027 Midtre Gauldal, 5058 Åfjord, 5423 Karlsøy,
5426 Kåfjord, 5443 Båtsfjord

0.0184

90 5021 Oppdal 0.0177

91 1867 Bø, 3040 Nesbyen, 3414 Nord-Odal, 3422 Åmot, 3437 Sel, 3440 Øyer, 3448 Nordre Land, 4611 Etne 0.0173

99 5422 Balsfjord 0.0168

100 3026 Aurskog-Høland 0.0166

101 3028 Enebakk 0.0165

102 1160 Vindafjord 0.0164

103 1111 Sokndal, 1133 Hjelmeland, 1134 Suldal, 1146 Tysvær, 1576 Aure, 1825 Grane, 1839 Beiarn, 1841 Fauske, 1851 Lødingen, 1868 Øksnes, 3013 Marker,
3018 Våler, 3037 Hurdal, 3046 Krødsherad, 3050 Flesberg, 3446 Gran, 3447 Søndre Land, 3450 Etnedal, 3821 Kviteseid, 3822 Nissedal,
3823 Fyresdal, 4217 Åmli, 4218 Iveland, 4220 Bygland, 4228 Sirdal, 4618 Ullensvang, 4632 Austrheim, 4635 Gulen, 4637 Hyllestad, 4642 Lærdal,
5029 Skaun, 5034 Meråker, 5436 Porsanger, 5437 Karasjok, 5438 Lebesby

0.0156
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HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE03. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 (238 kommuner) 0.0240

239 5401 Tromsø 0.0237

240 3807 Skien 0.0227

241 4203 Arendal 0.0225

242 5001 Trondheim 0.0223

243 3014 Indre Østfold, 3030 Lillestrøm, 3033 Ullensaker 0.0220

246 3029 Lørenskog, 3405 Lillehammer 0.0216

248 1505 Kristiansund 0.0215

249 1149 Karmøy 0.0214

250 3411 Ringsaker 0.0213
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HE04 Andel ledige listeplasser

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE04. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 1578 Fjord, 1834 Lurøy, 1839 Beiarn, 1856 Røst, 1857 Værøy, 3039 Flå, 3431 Dovre, 3819 Hjartdal, 4633 Fedje, 4636 Solund,
4639 Vik, 5044 Namsskogan, 5052 Leka, 5414 Gratangen, 5429 Kvænangen, 5433 Hasvik

0.0240

19 3823 Fyresdal 0.0173

20 5020 Osen 0.0172

21 1838 Gildeskål, 5033 Tydal 0.0171

23 5041 Snåsa 0.0170

24 3040 Nesbyen 0.0169

25 5440 Berlevåg 0.0168

26 1874 Moskenes 0.0167

27 1573 Smøla, 3815 Drangedal 0.0166

29 1511 Vanylven, 3426 Tolga, 5043 Røyrvik 0.0165
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HE05 Andel helsesykepleier-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE05. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1837 Meløy, 1874 Moskenes, 3039 Flå, 3040 Nesbyen, 3043 Ål, 3433 Skjåk, 3818 Tinn, 4211 Gjerstad, 4636 Solund, 4638 Høyanger, 5026 Holtålen,
5033 Tydal, 5044 Namsskogan, 5411 Kvæfjord, 5420 Dyrøy, 5432 Loppa, 5442 Nesseby

0.0480

18 1145 Bokn, 1826 Hattfjelldal 0.0324

20 1547 Aukra 0.0323

21 1853 Evenes, 5020 Osen 0.0322

23 1811 Bindal, 1845 Sørfold 0.0320

25 3425 Engerdal 0.0318

26 5413 Ibestad 0.0317

27 4646 Fjaler, 5052 Leka, 5061 Rindal, 5423 Karlsøy 0.0314

31 1859 Flakstad, 4222 Bykle 0.0313

33 3434 Lom 0.0312
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HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE06. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1816 Vevelstad, 1856 Røst, 3039 Flå, 3429 Folldal, 3822 Nissedal, 3823 Fyresdal, 4620 Ulvik, 4629 Modalen, 4633 Fedje, 4636 Solund,
5026 Holtålen, 5042 Lierne, 5043 Røyrvik, 5046 Høylandet, 5049 Flatanger, 5429 Kvænangen, 5440 Berlevåg

0.0240

19 3819 Hjartdal, 3824 Tokke, 5033 Tydal, 5414 Gratangen, 5439 Gamvik 0.0144

24 1815 Vega, 1839 Beiarn, 3037 Hurdal, 4221 Valle, 5434 Måsøy, 5438 Lebesby 0.0143

30 1811 Bindal, 1826 Hattfjelldal, 1838 Gildeskål, 1851 Lødingen, 1853 Evenes, 1867 Bø, 3046 Krødsherad, 3426 Tolga, 3430 Os, 3432 Lesja, 4218 Iveland,
4224 Åseral, 4228 Sirdal, 4615 Fitjar, 4619 Eidfjord, 4637 Hyllestad, 4639 Vik, 4641 Aurland, 4645 Askvoll, 5413 Ibestad, 5425 Storfjord

0.0142

51 1825 Grane, 3431 Dovre, 3434 Lom, 3449 Sør-Aurdal, 3821 Kviteseid, 3825 Vinje, 4635 Gulen, 4642 Lærdal, 4646 Fjaler, 5041 Snåsa, 5061 Rindal,
5436 Porsanger, 5441 Tana

0.0141

64 1112 Lund, 1133 Hjelmeland, 1557 Gjemnes, 1560 Tingvoll, 1828 Nesna, 1848 Steigen, 3050 Flesberg, 3438 Sør-Fron, 3820 Seljord, 4217 Åmli,
4219 Evje og Hornnes, 4616 Tysnes, 4634 Masfjorden, 5034 Meråker, 5047 Overhalla, 5052 Leka, 5411 Kvæfjord, 5437 Karasjok

0.0140

82 1845 Sørfold 0.0139

83 3435 Vågå 0.0138

84 3419 Våler, 4638 Høyanger 0.0135

86 1812 Sømna 0.0133
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HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE07. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1134 Suldal, 1837 Meløy, 1838 Gildeskål, 1848 Steigen, 1871 Andøy, 3041 Gol, 3419 Våler, 3824 Tokke, 3825 Vinje, 4212 Vegårshei, 4220 Bygland,
4222 Bykle, 4224 Åseral, 4638 Høyanger, 5046 Høylandet, 5424 Lyngen, 5435 Nordkapp, 5442 Nesseby

0.0240

19 5036 Frosta 0.0153

20 3421 Trysil, 3434 Lom, 4228 Sirdal, 4645 Askvoll, 5021 Oppdal, 5404 Vardø 0.0152

26 3437 Sel 0.0151

27 5437 Karasjok 0.0150

28 1514 Sande, 3043 Ål, 5042 Lierne 0.0149

31 3432 Lesja, 4637 Hyllestad, 4640 Sogndal 0.0147

34 5430 Kautokeino 0.0146

35 3431 Dovre, 4625 Austevoll, 5057 Ørland 0.0145

38 3051 Rollag, 3435 Vågå, 3438 Sør-Fron, 4642 Lærdal, 5025 Røros, 5417 Salangen 0.0144
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HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE08. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1151 Utsira, 1856 Røst, 3015 Skiptvet, 3019 Vestby, 3020 Nordre Follo, 3021 Ås, 3023 Nesodden, 3025 Asker,
3027 Rælingen, 3030 Lillestrøm, 3031 Nittedal, 3032 Gjerdrum, 3033 Ullensaker, 4218 Iveland, 4224 Åseral, 5001 Trondheim

0.0240

20 3022 Frogn, 4629 Modalen 0.0238

22 1112 Lund 0.0237

23 3024 Bærum 0.0236

24 1122 Gjesdal 0.0234

25 4215 Lillesand 0.0233

26 4204 Kristiansand 0.0232

27 3036 Nannestad 0.0230

28 4202 Grimstad 0.0229

29 5031 Malvik 0.0226
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HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE09. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1106 Haugesund, 1108 Sandnes, 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1119 Hå, 1121 Time, 1133 Hjelmeland, 1134 Suldal, 1145 Bokn, 1160 Vindafjord, 1511 Vanylven,
1516 Ulstein, 1528 Sykkylven, 1547 Aukra, 1557 Gjemnes, 1563 Sunndal, 1573 Smøla, 1806 Narvik, 1811 Bindal, 1815 Vega, 1816 Vevelstad,
1822 Leirfjord, 1824 Vefsn, 1825 Grane, 1828 Nesna, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1837 Meløy, 1838 Gildeskål, 1840 Saltdal, 1845 Sørfold, 1851 Lødingen,
1866 Hadsel, 1867 Bø, 1870 Sortland, 3003 Sarpsborg, 3007 Ringerike, 3013 Marker, 3015 Skiptvet, 3016 Rakkestad, 3018 Våler, 3019 Vestby,
3020 Nordre Follo, 3023 Nesodden, 3029 Lørenskog, 3036 Nannestad, 3038 Hole, 3040 Nesbyen, 3041 Gol, 3045 Sigdal, 3046 Krødsherad,
3049 Lier, 3405 Lillehammer, 3412 Løten, 3415 Sør-Odal, 3417 Grue, 3418 Åsnes, 3421 Trysil, 3425 Engerdal, 3426 Tolga, 3427 Tynset, 3428 Alvdal,
3432 Lesja, 3435 Vågå, 3439 Ringebu, 3448 Nordre Land, 3449 Sør-Aurdal, 3451 Nord-Aurdal, 3452 Vestre Slidre, 3453 Øystre Slidre, 3454 Vang,
3801 Horten, 3806 Porsgrunn, 3808 Notodden, 3811 Færder, 3812 Siljan, 3813 Bamble, 3816 Nome, 3818 Tinn, 3819 Hjartdal, 3824 Tokke, 3825 Vinje,
4201 Risør, 4202 Grimstad, 4203 Arendal, 4204 Kristiansand, 4205 Lindesnes, 4213 Tvedestrand, 4214 Froland, 4215 Lillesand, 4218 Iveland,
4219 Evje og Hornnes, 4224 Åseral, 4601 Bergen, 4614 Stord, 4616 Tysnes, 4617 Kvinnherad, 4618 Ullensvang, 4619 Eidfjord, 4624 Bjørnafjorden,
4625 Austevoll, 4626 Øygarden, 4628 Vaksdal, 4633 Fedje, 4635 Gulen, 4637 Hyllestad, 4640 Sogndal, 4641 Aurland, 4642 Lærdal, 4643 Årdal,
4645 Askvoll, 4647 Sunnfjord, 4649 Stad, 4650 Gloppen, 5006 Steinkjer, 5020 Osen, 5022 Rennebu, 5026 Holtålen, 5027 Midtre Gauldal,
5033 Tydal, 5037 Levanger, 5038 Verdal, 5046 Høylandet, 5047 Overhalla, 5052 Leka, 5053 Inderøy, 5055 Heim, 5056 Hitra, 5061 Rindal,
5402 Harstad, 5406 Hammerfest, 5414 Gratangen, 5415 Lavangen, 5416 Bardu, 5418 Målselv, 5419 Sørreisa, 5421 Senja, 5430 Kautokeino,
5437 Karasjok, 5438 Lebesby, 5444 Sør-Varanger

0.0480

142 5021 Oppdal 0.0446

143 4622 Kvam 0.0443

144 1507 Ålesund, 1848 Steigen, 3031 Nittedal 0.0442

147 1130 Strand, 1515 Herøy, 3814 Kragerø 0.0441

150 1127 Randaberg, 5025 Røros, 5441 Tana 0.0438

153 5426 Kåfjord 0.0436

154 1554 Averøy, 3043 Ål 0.0435

156 1818 Herøy, 3431 Dovre 0.0434

158 4615 Fitjar 0.0433
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HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE10. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1101 Eigersund, 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1511 Vanylven, 1514 Sande, 1547 Aukra, 1557 Gjemnes, 1566 Surnadal, 1811 Bindal,
1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1820 Alstahaug, 1824 Vefsn, 1826 Hattfjelldal, 1827 Dønna, 1828 Nesna, 1837 Meløy, 1838 Gildeskål, 1839 Beiarn,
1841 Fauske, 1853 Evenes, 1874 Moskenes, 3003 Sarpsborg, 3007 Ringerike, 3013 Marker, 3018 Våler, 3021 Ås, 3023 Nesodden,
3026 Aurskog-Høland, 3032 Gjerdrum, 3037 Hurdal, 3038 Hole, 3039 Flå, 3042 Hemsedal, 3047 Modum, 3049 Lier, 3053 Jevnaker,
3405 Lillehammer, 3407 Gjøvik, 3412 Løten, 3414 Nord-Odal, 3418 Åsnes, 3421 Trysil, 3424 Rendalen, 3425 Engerdal, 3435 Vågå, 3438 Sør-Fron,
3439 Ringebu, 3442 Østre Toten, 3447 Søndre Land, 3448 Nordre Land, 3452 Vestre Slidre, 3454 Vang, 3801 Horten, 3802 Holmestrand,
3803 Tønsberg, 3804 Sandefjord, 3805 Larvik, 3806 Porsgrunn, 3808 Notodden, 3811 Færder, 3818 Tinn, 3821 Kviteseid, 3822 Nissedal,
3823 Fyresdal, 3824 Tokke, 4201 Risør, 4202 Grimstad, 4203 Arendal, 4204 Kristiansand, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei, 4218 Iveland, 4219 Evje og
Hornnes, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4227 Kvinesdal, 4612 Sveio, 4615 Fitjar, 4619 Eidfjord, 4621 Voss, 4622 Kvam, 4625 Austevoll,
4634 Masfjorden, 4635 Gulen, 4637 Hyllestad, 4639 Vik, 4640 Sogndal, 4642 Lærdal, 4644 Luster, 4645 Askvoll, 4648 Bremanger, 5014 Frøya,
5025 Røros, 5034 Meråker, 5035 Stjørdal, 5036 Frosta, 5037 Levanger, 5038 Verdal, 5042 Lierne, 5043 Røyrvik, 5046 Høylandet, 5047 Overhalla,
5053 Inderøy, 5054 Indre Fosen, 5061 Rindal, 5402 Harstad, 5404 Vardø, 5411 Kvæfjord, 5412 Tjeldsund, 5418 Målselv, 5423 Karlsøy, 5424 Lyngen,
5426 Kåfjord, 5427 Skjervøy, 5433 Hasvik, 5441 Tana, 5443 Båtsfjord, 5444 Sør-Varanger

0.0480

122 3436 Nord-Fron, 4213 Tvedestrand 0.0450

124 4626 Øygarden 0.0449

125 1840 Saltdal 0.0447

126 3422 Åmot, 4643 Årdal, 5032 Selbu 0.0445

129 1525 Stranda, 1806 Narvik, 3022 Frogn, 3825 Vinje, 4207 Flekkefjord, 5421 Senja 0.0444

135 1119 Hå 0.0443

136 4611 Etne 0.0442

137 3453 Øystre Slidre 0.0441

138 3045 Sigdal, 5031 Malvik 0.0438
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HE11 Vaksine, 2-åringer

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1516 Ulstein, 1577 Volda, 1822 Leirfjord, 1824 Vefsn, 1832 Hemnes, 1837 Meløy, 1870 Sortland, 3436 Nord-Fron, 3447 Søndre Land, 4227 Kvinesdal,
4613 Bømlo, 4643 Årdal, 5021 Oppdal, 5027 Midtre Gauldal, 5038 Verdal, 5058 Åfjord, 5416 Bardu

0.0480

18 1130 Strand, 3035 Eidsvoll, 3814 Kragerø, 4215 Lillesand, 5053 Inderøy 0.0423

23 1101 Eigersund, 1119 Hå, 1866 Hadsel, 3418 Åsnes, 3437 Sel, 4645 Askvoll 0.0418

29 1111 Sokndal, 1532 Giske, 3435 Vågå, 4219 Evje og Hornnes, 5037 Levanger 0.0412

34 1121 Time, 1146 Tysvær, 1517 Hareid, 1804 Bodø, 3031 Nittedal, 3040 Nesbyen, 3413 Stange, 3414 Nord-Odal, 3417 Grue, 3825 Vinje, 4201 Risør,
4612 Sveio, 4624 Bjørnafjorden, 4628 Vaksdal, 5402 Harstad

0.0406

49 1149 Karmøy, 1505 Kristiansund, 3036 Nannestad, 3411 Ringsaker, 5428 Nordreisa 0.0401

54 3015 Skiptvet, 3020 Nordre Follo, 3412 Løten, 3808 Notodden, 3820 Seljord, 5007 Namsos, 5028 Melhus 0.0395

61 1833 Rana, 3016 Rakkestad, 3017 Råde, 3018 Våler, 3027 Rælingen, 4223 Vennesla, 4631 Alver 0.0390

68 1112 Lund, 1506 Molde, 3441 Gausdal, 4617 Kvinnherad, 5001 Trondheim, 5418 Målselv, 5444 Sør-Varanger 0.0384

75 1507 Ålesund, 1531 Sula, 1539 Rauma, 1820 Alstahaug, 1841 Fauske, 3024 Bærum, 3032 Gjerdrum, 3442 Østre Toten, 3446 Gran, 3818 Tinn,
5031 Malvik, 5035 Stjørdal, 5405 Vadsø

0.0378
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HE12 Vaksine, 9-åringer

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE12. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1119 Hå, 1505 Kristiansund, 1517 Hareid, 1531 Sula, 1532 Giske, 1577 Volda, 3016 Rakkestad, 3412 Løten, 3421 Trysil, 3422 Åmot, 3441 Gausdal,
3816 Nome, 4223 Vennesla, 4624 Bjørnafjorden, 5405 Vadsø

0.0480

16 3015 Skiptvet, 3438 Sør-Fron, 4201 Risør, 4628 Vaksdal, 5058 Åfjord 0.0426

21 1120 Klepp, 1135 Sauda, 1149 Karmøy, 4627 Askøy, 5037 Levanger 0.0420

26 1108 Sandnes, 1121 Time, 1528 Sykkylven, 1837 Meløy, 4621 Voss, 4625 Austevoll 0.0414

32 1122 Gjesdal, 3036 Nannestad, 3437 Sel, 3825 Vinje, 4622 Kvam, 4632 Austrheim, 4649 Stad, 4651 Stryn, 5028 Melhus, 5053 Inderøy 0.0408

42 1507 Ålesund, 3003 Sarpsborg, 3027 Rælingen, 3043 Ål, 4601 Bergen, 4612 Sveio, 4626 Øygarden, 4639 Vik, 5001 Trondheim, 5406 Hammerfest 0.0402

52 1106 Haugesund, 1557 Gjemnes, 1833 Rana, 1868 Øksnes, 3006 Kongsberg, 3013 Marker, 3030 Lillestrøm, 3439 Ringebu, 5021 Oppdal, 5416 Bardu,
5427 Skjervøy, 5430 Kautokeino

0.0396

64 1130 Strand, 1506 Molde, 3031 Nittedal, 3405 Lillehammer, 4207 Flekkefjord, 5032 Selbu, 5437 Karasjok 0.0390

71 3001 Halden, 3446 Gran, 4617 Kvinnherad, 4643 Årdal, 5034 Meråker 0.0384

76 3049 Lier, 4219 Evje og Hornnes, 4631 Alver 0.0378
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HE13 Legemiddelbruk per 10000 innbyggere

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE13. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1848 Steigen, 1857 Værøy, 1874 Moskenes, 4636 Solund, 4637 Hyllestad, 4641 Aurland, 4646 Fjaler, 5042 Lierne, 5430 Kautokeino, 5433 Hasvik,
5434 Måsøy, 5439 Gamvik, 5440 Berlevåg, 5441 Tana, 5443 Båtsfjord

0.0240

16 3824 Tokke 0.0236

17 3454 Vang 0.0232

18 1825 Grane, 5425 Storfjord 0.0231

20 3042 Hemsedal 0.0228

21 1133 Hjelmeland, 1818 Herøy, 3825 Vinje 0.0226

24 3426 Tolga 0.0222

25 1827 Dønna 0.0214

26 4228 Sirdal 0.0213

27 5043 Røyrvik 0.0212
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HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall HE14. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1151 Utsira, 1865 Vågan, 3051 Rollag, 3422 Åmot, 4220 Bygland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4633 Fedje, 5020 Osen,
5034 Meråker, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5056 Hitra, 5420 Dyrøy, 5434 Måsøy, 5442 Nesseby

0.0240

19 3005 Drammen 0.0150

20 1560 Tingvoll, 3042 Hemsedal, 3805 Larvik, 5033 Tydal 0.0149

24 1525 Stranda, 1535 Vestnes, 3024 Bærum, 3043 Ål, 3048 Øvre Eiker, 4226 Hægebostad 0.0148

30 1816 Vevelstad, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 3053 Jevnaker, 3425 Engerdal, 4642 Lærdal 0.0147

36 1826 Hattfjelldal, 3016 Rakkestad, 3025 Asker, 3047 Modum, 3421 Trysil, 3447 Søndre Land, 5042 Lierne 0.0146

43 1146 Tysvær, 1547 Aukra, 1563 Sunndal, 1871 Andøy, 3044 Hol, 3411 Ringsaker, 4632 Austrheim, 5416 Bardu, 5433 Hasvik 0.0145

52 3045 Sigdal, 3420 Elverum, 3441 Gausdal, 3442 Østre Toten, 3449 Sør-Aurdal, 3812 Siljan, 3818 Tinn, 3824 Tokke, 4612 Sveio 0.0144

61 3017 Råde, 3039 Flå, 3401 Kongsvinger, 3417 Grue, 3446 Gran, 3813 Bamble, 3823 Fyresdal, 4215 Lillesand, 4623 Samnanger, 4644 Luster,
5001 Trondheim, 5021 Oppdal, 5427 Skjervøy

0.0143

74 1841 Fauske, 3018 Våler, 3022 Frogn, 3041 Gol, 3403 Hamar, 3412 Løten, 3413 Stange, 3808 Notodden, 3819 Hjartdal, 4203 Arendal, 4205 Lindesnes,
4219 Evje og Hornnes, 4227 Kvinesdal, 4626 Øygarden, 4627 Askøy, 4630 Osterøy, 4636 Solund, 5007 Namsos, 5405 Vadsø

0.0142
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Sosialtjenesten
SOS01 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 18-24 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS01. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1825 Grane, 3051 Rollag, 3426 Tolga, 4629 Modalen, 5046 Høylandet, 5427 Skjervøy, 5434 Måsøy 0.0660

8 1525 Stranda, 1845 Sørfold 0.0649

10 1531 Sula, 1857 Værøy, 4228 Sirdal 0.0639

13 5432 Loppa 0.0628

14 4646 Fjaler 0.0618

15 3052 Nore og Uvdal 0.0607

16 3015 Skiptvet 0.0596

17 1816 Vevelstad, 1859 Flakstad, 3012 Aremark, 3428 Alvdal, 4218 Iveland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4636 Solund, 5044 Namsskogan, 5439 Gamvik 0.0586

27 3435 Vågå, 5034 Meråker, 5404 Vardø, 5442 Nesseby 0.0575

31 1838 Gildeskål, 3449 Sør-Aurdal, 4212 Vegårshei, 4651 Stryn 0.0565
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SOS02 Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 25-66 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS02. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1531 Sula, 1539 Rauma, 1811 Bindal, 1825 Grane, 3432 Lesja, 4212 Vegårshei, 4222 Bykle, 4619 Eidfjord, 5043 Røyrvik, 5052 Leka, 5056 Hitra,
5404 Vardø, 5413 Ibestad, 5415 Lavangen, 5425 Storfjord

0.0480

16 4221 Valle 0.0470

17 1853 Evenes, 1856 Røst, 5036 Frosta, 5046 Høylandet, 5424 Lyngen, 5427 Skjervøy 0.0459

23 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1867 Bø, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 4636 Solund 0.0449

29 1828 Nesna, 1836 Rødøy, 3015 Skiptvet 0.0438

32 1868 Øksnes, 4217 Åmli, 5419 Sørreisa, 5432 Loppa 0.0429

36 3448 Nordre Land, 4206 Farsund, 5014 Frøya, 5414 Gratangen 0.0418

40 1824 Vefsn, 3429 Folldal, 3435 Vågå, 4216 Birkenes, 5422 Balsfjord, 5439 Gamvik 0.0408

46 1135 Sauda, 1525 Stranda, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 3431 Dovre, 4226 Hægebostad, 4227 Kvinesdal, 4641 Aurland, 5034 Meråker 0.0398

55 3819 Hjartdal, 3820 Seljord, 4215 Lillesand, 4223 Vennesla, 5423 Karlsøy, 5434 Måsøy, 5441 Tana 0.0387
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SOS03 Andel 18-24 på sosialhjelp, korrigert

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS03. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1539 Rauma, 1856 Røst, 1874 Moskenes, 4224 Åseral, 4619 Eidfjord, 5043 Røyrvik, 5052 Leka 0.0480

9 4646 Fjaler 0.0438

10 1563 Sunndal 0.0417

11 3043 Ål 0.0408

12 3022 Frogn 0.0407

13 1133 Hjelmeland, 1528 Sykkylven 0.0402

15 3027 Rælingen 0.0401

16 3032 Gjerdrum 0.0400

17 3021 Ås 0.0399

18 3441 Gausdal 0.0395
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SOS04 Andel 25-66 på sosialhjelp, korrigert

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS04. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1120 Klepp, 1525 Stranda, 1531 Sula, 1539 Rauma, 1836 Rødøy, 3401 Kongsvinger, 3441 Gausdal, 4224 Åseral, 4228 Sirdal, 4636 Solund 0.0480

11 1528 Sykkylven 0.0469

12 1114 Bjerkreim 0.0466

13 3434 Lom 0.0464

14 4221 Valle 0.0457

15 4216 Birkenes 0.0456

16 1825 Grane, 1834 Lurøy 0.0453

18 3433 Skjåk, 5049 Flatanger 0.0452

20 3032 Gjerdrum 0.0450

21 3044 Hol 0.0445
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SOS05 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS05. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1531 Sula 0.0480

2 5427 Skjervøy 0.0466

3 5424 Lyngen 0.0454

4 5404 Vardø 0.0450

5 1525 Stranda 0.0446

6 5056 Hitra 0.0442

7 1853 Evenes, 5425 Storfjord 0.0439

9 3015 Skiptvet 0.0430

10 5414 Gratangen 0.0422

11 5413 Ibestad 0.0421
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SOS06 Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS06. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 5014 Frøya 0.0240

2 1875 Hamarøy 0.0239

3 3448 Nordre Land, 5422 Balsfjord 0.0238

5 5412 Tjeldsund 0.0234

6 3435 Vågå 0.0230

7 4227 Kvinesdal 0.0228

8 1822 Leirfjord 0.0226

9 1868 Øksnes, 5421 Senja, 5441 Tana 0.0224

12 1824 Vefsn, 3820 Seljord, 5034 Meråker 0.0222

15 5429 Kvænangen 0.0221

Side 174 av 241 www.kommunal-rapport.no

477

https://www.kommunal-rapport.no


Topplasseringer Kommunebarometeret, Nordreisa kommune

SOS07 Andel av mottakerne som har sosialhjelp som hovedinntektskilde

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS07. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 4204 Kristiansand 0.0480

2 5404 Vardø 0.0474

3 4201 Risør 0.0459

4 3001 Halden 0.0447

5 1146 Tysvær, 4211 Gjerstad 0.0442

7 4223 Vennesla 0.0441

8 1149 Karmøy 0.0440

9 3417 Grue 0.0439

10 5412 Tjeldsund 0.0435

11 5032 Selbu 0.0434
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SOS08 Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av dem som går over 6 mnd på sosialhjelp

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS08. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1120 Klepp, 1528 Sykkylven, 1531 Sula, 1578 Fjord, 1845 Sørfold, 1870 Sortland, 3401 Kongsvinger, 3435 Vågå, 3812 Siljan, 3823 Fyresdal,
3824 Tokke, 4216 Birkenes, 5014 Frøya, 5032 Selbu, 5034 Meråker, 5056 Hitra, 5423 Karlsøy, 5427 Skjervøy

0.0480

19 1532 Giske 0.0292

20 1121 Time, 4204 Kristiansand 0.0291

22 3825 Vinje, 4621 Voss, 5028 Melhus 0.0290

25 1146 Tysvær, 3426 Tolga, 3818 Tinn 0.0289

28 1576 Aure, 1841 Fauske, 3025 Asker, 3049 Lier, 5001 Trondheim, 5402 Harstad 0.0288

34 1573 Smøla, 1804 Bodø, 1820 Alstahaug, 1867 Bø, 1868 Øksnes, 3053 Jevnaker, 3442 Østre Toten, 5035 Stjørdal, 5041 Snåsa 0.0287

43 1106 Haugesund, 1824 Vefsn, 3024 Bærum, 3451 Nord-Aurdal, 4205 Lindesnes, 4215 Lillesand, 4644 Luster 0.0286

50 1133 Hjelmeland, 1507 Ålesund, 3431 Dovre, 3438 Sør-Fron, 4223 Vennesla 0.0285

55 1119 Hå, 3448 Nordre Land, 4201 Risør, 4617 Kvinnherad 0.0284
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SOS09 Årsverk til økonomisk rådgivning per 1000 langtidsmottakere av stønad

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS09. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1525 Stranda, 1532 Giske, 1576 Aure, 1828 Nesna, 1834 Lurøy, 1867 Bø, 3012 Aremark, 3425 Engerdal, 3822 Nissedal, 3823 Fyresdal, 3824 Tokke,
4216 Birkenes, 4217 Åmli, 4629 Modalen, 4648 Bremanger, 5041 Snåsa, 5047 Overhalla, 5420 Dyrøy

0.0480

19 3821 Kviteseid 0.0298

20 1135 Sauda, 3825 Vinje, 4645 Askvoll, 5056 Hitra 0.0296

24 5425 Storfjord 0.0295

25 3015 Skiptvet, 3442 Østre Toten, 4634 Masfjorden, 5058 Åfjord, 5424 Lyngen 0.0294

30 4220 Bygland, 4620 Ulvik 0.0293

32 1511 Vanylven, 5417 Salangen 0.0291

34 3414 Nord-Odal, 3820 Seljord, 5042 Lierne, 5427 Skjervøy 0.0290

38 1868 Øksnes, 3448 Nordre Land 0.0289

40 1531 Sula, 1874 Moskenes, 4637 Hyllestad, 5044 Namsskogan 0.0287
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SOS10 Andel søknader om kommunal bolig som blir innvilget

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS10. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1114 Bjerkreim, 1144 Kvitsøy, 1145 Bokn, 1506 Molde, 1511 Vanylven, 1557 Gjemnes, 1578 Fjord, 1811 Bindal, 1825 Grane,
1826 Hattfjelldal, 1835 Træna, 1836 Rødøy, 1851 Lødingen, 1859 Flakstad, 1865 Vågan, 1866 Hadsel, 1870 Sortland, 3012 Aremark, 3015 Skiptvet,
3023 Nesodden, 3039 Flå, 3419 Våler, 3422 Åmot, 3426 Tolga, 3429 Folldal, 3432 Lesja, 3434 Lom, 3447 Søndre Land, 3448 Nordre Land,
3449 Sør-Aurdal, 3452 Vestre Slidre, 3808 Notodden, 3815 Drangedal, 3818 Tinn, 3821 Kviteseid, 3824 Tokke, 4206 Farsund, 4207 Flekkefjord,
4213 Tvedestrand, 4218 Iveland, 4221 Valle, 4226 Hægebostad, 4227 Kvinesdal, 4614 Stord, 4616 Tysnes, 4618 Ullensvang, 4619 Eidfjord,
4623 Samnanger, 4625 Austevoll, 4632 Austrheim, 4633 Fedje, 4637 Hyllestad, 4639 Vik, 4651 Stryn, 5014 Frøya, 5029 Skaun, 5032 Selbu,
5033 Tydal, 5034 Meråker, 5036 Frosta, 5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5052 Leka, 5056 Hitra, 5061 Rindal, 5404 Vardø, 5412 Tjeldsund,
5413 Ibestad, 5414 Gratangen, 5415 Lavangen, 5417 Salangen, 5420 Dyrøy, 5423 Karlsøy, 5424 Lyngen, 5429 Kvænangen, 5430 Kautokeino,
5432 Loppa, 5438 Lebesby, 5441 Tana, 5443 Båtsfjord

0.0240

82 1133 Hjelmeland, 3421 Trysil, 3427 Tynset, 4644 Luster 0.0214

86 4622 Kvam, 5026 Holtålen, 5041 Snåsa 0.0212

89 3041 Gol, 5020 Osen 0.0210

91 1867 Bø, 3423 Stor-Elvdal 0.0208

93 1130 Strand, 3453 Øystre Slidre 0.0206

95 1101 Eigersund, 3411 Ringsaker, 5006 Steinkjer 0.0205

98 1122 Gjesdal, 3813 Bamble, 4611 Etne, 4613 Bømlo 0.0204

102 1160 Vindafjord, 4647 Sunnfjord 0.0203

104 3014 Indre Østfold 0.0202
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SOS11 Mottakere med individuell plan, målt mot mottakere som går mer enn 6 måneder på stønad

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SOS11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1834 Lurøy, 1848 Steigen, 3045 Sigdal, 3046 Krødsherad, 3047 Modum, 3050 Flesberg, 3818 Tinn, 3819 Hjartdal, 4640 Sogndal, 4641 Aurland,
4642 Lærdal, 4643 Årdal, 4644 Luster, 4646 Fjaler, 5025 Røros, 5038 Verdal, 5055 Heim, 5443 Båtsfjord

0.0240

19 3011 Hvaler 0.0157

20 5029 Skaun 0.0155

21 1832 Hemnes 0.0153

22 3430 Os 0.0150

23 1111 Sokndal, 4615 Fitjar 0.0148

25 1108 Sandnes, 3441 Gausdal, 5429 Kvænangen 0.0146

28 3018 Våler 0.0145

29 3052 Nore og Uvdal, 5401 Tromsø, 5416 Bardu 0.0144

32 4628 Vaksdal, 4635 Gulen 0.0143
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Kultur
KUL01 Besøk i folkebibliotek per innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL01. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1103 Stavanger, 1573 Smøla, 3006 Kongsberg, 3043 Ål, 3419 Våler, 3454 Vang, 3815 Drangedal, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4225 Lyngdal,
4650 Gloppen, 5034 Meråker, 5035 Stjørdal, 5041 Snåsa, 5046 Høylandet, 5047 Overhalla, 5052 Leka, 5053 Inderøy

0.0120

19 1151 Utsira, 4644 Luster, 5036 Frosta 0.0079

22 4207 Flekkefjord, 4223 Vennesla 0.0078

24 1827 Dønna, 3808 Notodden 0.0077

26 1122 Gjesdal, 1134 Suldal, 1815 Vega, 1818 Herøy, 1860 Vestvågøy, 3426 Tolga 0.0076

32 1146 Tysvær, 3042 Hemsedal, 3401 Kongsvinger, 3446 Gran 0.0075

36 1111 Sokndal, 1119 Hå, 1804 Bodø, 3013 Marker, 3434 Lom, 3453 Øystre Slidre, 4202 Grimstad, 4647 Sunnfjord, 5026 Holtålen 0.0074

45 1112 Lund, 1806 Narvik, 1865 Vågan, 1875 Hamarøy, 3012 Aremark, 3021 Ås, 3023 Nesodden, 3044 Hol, 3427 Tynset, 3439 Ringebu, 3801 Horten,
3803 Tønsberg, 3824 Tokke, 4633 Fedje, 4639 Vik, 4643 Årdal, 4651 Stryn, 5014 Frøya, 5402 Harstad

0.0073

64 1130 Strand, 1135 Sauda, 1516 Ulstein, 1563 Sunndal, 1871 Andøy, 3403 Hamar, 3422 Åmot, 3433 Skjåk, 3820 Seljord, 4226 Hægebostad,
4618 Ullensvang, 5056 Hitra, 5057 Ørland, 5060 Nærøysund, 5401 Tromsø

0.0072

79 0301 Oslo, 1106 Haugesund, 1120 Klepp, 1121 Time, 1127 Randaberg, 1535 Vestnes, 1870 Sortland, 3020 Nordre Follo, 3414 Nord-Odal, 3416 Eidskog,
3418 Åsnes, 3428 Alvdal, 3432 Lesja, 4205 Lindesnes, 4212 Vegårshei, 4621 Voss, 4634 Masfjorden, 4646 Fjaler, 5001 Trondheim, 5032 Selbu,
5061 Rindal

0.0071
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KUL02 Andel av voksne som er aktive lånere på biblioteket 15

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL02. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1146 Tysvær, 1151 Utsira, 1845 Sørfold, 3042 Hemsedal, 3043 Ål, 3403 Hamar, 3427 Tynset, 3431 Dovre, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 3454 Vang,
4218 Iveland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4629 Modalen, 5034 Meråker, 5041 Snåsa, 5418 Målselv

0.0060

19 1112 Lund, 1120 Klepp, 1133 Hjelmeland, 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1820 Alstahaug, 3020 Nordre Follo, 3040 Nesbyen, 3050 Flesberg,
3405 Lillehammer, 3424 Rendalen, 3437 Sel, 3446 Gran, 3451 Nord-Aurdal, 3820 Seljord, 3824 Tokke, 4201 Risør, 4225 Lyngdal, 4611 Etne,
4620 Ulvik, 4638 Høyanger, 4650 Gloppen, 5025 Røros, 5032 Selbu, 5042 Lierne, 5405 Vadsø

0.0037

45 1103 Stavanger, 1122 Gjesdal, 1124 Sola, 1130 Strand, 1145 Bokn, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 1804 Bodø, 1827 Dønna, 1860 Vestvågøy, 1865 Vågan,
3005 Drammen, 3012 Aremark, 3013 Marker, 3021 Ås, 3023 Nesodden, 3024 Bærum, 3025 Asker, 3041 Gol, 3044 Hol, 3053 Jevnaker, 3421 Trysil,
3422 Åmot, 3423 Stor-Elvdal, 3426 Tolga, 3428 Alvdal, 3429 Folldal, 3430 Os, 3435 Vågå, 3436 Nord-Fron, 3442 Østre Toten, 3449 Sør-Aurdal,
3450 Etnedal, 3453 Øystre Slidre, 3801 Horten, 3802 Holmestrand, 3803 Tønsberg, 3804 Sandefjord, 3808 Notodden, 3811 Færder, 3813 Bamble,
3814 Kragerø, 3816 Nome, 3817 Midt-Telemark, 3818 Tinn, 4202 Grimstad, 4204 Kristiansand, 4205 Lindesnes, 4207 Flekkefjord, 4212 Vegårshei,
4213 Tvedestrand, 4214 Froland, 4215 Lillesand, 4220 Bygland, 4224 Åseral, 4228 Sirdal, 4601 Bergen, 4621 Voss, 4622 Kvam, 4631 Alver,
4637 Hyllestad, 4640 Sogndal, 4641 Aurland, 4644 Luster, 4651 Stryn, 5001 Trondheim, 5006 Steinkjer, 5021 Oppdal, 5026 Holtålen, 5035 Stjørdal,
5038 Verdal, 5046 Høylandet, 5053 Inderøy, 5055 Heim, 5056 Hitra, 5442 Nesseby

0.0036

121 1119 Hå, 1127 Randaberg, 1506 Molde, 1507 Ålesund, 1560 Tingvoll, 1563 Sunndal, 1578 Fjord, 1806 Narvik, 1833 Rana, 1870 Sortland, 1875 Hamarøy,
3002 Moss, 3006 Kongsberg, 3014 Indre Østfold, 3015 Skiptvet, 3022 Frogn, 3029 Lørenskog, 3031 Nittedal, 3048 Øvre Eiker, 3052 Nore og Uvdal,
3401 Kongsvinger, 3416 Eidskog, 3419 Våler, 3439 Ringebu, 3441 Gausdal, 3448 Nordre Land, 3452 Vestre Slidre, 3805 Larvik, 3806 Porsgrunn,
3823 Fyresdal, 3825 Vinje, 4203 Arendal, 4206 Farsund, 4219 Evje og Hornnes, 4618 Ullensvang, 4623 Samnanger, 4643 Årdal, 4646 Fjaler,
4647 Sunnfjord, 5033 Tydal, 5036 Frosta, 5037 Levanger, 5045 Grong, 5054 Indre Fosen, 5057 Ørland, 5401 Tromsø, 5406 Hammerfest,
5412 Tjeldsund, 5420 Dyrøy, 5426 Kåfjord, 5437 Karasjok, 5441 Tana

0.0035

173 1566 Surnadal, 1577 Volda, 1828 Nesna, 1839 Beiarn, 4227 Kvinesdal, 5029 Skaun, 5429 Kvænangen 0.0034

180 3407 Gjøvik, 3425 Engerdal, 4625 Austevoll 0.0033

183 1106 Haugesund, 1149 Karmøy, 1539 Rauma, 1851 Lødingen, 1867 Bø, 3033 Ullensaker, 3411 Ringsaker, 5022 Rennebu, 5428 Nordreisa,
5436 Porsanger, 5444 Sør-Varanger

0.0032

194 1528 Sykkylven, 3016 Rakkestad, 3019 Vestby, 3030 Lillestrøm, 3432 Lesja, 4615 Fitjar, 5403 Alta, 5421 Senja, 5424 Lyngen 0.0031

203 0301 Oslo, 1505 Kristiansund, 1840 Saltdal, 1868 Øksnes, 3004 Fredrikstad, 3414 Nord-Odal, 3418 Åsnes, 3420 Elverum, 3443 Vestre Toten,
4216 Birkenes, 4613 Bømlo, 4617 Kvinnherad, 4624 Bjørnafjorden, 5044 Namsskogan, 5402 Harstad

0.0030

218 1824 Vefsn, 3011 Hvaler, 3412 Løten, 3415 Sør-Odal, 4626 Øygarden, 5027 Midtre Gauldal, 5060 Nærøysund, 5427 Skjervøy 0.0029

15Tallene fra Telemarksforskning er fra året før
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KUL03 Utlån per innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL03. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1134 Suldal, 1151 Utsira, 3012 Aremark, 3042 Hemsedal, 3426 Tolga, 3429 Folldal, 3434 Lom, 3823 Fyresdal, 4224 Åseral,
4226 Hægebostad, 4634 Masfjorden, 4644 Luster, 5026 Holtålen, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5046 Høylandet

0.0060

19 3424 Rendalen, 3430 Os 0.0042

21 4212 Vegårshei, 4220 Bygland, 4650 Gloppen, 5032 Selbu 0.0041

25 1578 Fjord, 1856 Røst, 3013 Marker, 3427 Tynset, 4217 Åmli, 4222 Bykle, 5025 Røros, 5054 Indre Fosen 0.0040

33 1815 Vega, 1827 Dønna, 3015 Skiptvet, 3432 Lesja, 3433 Skjåk, 3453 Øystre Slidre, 3824 Tokke, 4611 Etne, 5049 Flatanger 0.0039

42 1133 Hjelmeland, 3041 Gol, 3046 Krødsherad, 3425 Engerdal, 3437 Sel, 3803 Tønsberg, 3820 Seljord, 4225 Lyngdal, 4637 Hyllestad, 4651 Stryn,
5036 Frosta, 5041 Snåsa, 5042 Lierne

0.0038

55 1121 Time, 1130 Strand, 1857 Værøy, 1875 Hamarøy, 3043 Ål, 3044 Hol, 3403 Hamar, 3451 Nord-Aurdal, 3452 Vestre Slidre, 3454 Vang, 3818 Tinn,
4228 Sirdal, 4617 Kvinnherad, 4629 Modalen, 4639 Vik, 5022 Rennebu, 5053 Inderøy, 5056 Hitra, 5426 Kåfjord

0.0037

74 1114 Bjerkreim, 1120 Klepp, 1122 Gjesdal, 1146 Tysvær, 1517 Hareid, 1539 Rauma, 1820 Alstahaug, 3020 Nordre Follo, 3037 Hurdal, 3039 Flå,
3040 Nesbyen, 3419 Våler, 3421 Trysil, 3431 Dovre, 3436 Nord-Fron, 3446 Gran, 3449 Sør-Aurdal, 3804 Sandefjord, 3825 Vinje, 4221 Valle,
4227 Kvinesdal, 4615 Fitjar, 4633 Fedje, 4641 Aurland, 4647 Sunnfjord, 4648 Bremanger, 5045 Grong, 5061 Rindal, 5418 Målselv

0.0036

103 1144 Kvitsøy, 1573 Smøla, 1818 Herøy, 1868 Øksnes, 3006 Kongsberg, 3021 Ås, 3024 Bærum, 3053 Jevnaker, 3428 Alvdal, 3441 Gausdal,
3802 Holmestrand, 3808 Notodden, 3814 Kragerø, 3815 Drangedal, 3817 Midt-Telemark, 3822 Nissedal, 4202 Grimstad, 4204 Kristiansand,
4205 Lindesnes, 4219 Evje og Hornnes, 4620 Ulvik, 4622 Kvam, 4636 Solund, 4638 Høyanger, 4640 Sogndal, 4642 Lærdal, 5038 Verdal,
5043 Røyrvik, 5057 Ørland, 5427 Skjervøy, 5442 Nesseby

0.0035

134 1826 Hattfjelldal, 1832 Hemnes, 3023 Nesodden, 3031 Nittedal, 3045 Sigdal, 3438 Sør-Fron, 4223 Vennesla, 4623 Samnanger, 4632 Austrheim,
5432 Loppa

0.0034
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KUL04 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL04. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1838 Gildeskål, 1839 Beiarn, 1856 Røst, 3044 Hol, 3051 Rollag, 4218 Iveland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4619 Eidfjord, 4636 Solund,
5046 Høylandet, 5056 Hitra, 5429 Kvænangen, 5434 Måsøy, 5438 Lebesby, 5440 Berlevåg, 5442 Nesseby

0.0240

19 1832 Hemnes, 3823 Fyresdal, 5045 Grong 0.0164

22 1151 Utsira 0.0163

23 5044 Namsskogan 0.0162

24 1826 Hattfjelldal, 4632 Austrheim 0.0160

26 3034 Nes, 5413 Ibestad 0.0159

28 1867 Bø, 3004 Fredrikstad, 3423 Stor-Elvdal 0.0158

31 3824 Tokke, 5426 Kåfjord, 5435 Nordkapp 0.0156

34 1857 Værøy, 3040 Nesbyen, 4639 Vik, 5033 Tydal, 5424 Lyngen 0.0155

39 3013 Marker, 4220 Bygland, 5049 Flatanger 0.0154
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KUL05 Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL05. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1134 Suldal, 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 3449 Sør-Aurdal, 3823 Fyresdal, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4619 Eidfjord, 4633 Fedje,
4638 Høyanger, 4641 Aurland, 5033 Tydal, 5043 Røyrvik, 5404 Vardø, 5406 Hammerfest, 5438 Lebesby, 5440 Berlevåg

0.0240

19 5441 Tana 0.0156

20 1856 Røst, 4227 Kvinesdal, 4625 Austevoll 0.0155

23 1851 Lødingen, 4220 Bygland, 5044 Namsskogan 0.0154

26 1845 Sørfold, 3403 Hamar 0.0153

28 1135 Sauda, 3039 Flå 0.0152

30 1860 Vestvågøy, 4218 Iveland 0.0151

32 1516 Ulstein, 3434 Lom, 4228 Sirdal, 4650 Gloppen, 5034 Meråker 0.0150

37 3050 Flesberg, 4636 Solund, 5057 Ørland 0.0149

40 1103 Stavanger, 1547 Aukra, 1835 Træna, 3022 Frogn, 4644 Luster, 5042 Lierne, 5444 Sør-Varanger 0.0148
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KUL06 Kinobesøk per innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL06. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1106 Haugesund, 1121 Time, 1507 Ålesund, 1516 Ulstein, 3004 Fredrikstad, 3020 Nordre Follo, 3043 Ål, 3403 Hamar, 3405 Lillehammer, 3407 Gjøvik,
3803 Tønsberg, 3817 Midt-Telemark, 4601 Bergen, 4626 Øygarden, 5001 Trondheim, 5021 Oppdal, 5035 Stjørdal, 5038 Verdal

0.0060

19 4227 Kvinesdal, 4611 Etne, 4640 Sogndal, 5401 Tromsø, 5418 Målselv 0.0046

24 1103 Stavanger, 1108 Sandnes, 1146 Tysvær, 1515 Herøy, 1815 Vega, 3808 Notodden, 5025 Røros 0.0045

31 0301 Oslo, 3030 Lillestrøm, 3033 Ullensaker 0.0044

34 1506 Molde, 1820 Alstahaug, 3806 Porsgrunn, 4207 Flekkefjord, 5405 Vadsø 0.0043

39 3005 Drammen, 3007 Ringerike, 4225 Lyngdal, 5007 Namsos, 5057 Ørland, 5435 Nordkapp 0.0042

45 1101 Eigersund, 1151 Utsira, 3006 Kongsberg, 3422 Åmot, 3427 Tynset, 4204 Kristiansand, 4621 Voss, 5402 Harstad, 5436 Porsanger 0.0041

54 1135 Sauda, 1824 Vefsn, 3002 Moss, 3401 Kongsvinger, 5006 Steinkjer 0.0040

59 1563 Sunndal, 1804 Bodø, 3420 Elverum, 3451 Nord-Aurdal, 3818 Tinn, 4201 Risør, 4202 Grimstad, 4228 Sirdal, 4613 Bømlo, 4614 Stord, 5027 Midtre
Gauldal, 5049 Flatanger, 5403 Alta, 5444 Sør-Varanger

0.0039

73 1134 Suldal, 1833 Rana, 1851 Lødingen, 3024 Bærum, 3034 Nes, 3801 Horten, 3805 Larvik, 4203 Arendal, 4629 Modalen, 4647 Sunnfjord,
5406 Hammerfest

0.0038
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KUL07 Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1000 innbygger 15

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL07. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1134 Suldal, 1833 Rana, 1875 Hamarøy, 3043 Ål, 3405 Lillehammer, 3451 Nord-Aurdal, 3824 Tokke, 4221 Valle, 4601 Bergen,
4650 Gloppen, 5025 Røros, 5405 Vadsø, 5414 Gratangen, 5430 Kautokeino, 5435 Nordkapp, 5437 Karasjok, 5442 Nesseby

0.0240

19 5436 Porsanger 0.0151

20 1103 Stavanger, 4222 Bykle, 4637 Hyllestad, 5001 Trondheim 0.0150

24 3433 Skjåk, 3454 Vang, 4621 Voss 0.0149

27 1860 Vestvågøy, 3023 Nesodden, 3403 Hamar, 3820 Seljord, 4220 Bygland, 4620 Ulvik, 5401 Tromsø, 5418 Målselv 0.0148

35 1151 Utsira, 3417 Grue, 3818 Tinn, 4204 Kristiansand, 4647 Sunnfjord, 5056 Hitra 0.0147

41 1824 Vefsn, 3821 Kviteseid, 4640 Sogndal, 5404 Vardø, 5426 Kåfjord, 5438 Lebesby 0.0146

47 3011 Hvaler, 3803 Tønsberg, 4213 Tvedestrand, 5444 Sør-Varanger 0.0145

51 1119 Hå, 1865 Vågan, 1866 Hadsel, 3401 Kongsvinger, 3822 Nissedal, 4228 Sirdal, 5403 Alta 0.0144

58 1106 Haugesund, 1506 Molde, 1507 Ålesund, 1804 Bodø, 1870 Sortland, 3005 Drammen, 3019 Vestby, 3040 Nesbyen, 3426 Tolga, 3427 Tynset,
4203 Arendal, 4217 Åmli, 5021 Oppdal, 5032 Selbu, 5033 Tydal

0.0143
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KUL08 Andel av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL08. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1573 Smøla, 1828 Nesna, 1856 Røst, 1875 Hamarøy, 3426 Tolga, 3429 Folldal, 3430 Os, 3452 Vestre Slidre, 3824 Tokke, 4216 Birkenes, 4222 Bykle,
4619 Eidfjord, 4620 Ulvik, 5043 Røyrvik, 5049 Flatanger, 5052 Leka, 5413 Ibestad, 5415 Lavangen

0.0180

19 3805 Larvik, 4643 Årdal 0.0136

21 1144 Kvitsøy, 5058 Åfjord 0.0133

23 3440 Øyer, 4634 Masfjorden, 4646 Fjaler 0.0132

26 3819 Hjartdal 0.0131

27 1838 Gildeskål, 3453 Øystre Slidre 0.0130

29 4228 Sirdal, 5026 Holtålen 0.0129

31 1859 Flakstad, 4637 Hyllestad 0.0128

33 1535 Vestnes, 3823 Fyresdal 0.0127

35 3043 Ål 0.0126
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KUL09 Antall timer i kulturskolen, per elev 15

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL09. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1811 Bindal, 1824 Vefsn, 1832 Hemnes, 1836 Rødøy, 1841 Fauske, 1851 Lødingen, 3031 Nittedal, 3039 Flå, 3044 Hol, 4213 Tvedestrand,
4215 Lillesand, 4633 Fedje, 5036 Frosta, 5417 Salangen, 5436 Porsanger, 5437 Karasjok, 5439 Gamvik

0.0060

19 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1160 Vindafjord, 1539 Rauma, 1578 Fjord, 1579 Hustadvika, 1825 Grane, 1827 Dønna, 1837 Meløy, 1845 Sørfold,
1860 Vestvågøy, 1867 Bø, 3018 Våler, 3019 Vestby, 3038 Hole, 3050 Flesberg, 3054 Lunner, 3414 Nord-Odal, 3415 Sør-Odal, 3416 Eidskog,
3418 Åsnes, 3424 Rendalen, 3431 Dovre, 3433 Skjåk, 3438 Sør-Fron, 3820 Seljord, 3822 Nissedal, 3825 Vinje, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4228 Sirdal,
4618 Ullensvang, 4619 Eidfjord, 4620 Ulvik, 4634 Masfjorden, 4636 Solund, 4641 Aurland, 5014 Frøya, 5033 Tydal, 5044 Namsskogan, 5045 Grong,
5046 Høylandet, 5055 Heim, 5056 Hitra, 5061 Rindal, 5404 Vardø, 5405 Vadsø, 5416 Bardu, 5419 Sørreisa, 5420 Dyrøy, 5421 Senja, 5423 Karlsøy,
5424 Lyngen, 5425 Storfjord, 5426 Kåfjord, 5428 Nordreisa, 5435 Nordkapp, 5438 Lebesby, 5441 Tana, 5442 Nesseby

0.0035

79 1870 Sortland, 1874 Moskenes, 3046 Krødsherad, 3407 Gjøvik, 3417 Grue, 3434 Lom, 3439 Ringebu, 3449 Sør-Aurdal, 3452 Vestre Slidre,
3821 Kviteseid

0.0034

89 1112 Lund, 3425 Engerdal, 4212 Vegårshei, 5411 Kvæfjord 0.0033

93 1146 Tysvær, 1806 Narvik, 1853 Evenes, 1871 Andøy, 3024 Bærum, 3419 Våler, 3454 Vang, 4601 Bergen, 4644 Luster, 4651 Stryn, 5434 Måsøy 0.0032

104 1804 Bodø, 1866 Hadsel, 1868 Øksnes, 3006 Kongsberg, 3023 Nesodden, 4638 Høyanger, 4640 Sogndal 0.0031

111 1127 Randaberg, 1826 Hattfjelldal, 3015 Skiptvet, 3430 Os, 3436 Nord-Fron, 3813 Bamble, 4226 Hægebostad, 5443 Båtsfjord 0.0030

119 1865 Vågan, 3405 Lillehammer, 3815 Drangedal, 3824 Tokke, 4602 Kinn, 4622 Kvam, 4629 Modalen, 5432 Loppa 0.0029

127 1531 Sula, 1833 Rana, 3002 Moss, 3014 Indre Østfold, 3030 Lillestrøm, 3432 Lesja, 3442 Østre Toten, 3802 Holmestrand, 3817 Midt-Telemark,
4637 Hyllestad, 5020 Osen, 5057 Ørland, 5414 Gratangen, 5415 Lavangen

0.0028

141 3012 Aremark, 3403 Hamar, 3423 Stor-Elvdal, 3450 Etnedal, 3453 Øystre Slidre, 4227 Kvinesdal, 5022 Rennebu, 5054 Indre Fosen, 5058 Åfjord 0.0027
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KUL10 Kommunale fritidssentre, årlige besøk per 1000 innbyggere 6-20 år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL10. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1576 Aure, 1578 Fjord, 1856 Røst, 1857 Værøy, 3044 Hol, 3816 Nome, 3819 Hjartdal, 4222 Bykle, 4227 Kvinesdal, 4629 Modalen, 5413 Ibestad,
5417 Salangen, 5424 Lyngen, 5425 Storfjord, 5426 Kåfjord, 5434 Måsøy, 5438 Lebesby, 5440 Berlevåg

0.0180

19 5442 Nesseby 0.0109

20 1560 Tingvoll, 1832 Hemnes, 1841 Fauske, 3013 Marker, 3822 Nissedal, 4638 Høyanger, 5406 Hammerfest 0.0108

27 1539 Rauma, 1826 Hattfjelldal, 3818 Tinn, 3823 Fyresdal, 4206 Farsund, 4214 Froland, 4631 Alver, 5043 Røyrvik, 5404 Vardø 0.0107

36 1106 Haugesund, 1557 Gjemnes, 1806 Narvik, 1839 Beiarn, 1870 Sortland, 3003 Sarpsborg, 3026 Aurskog-Høland, 3039 Flå, 3051 Rollag,
3424 Rendalen, 3450 Etnedal, 3801 Horten, 3813 Bamble, 4218 Iveland, 4220 Bygland, 4223 Vennesla, 4620 Ulvik, 4641 Aurland,
5044 Namsskogan, 5420 Dyrøy, 5441 Tana

0.0106

57 1573 Smøla, 1851 Lødingen, 3042 Hemsedal, 3425 Engerdal, 3447 Søndre Land, 3824 Tokke, 4205 Lindesnes, 4628 Vaksdal, 4642 Lærdal,
5014 Frøya, 5031 Malvik, 5047 Overhalla, 5049 Flatanger, 5405 Vadsø, 5432 Loppa

0.0105

72 1825 Grane, 1840 Saltdal 0.0103

74 5046 Høylandet 0.0101

75 4632 Austrheim 0.0100

76 3015 Skiptvet 0.0099
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KUL11 Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall KUL11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1119 Hå, 1547 Aukra, 1832 Hemnes, 1839 Beiarn, 1857 Værøy, 1867 Bø, 3007 Ringerike, 3026 Aurskog-Høland, 3034 Nes, 3048 Øvre Eiker,
3453 Øystre Slidre, 3819 Hjartdal, 3823 Fyresdal, 4216 Birkenes, 5046 Høylandet, 5059 Orkland, 5429 Kvænangen, 5433 Hasvik

0.0180

19 3017 Råde, 5434 Måsøy 0.0133

21 4651 Stryn 0.0132

22 1834 Lurøy 0.0131

23 3036 Nannestad, 3426 Tolga, 5055 Heim 0.0130

26 1121 Time, 3413 Stange 0.0129

28 0301 Oslo, 1835 Træna, 3405 Lillehammer, 3805 Larvik, 5029 Skaun 0.0128

33 3045 Sigdal, 3411 Ringsaker 0.0127

35 1120 Klepp 0.0126

36 3015 Skiptvet, 3028 Enebakk, 3033 Ullensaker, 3049 Lier, 3442 Østre Toten, 4636 Solund 0.0125
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Miljø
MIL01 Energikostnader per kvm bygg

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL01. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1151 Utsira, 1532 Giske, 1576 Aure, 3041 Gol, 3042 Hemsedal, 3052 Nore og Uvdal, 4216 Birkenes, 4628 Vaksdal, 5405 Vadsø,
5438 Lebesby, 5439 Gamvik

0.0180

13 5436 Porsanger 0.0179

14 1505 Kristiansund, 1531 Sula, 4215 Lillesand 0.0178

17 5427 Skjervøy 0.0177

18 4625 Austevoll, 5441 Tana 0.0176

20 4228 Sirdal, 5432 Loppa 0.0173

22 3013 Marker, 3038 Hole, 3044 Hol 0.0171

25 5032 Selbu, 5035 Stjørdal, 5424 Lyngen 0.0170

28 4224 Åseral 0.0169

29 1145 Bokn, 1573 Smøla, 5029 Skaun 0.0167
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MIL02 Formålsbygg, areal per innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL02. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1101 Eigersund, 1531 Sula, 1554 Averøy, 3005 Drammen, 3031 Nittedal, 3034 Nes, 3035 Eidsvoll, 3037 Hurdal, 3817 Midt-Telemark, 4601 Bergen,
5443 Båtsfjord

0.0180

12 0301 Oslo, 5001 Trondheim 0.0179

14 3006 Kongsberg, 3016 Rakkestad 0.0178

16 1149 Karmøy, 3002 Moss, 3023 Nesodden 0.0177

19 3036 Nannestad, 3803 Tønsberg, 4202 Grimstad 0.0176

22 1106 Haugesund, 1108 Sandnes, 5412 Tjeldsund 0.0175

25 3811 Færder, 4645 Askvoll 0.0174

27 3003 Sarpsborg, 3015 Skiptvet, 3401 Kongsvinger, 3451 Nord-Aurdal, 3804 Sandefjord 0.0172

32 1507 Ålesund, 3805 Larvik 0.0171

34 1130 Strand, 1528 Sykkylven 0.0170
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MIL03 Energibruk per bruker, kommunale bygg

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL03. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1532 Giske, 1825 Grane, 1828 Nesna, 1875 Hamarøy, 3037 Hurdal, 3049 Lier, 4645 Askvoll, 5056 Hitra, 5436 Porsanger, 5441 Tana 0.0180

11 3023 Nesodden 0.0178

12 3005 Drammen 0.0177

13 0301 Oslo, 4640 Sogndal 0.0176

15 1554 Averøy 0.0175

16 1101 Eigersund 0.0174

17 3006 Kongsberg, 3031 Nittedal, 4204 Kristiansand, 5001 Trondheim 0.0173

21 4601 Bergen 0.0172

22 3002 Moss, 4202 Grimstad 0.0171

24 4624 Bjørnafjorden 0.0170
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MIL04 Husholdningsavfall per årsinnbygger i kilo

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL04. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1151 Utsira, 1828 Nesna, 1832 Hemnes, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1835 Træna, 1836 Rødøy, 4618 Ullensvang, 4619 Eidfjord, 4620 Ulvik,
4621 Voss, 5427 Skjervøy, 5428 Nordreisa, 5429 Kvænangen, 5434 Måsøy, 5435 Nordkapp, 5436 Porsanger, 5437 Karasjok, 5438 Lebesby,
5439 Gamvik

0.0180

22 5424 Lyngen, 5425 Storfjord, 5426 Kåfjord 0.0179

25 5405 Vadsø 0.0178

26 4626 Øygarden 0.0174

27 5406 Hammerfest 0.0173

28 4224 Åseral, 4638 Høyanger, 4639 Vik, 4640 Sogndal, 4641 Aurland, 4642 Lærdal, 4644 Luster, 5416 Bardu 0.0172

36 1520 Ørsta, 1577 Volda, 4226 Hægebostad 0.0171

39 4649 Stad 0.0170

40 4602 Kinn, 4648 Bremanger, 4650 Gloppen, 4651 Stryn 0.0169

44 5001 Trondheim 0.0168
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MIL05 Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL05. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1514 Sande, 1515 Herøy, 1516 Ulstein, 1517 Hareid, 3001 Halden, 3420 Elverum, 3421 Trysil, 3422 Åmot, 3801 Horten, 3802 Holmestrand,
3803 Tønsberg, 3804 Sandefjord, 3805 Larvik, 3806 Porsgrunn, 3807 Skien, 3811 Færder, 3812 Siljan, 3813 Bamble

0.0180

19 1520 Ørsta, 1577 Volda 0.0156

21 4215 Lillesand, 4216 Birkenes 0.0155

23 3407 Gjøvik, 3442 Østre Toten, 3443 Vestre Toten, 3447 Søndre Land, 3448 Nordre Land 0.0153

28 5031 Malvik, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5035 Stjørdal, 5036 Frosta, 5037 Levanger, 5038 Verdal, 5053 Inderøy 0.0152

37 3033 Ullensaker, 3035 Eidsvoll, 3036 Nannestad, 3037 Hurdal 0.0148

41 3005 Drammen, 3047 Modum, 3048 Øvre Eiker, 3049 Lier 0.0146

45 4642 Lærdal 0.0145

46 4638 Høyanger, 4639 Vik, 4640 Sogndal, 4641 Aurland, 4644 Luster 0.0144

51 3417 Grue, 3418 Åsnes, 3419 Våler 0.0143
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MIL06 Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3)

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL06. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 5060 Nærøysund 0.0180

2 3418 Åsnes 0.0167

3 3412 Løten, 3443 Vestre Toten 0.0164

5 1151 Utsira, 3450 Etnedal 0.0163

7 3037 Hurdal 0.0160

8 3032 Gjerdrum 0.0157

9 1120 Klepp 0.0156

10 3413 Stange, 4616 Tysnes 0.0155

12 4631 Alver 0.0153

13 3016 Rakkestad, 5042 Lierne 0.0152
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MIL07 Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL07. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1103 Stavanger, 1121 Time, 1134 Suldal, 1578 Fjord, 1815 Vega, 3825 Vinje, 4220 Bygland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4228 Sirdal,
4618 Ullensvang, 4619 Eidfjord, 4620 Ulvik, 4629 Modalen, 4639 Vik, 4641 Aurland, 4643 Årdal

0.0180

19 3013 Marker, 3823 Fyresdal, 4207 Flekkefjord, 4218 Iveland 0.0113

23 1563 Sunndal, 4215 Lillesand, 4638 Høyanger, 4640 Sogndal, 5404 Vardø 0.0112

28 3403 Hamar, 3411 Ringsaker, 3818 Tinn 0.0111

31 1119 Hå, 1122 Gjesdal, 1839 Beiarn, 3433 Skjåk, 3824 Tokke, 4223 Vennesla, 4622 Kvam, 5033 Tydal 0.0110

39 1124 Sola, 1145 Bokn, 1146 Tysvær, 1813 Brønnøy, 1835 Træna, 3005 Drammen, 3820 Seljord, 4202 Grimstad, 4644 Luster 0.0109

48 1120 Klepp, 1127 Randaberg, 1135 Sauda, 1149 Karmøy, 1525 Stranda, 1874 Moskenes, 4227 Kvinesdal 0.0108

55 1505 Kristiansund, 3006 Kongsberg, 3016 Rakkestad, 3029 Lørenskog, 3042 Hemsedal, 3407 Gjøvik, 3420 Elverum, 3807 Skien, 3813 Bamble,
4206 Farsund, 4213 Tvedestrand, 4217 Åmli, 4601 Bergen, 4624 Bjørnafjorden, 4642 Lærdal, 5034 Meråker, 5424 Lyngen, 5439 Gamvik

0.0107

73 1108 Sandnes, 1130 Strand, 1517 Hareid, 1539 Rauma, 1547 Aukra, 1573 Smøla, 1577 Volda, 1812 Sømna, 1824 Vefsn, 1837 Meløy, 1838 Gildeskål,
1840 Saltdal, 1845 Sørfold, 1870 Sortland, 3003 Sarpsborg, 3014 Indre Østfold, 3019 Vestby, 3022 Frogn, 3048 Øvre Eiker, 3405 Lillehammer,
3422 Åmot, 3801 Horten, 3804 Sandefjord, 3805 Larvik, 4204 Kristiansand, 4219 Evje og Hornnes, 4621 Voss, 4628 Vaksdal, 5001 Trondheim,
5043 Røyrvik, 5057 Ørland, 5401 Tromsø, 5406 Hammerfest, 5433 Hasvik

0.0106

107 0301 Oslo, 1101 Eigersund, 1833 Rana, 1865 Vågan, 3002 Moss, 3004 Fredrikstad, 3020 Nordre Follo, 3024 Bærum, 3043 Ål, 3802 Holmestrand,
3822 Nissedal, 4205 Lindesnes, 4647 Sunnfjord, 4649 Stad, 4651 Stryn, 5006 Steinkjer, 5031 Malvik, 5045 Grong, 5060 Nærøysund, 5061 Rindal,
5443 Båtsfjord

0.0105
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MIL08 Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 1.000 dekar

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL08. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1106 Haugesund, 1134 Suldal, 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 1827 Dønna, 1835 Træna, 1836 Rødøy, 1851 Lødingen, 1853 Evenes, 1856 Røst, 3013 Marker,
3020 Nordre Follo, 3023 Nesodden, 3422 Åmot, 3443 Vestre Toten, 3818 Tinn, 3823 Fyresdal, 3824 Tokke, 4217 Åmli, 4222 Bykle, 4619 Eidfjord,
4629 Modalen, 4636 Solund, 4643 Årdal, 5033 Tydal, 5044 Namsskogan, 5049 Flatanger, 5404 Vardø, 5413 Ibestad, 5427 Skjervøy, 5432 Loppa,
5437 Karasjok, 5438 Lebesby, 5439 Gamvik, 5440 Berlevåg

0.0180

36 1145 Bokn, 3041 Gol, 3046 Krødsherad, 3424 Rendalen, 3434 Lom, 3435 Vågå, 3437 Sel, 3439 Ringebu, 3815 Drangedal, 3817 Midt-Telemark,
4634 Masfjorden, 5034 Meråker, 5036 Frosta

0.0179

49 1146 Tysvær, 1511 Vanylven, 3425 Engerdal, 3436 Nord-Fron, 3447 Søndre Land, 3450 Etnedal, 3816 Nome, 3819 Hjartdal, 4219 Evje og Hornnes,
4637 Hyllestad, 5043 Røyrvik

0.0178

60 1859 Flakstad, 3012 Aremark, 3018 Våler, 3442 Østre Toten, 4614 Stord, 4642 Lærdal, 5041 Snåsa 0.0177

67 1573 Smøla, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, 1832 Hemnes, 1840 Saltdal, 1848 Steigen, 3016 Rakkestad, 3026 Aurskog-Høland, 3034 Nes, 3418 Åsnes,
3431 Dovre, 4228 Sirdal, 4616 Tysnes, 4641 Aurland, 5032 Selbu, 5060 Nærøysund

0.0176

83 1576 Aure, 1816 Vevelstad, 3017 Råde, 4203 Arendal, 4216 Birkenes, 5046 Høylandet, 5055 Heim 0.0175

90 1812 Sømna, 1815 Vega, 3030 Lillestrøm, 3453 Øystre Slidre, 4620 Ulvik, 4650 Gloppen, 5053 Inderøy 0.0174

97 1525 Stranda, 1560 Tingvoll, 1839 Beiarn, 1841 Fauske, 1875 Hamarøy, 3002 Moss, 3419 Våler, 3805 Larvik, 3814 Kragerø, 3820 Seljord 0.0173

107 1101 Eigersund, 1838 Gildeskål, 3054 Lunner, 3415 Sør-Odal, 3811 Færder, 4640 Sogndal, 5052 Leka, 5054 Indre Fosen 0.0172

115 1130 Strand, 3043 Ål, 3048 Øvre Eiker, 3417 Grue, 3449 Sør-Aurdal, 3802 Holmestrand, 4201 Risør, 4215 Lillesand, 5037 Levanger 0.0171
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MIL09 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter - alle utslipp

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL09. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3029 Lørenskog 0.0180

2 3024 Bærum 0.0179

3 3023 Nesodden 0.0178

4 3032 Gjerdrum 0.0177

5 0301 Oslo, 3025 Asker, 4202 Grimstad 0.0176

8 3036 Nannestad, 3807 Skien, 4214 Froland, 5001 Trondheim 0.0174

12 3028 Enebakk, 3031 Nittedal 0.0173

14 1106 Haugesund, 3018 Våler, 4627 Askøy, 5419 Sørreisa 0.0172

18 1841 Fauske 0.0171

19 3005 Drammen, 3006 Kongsberg, 3047 Modum, 3405 Lillehammer, 4203 Arendal 0.0170
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MIL10 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, oppvarming

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL10. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1505 Kristiansund, 1531 Sula, 1532 Giske 0.0060

4 1516 Ulstein, 3024 Bærum, 3029 Lørenskog, 4202 Grimstad, 5001 Trondheim, 5401 Tromsø 0.0059

10 1101 Eigersund, 1515 Herøy, 1517 Hareid, 1547 Aukra, 3023 Nesodden, 3025 Asker, 3047 Modum, 3049 Lier, 5029 Skaun 0.0058

19 1130 Strand, 3021 Ås, 3048 Øvre Eiker, 4204 Kristiansand 0.0057

23 0301 Oslo, 1111 Sokndal, 1507 Ålesund, 1520 Ørsta, 1554 Averøy, 1820 Alstahaug, 1865 Vågan, 3019 Vestby, 3028 Enebakk, 3032 Gjerdrum,
3403 Hamar

0.0056

34 1577 Volda, 1813 Brønnøy, 1870 Sortland, 3405 Lillehammer, 3443 Vestre Toten, 3812 Siljan, 5411 Kvæfjord, 5419 Sørreisa, 5435 Nordkapp 0.0055

43 1144 Kvitsøy, 1535 Vestnes, 1824 Vefsn, 1837 Meløy, 1857 Værøy, 1860 Vestvågøy, 3007 Ringerike, 3026 Aurskog-Høland, 3031 Nittedal, 3034 Nes,
3035 Eidsvoll, 3036 Nannestad, 3053 Jevnaker, 3407 Gjøvik, 3442 Østre Toten, 3808 Notodden, 3813 Bamble, 3814 Kragerø, 4223 Vennesla,
5057 Ørland, 5403 Alta, 5426 Kåfjord

0.0054

65 1112 Lund, 1122 Gjesdal, 1145 Bokn, 1812 Sømna, 1866 Hadsel, 1868 Øksnes, 3412 Løten, 4201 Risør, 4211 Gjerstad, 5006 Steinkjer, 5037 Levanger,
5428 Nordreisa

0.0053

77 1511 Vanylven, 1528 Sykkylven, 1557 Gjemnes, 1818 Herøy, 1835 Træna, 1859 Flakstad, 3005 Drammen, 3054 Lunner, 3413 Stange, 3446 Gran,
3802 Holmestrand, 4205 Lindesnes, 4206 Farsund, 4213 Tvedestrand, 4214 Froland, 4218 Iveland, 5007 Namsos, 5047 Overhalla, 5427 Skjervøy,
5433 Hasvik

0.0052

97 1151 Utsira, 1160 Vindafjord, 1506 Molde, 1563 Sunndal, 1822 Leirfjord, 1841 Fauske, 3033 Ullensaker, 3811 Færder, 4203 Arendal, 4225 Lyngdal,
5056 Hitra

0.0051
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MIL11 Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, avfall

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall MIL11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1103 Stavanger, 1108 Sandnes, 3011 Hvaler, 3018 Våler, 3027 Rælingen, 3441 Gausdal, 4611 Etne, 4632 Austrheim, 5049 Flatanger 0.0060

10 1812 Sømna, 1874 Moskenes, 3029 Lørenskog, 3032 Gjerdrum, 3036 Nannestad, 3042 Hemsedal, 3454 Vang, 4620 Ulvik, 4623 Samnanger,
4629 Modalen, 4634 Masfjorden, 4636 Solund, 4637 Hyllestad, 4642 Lærdal, 4645 Askvoll, 5020 Osen, 5032 Selbu, 5411 Kvæfjord, 5423 Karlsøy,
5441 Tana, 5442 Nesseby

0.0059

31 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1144 Kvitsøy, 1146 Tysvær, 1531 Sula, 1557 Gjemnes, 1573 Smøla, 1827 Dønna, 1868 Øksnes, 3028 Enebakk, 3031 Nittedal,
3038 Hole, 3412 Løten, 3435 Vågå, 3813 Bamble, 4216 Birkenes, 4613 Bømlo, 4616 Tysnes, 4627 Askøy, 4633 Fedje, 4641 Aurland, 5007 Namsos,
5025 Røros, 5028 Melhus, 5029 Skaun, 5036 Frosta, 5046 Høylandet, 5412 Tjeldsund, 5414 Gratangen, 5417 Salangen, 5432 Loppa

0.0058

62 1520 Ørsta, 1822 Leirfjord, 1835 Træna, 1853 Evenes, 3024 Bærum, 3044 Hol, 3440 Øyer, 3443 Vestre Toten, 3446 Gran, 4202 Grimstad,
4218 Iveland, 5035 Stjørdal, 5041 Snåsa, 5053 Inderøy, 5413 Ibestad, 5415 Lavangen, 5420 Dyrøy, 5424 Lyngen

0.0057

80 1554 Averøy, 1577 Volda, 1866 Hadsel, 3007 Ringerike, 3019 Vestby, 3054 Lunner, 3417 Grue, 3427 Tynset, 3428 Alvdal, 3451 Nord-Aurdal,
3453 Øystre Slidre, 3812 Siljan, 3815 Drangedal, 3819 Hjartdal, 4214 Froland, 4220 Bygland, 4225 Lyngdal, 4612 Sveio, 4638 Høyanger, 5402 Harstad,
5426 Kåfjord

0.0056

101 1532 Giske, 1851 Lødingen, 1871 Andøy, 3012 Aremark, 3035 Eidsvoll, 3411 Ringsaker, 3447 Søndre Land, 3449 Sør-Aurdal, 3820 Seljord,
4625 Austevoll

0.0055

111 3013 Marker, 3017 Råde, 3037 Hurdal, 3450 Etnedal, 4648 Bremanger, 4651 Stryn, 5427 Skjervøy, 5434 Måsøy 0.0054

119 1516 Ulstein, 1836 Rødøy, 3040 Nesbyen, 3041 Gol, 3436 Nord-Fron, 4617 Kvinnherad, 4646 Fjaler, 5433 Hasvik 0.0053

127 0301 Oslo, 1515 Herøy, 3016 Rakkestad, 3047 Modum, 3049 Lier, 3414 Nord-Odal, 3448 Nordre Land, 4228 Sirdal, 5052 Leka 0.0052

136 1563 Sunndal, 1848 Steigen, 1856 Røst, 3039 Flå, 3050 Flesberg, 4212 Vegårshei, 4227 Kvinesdal 0.0051
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Saksbehandling
SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK01. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 (293 kommuner) 0.0300

294 1516 Ulstein, 1531 Sula, 1579 Hustadvika, 3006 Kongsberg, 3011 Hvaler, 3035 Eidsvoll, 3038 Hole, 3054 Lunner, 3423 Stor-Elvdal, 3436 Nord-Fron,
3802 Holmestrand, 4222 Bykle, 4602 Kinn, 5055 Heim, 5421 Senja, 5444 Sør-Varanger

0.0166

310 1573 Smøla, 1812 Sømna, 1875 Hamarøy, 3029 Lørenskog, 3803 Tønsberg, 4228 Sirdal, 4645 Askvoll, 5428 Nordreisa, 5435 Nordkapp, 5441 Tana 0.0050
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SAK02 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK02. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1875 Hamarøy, 5411 Kvæfjord 0.0240

3 3821 Kviteseid, 5440 Berlevåg 0.0234

5 1560 Tingvoll, 3041 Gol, 3822 Nissedal, 5052 Leka 0.0228

9 1840 Saltdal, 3434 Lom, 4228 Sirdal 0.0221

12 1837 Meløy, 3026 Aurskog-Høland, 3429 Folldal, 4204 Kristiansand, 5424 Lyngen, 5425 Storfjord, 5432 Loppa 0.0215

19 1108 Sandnes, 3043 Ål, 3046 Krødsherad, 3414 Nord-Odal, 4212 Vegårshei, 5418 Målselv 0.0209

25 1838 Gildeskål, 3050 Flesberg, 3417 Grue, 3433 Skjåk, 3820 Seljord, 4211 Gjerstad, 4226 Hægebostad, 5033 Tydal, 5438 Lebesby, 5444 Sør-Varanger 0.0202

35 1114 Bjerkreim, 1514 Sande, 1839 Beiarn, 4206 Farsund, 4630 Osterøy, 4650 Gloppen, 5020 Osen, 5038 Verdal, 5428 Nordreisa 0.0196

44 1547 Aukra, 1806 Narvik, 1867 Bø, 3007 Ringerike, 3032 Gjerdrum, 3044 Hol, 3416 Eidskog, 3420 Elverum, 4221 Valle, 4612 Sveio, 5047 Overhalla 0.0190

55 1145 Bokn, 1151 Utsira, 1866 Hadsel, 3036 Nannestad, 3052 Nore og Uvdal, 3418 Åsnes, 3426 Tolga, 3431 Dovre, 3435 Vågå, 3443 Vestre Toten,
3449 Sør-Aurdal, 3804 Sandefjord, 3808 Notodden, 4621 Voss, 4628 Vaksdal, 5014 Frøya, 5021 Oppdal, 5031 Malvik

0.0184
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SAK03 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK03. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 5440 Berlevåg 0.0240

2 4217 Åmli 0.0237

3 1875 Hamarøy, 3041 Gol, 3821 Kviteseid 0.0235

6 5411 Kvæfjord 0.0232

7 3820 Seljord 0.0227

8 1838 Gildeskål, 3026 Aurskog-Høland 0.0224

10 4620 Ulvik, 4628 Vaksdal, 5404 Vardø 0.0222

13 3448 Nordre Land 0.0219

14 3046 Krødsherad 0.0216

15 1114 Bjerkreim, 5045 Grong 0.0214
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SAK04 Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK04. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1106 Haugesund, 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1516 Ulstein, 1579 Hustadvika, 1815 Vega, 1820 Alstahaug, 3004 Fredrikstad, 3027 Rælingen,
3029 Lørenskog, 3032 Gjerdrum, 3448 Nordre Land, 3453 Øystre Slidre, 4614 Stord, 4630 Osterøy, 5047 Overhalla, 5425 Storfjord, 5435 Nordkapp

0.0240

19 0301 Oslo, 3049 Lier 0.0160

21 1108 Sandnes, 4647 Sunnfjord 0.0158

23 1816 Vevelstad, 3018 Våler, 3438 Sør-Fron 0.0157

26 3040 Nesbyen, 3042 Hemsedal, 5045 Grong 0.0156

29 3054 Lunner 0.0155

30 4621 Voss 0.0153

31 3025 Asker, 3047 Modum, 3440 Øyer, 4632 Austrheim 0.0152

35 3028 Enebakk, 3439 Ringebu, 4650 Gloppen 0.0150

38 1539 Rauma, 4640 Sogndal 0.0148
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SAK05 Saksbehandlingsgebyr for enebolig

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK05. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3046 Krødsherad, 3824 Tokke, 3825 Vinje, 4629 Modalen, 5420 Dyrøy 0.0240

6 5052 Leka 0.0236

7 1151 Utsira 0.0233

8 1112 Lund, 5433 Hasvik 0.0231

10 1867 Bø 0.0228

11 5426 Kåfjord 0.0227

12 1811 Bindal, 1816 Vevelstad 0.0224

14 3429 Folldal 0.0222

15 1856 Røst 0.0221

16 1114 Bjerkreim 0.0220
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SAK06 Andel av byggesøknader innvilget ved dispensasjon fra plan

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK06. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1146 Tysvær, 1812 Sømna, 1840 Saltdal, 1857 Værøy, 3013 Marker, 3032 Gjerdrum, 3037 Hurdal, 3047 Modum, 3054 Lunner, 3431 Dovre,
3435 Vågå, 3438 Sør-Fron, 3446 Gran, 3817 Midt-Telemark, 3818 Tinn, 3819 Hjartdal, 4224 Åseral, 4625 Austevoll, 4639 Vik, 4641 Aurland,
4642 Lærdal, 5041 Snåsa, 5042 Lierne, 5045 Grong, 5425 Storfjord, 5429 Kvænangen

0.0180

28 5053 Inderøy 0.0178

29 3405 Lillehammer, 5056 Hitra 0.0175

31 1160 Vindafjord 0.0174

32 5038 Verdal 0.0172

33 3034 Nes, 5027 Midtre Gauldal, 5052 Leka 0.0167

36 5006 Steinkjer 0.0166

37 3426 Tolga, 3434 Lom 0.0165

39 4213 Tvedestrand 0.0164

40 1824 Vefsn, 4647 Sunnfjord 0.0161
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SAK07 Andel byggesøknader innvilget i områder med restriksjoner

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK07. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3032 Gjerdrum, 3438 Sør-Fron, 3446 Gran 0.0060

4 1144 Kvitsøy, 3029 Lørenskog, 5437 Karasjok 0.0047

7 4223 Vennesla 0.0045

8 3011 Hvaler, 3017 Råde, 4215 Lillesand 0.0044

11 1528 Sykkylven, 3040 Nesbyen, 3413 Stange, 3817 Midt-Telemark, 4614 Stord 0.0042

16 3813 Bamble, 4631 Alver, 4647 Sunnfjord, 5007 Namsos 0.0041

20 1506 Molde, 3030 Lillestrøm, 3803 Tønsberg, 3818 Tinn, 4612 Sveio, 5403 Alta 0.0040

26 3019 Vestby, 5014 Frøya, 5059 Orkland 0.0039

29 1822 Leirfjord, 3025 Asker, 3814 Kragerø, 5413 Ibestad 0.0038

33 1853 Evenes, 3003 Sarpsborg, 3024 Bærum, 5031 Malvik 0.0037
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SAK08 Gebyr for privat forslag til reguleringsplan

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall SAK08. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1811 Bindal, 1822 Leirfjord, 1835 Træna, 1838 Gildeskål, 1875 Hamarøy, 3053 Jevnaker, 3812 Siljan, 3820 Seljord, 3825 Vinje, 4611 Etne,
4629 Modalen, 4632 Austrheim, 4643 Årdal, 5404 Vardø, 5405 Vadsø, 5415 Lavangen, 5422 Balsfjord, 5432 Loppa, 5433 Hasvik, 5435 Nordkapp,
5436 Porsanger, 5437 Karasjok, 5441 Tana

0.0060

24 1826 Hattfjelldal, 5044 Namsskogan 0.0059

26 1151 Utsira, 1815 Vega, 1856 Røst, 3433 Skjåk, 3450 Etnedal, 4218 Iveland, 4637 Hyllestad, 5414 Gratangen 0.0058

34 4650 Gloppen, 5020 Osen, 5041 Snåsa, 5046 Høylandet, 5047 Overhalla, 5061 Rindal, 5416 Bardu, 5426 Kåfjord 0.0057

42 3436 Nord-Fron, 3449 Sør-Aurdal, 4620 Ulvik 0.0056

45 1557 Gjemnes, 1573 Smøla, 1818 Herøy, 3823 Fyresdal, 4205 Lindesnes, 4222 Bykle, 5424 Lyngen, 5434 Måsøy, 5440 Berlevåg 0.0055

54 1111 Sokndal, 1514 Sande, 1812 Sømna, 1827 Dønna, 1867 Bø, 3429 Folldal, 3824 Tokke, 4221 Valle, 4639 Vik, 5425 Storfjord, 5427 Skjervøy,
5428 Nordreisa

0.0054

66 1539 Rauma, 1834 Lurøy, 1836 Rødøy, 1839 Beiarn, 3419 Våler, 5033 Tydal, 5052 Leka, 5413 Ibestad, 5420 Dyrøy, 5430 Kautokeino 0.0053

76 1112 Lund, 1135 Sauda, 1825 Grane, 1866 Hadsel, 1874 Moskenes, 3418 Åsnes, 3423 Stor-Elvdal, 3426 Tolga, 3430 Os, 3434 Lom, 3437 Sel,
4211 Gjerstad, 4220 Bygland, 4633 Fedje, 4644 Luster, 5042 Lierne

0.0052

92 1528 Sykkylven, 1816 Vevelstad, 1848 Steigen, 3412 Løten, 4217 Åmli, 5034 Meråker, 5036 Frosta, 5444 Sør-Varanger 0.0051
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Vann og avløp
VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA01. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1804 Bodø, 1860 Vestvågøy, 1865 Vågan, 1871 Andøy, 3006 Kongsberg, 3804 Sandefjord, 3825 Vinje, 4601 Bergen,
4643 Årdal, 5001 Trondheim, 5416 Bardu

0.0240

14 3814 Kragerø 0.0239

15 1108 Sandnes, 3420 Elverum 0.0238

17 5021 Oppdal 0.0235

18 4207 Flekkefjord, 5421 Senja 0.0232

20 1119 Hå, 3004 Fredrikstad 0.0231

22 3407 Gjøvik 0.0230

23 4628 Vaksdal 0.0228

24 1532 Giske 0.0227

25 3033 Ullensaker 0.0226
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VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende e.coli-prøveresultater

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA02. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 (295 kommuner) 0.0120

296 5412 Tjeldsund 0.0109

297 3803 Tønsberg, 5402 Harstad 0.0108

299 1866 Hadsel 0.0106

300 4205 Lindesnes 0.0096

301 4638 Høyanger 0.0094

302 5032 Selbu 0.0087

303 1851 Lødingen, 1859 Flakstad, 1870 Sortland 0.0070

306 1577 Volda, 1828 Nesna, 3421 Trysil, 3447 Søndre Land, 3448 Nordre Land, 4621 Voss, 4627 Askøy, 5054 Indre Fosen, 5411 Kvæfjord, 5441 Tana 0.0069

316 1871 Andøy, 1875 Hamarøy, 3049 Lier, 3422 Åmot, 3432 Lesja, 4227 Kvinesdal, 4648 Bremanger, 5416 Bardu 0.0068
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VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende IE-prøveresultater

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA03. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 (309 kommuner) 0.0120

310 1806 Narvik 0.0112

311 3436 Nord-Fron 0.0111

312 5412 Tjeldsund 0.0103

313 1577 Volda, 1866 Hadsel 0.0097

315 5035 Stjørdal 0.0093

316 5421 Senja 0.0086

317 4205 Lindesnes 0.0083

318 4638 Høyanger 0.0078

319 1837 Meløy, 5028 Melhus 0.0070
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VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA04. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 (290 kommuner) 0.0060

291 3803 Tønsberg 0.0059

292 1806 Narvik, 3436 Nord-Fron 0.0058

294 4617 Kvinnherad, 5405 Vadsø 0.0056

296 1866 Hadsel, 5406 Hammerfest 0.0055

298 4205 Lindesnes, 5421 Senja 0.0052

300 4638 Høyanger 0.0051

301 1506 Molde 0.0050

302 1566 Surnadal 0.0046

303 1870 Sortland 0.0040
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VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pH-verdi

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA05. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 (243 kommuner) 0.0060

244 5403 Alta, 5412 Tjeldsund 0.0059

246 3433 Skjåk, 4617 Kvinnherad 0.0058

248 4205 Lindesnes 0.0057

249 1520 Ørsta 0.0056

250 4628 Vaksdal, 4651 Stryn 0.0055

252 1506 Molde, 4227 Kvinesdal, 5436 Porsanger 0.0053

255 5054 Indre Fosen, 5435 Nordkapp 0.0051

257 4627 Askøy 0.0049

258 1160 Vindafjord, 4602 Kinn 0.0048
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VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA06. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1114 Bjerkreim, 1119 Hå, 1122 Gjesdal, 1124 Sola, 1127 Randaberg, 1134 Suldal, 1160 Vindafjord, 1516 Ulstein, 1547 Aukra,
1554 Averøy, 1560 Tingvoll, 1566 Surnadal, 1573 Smøla, 1578 Fjord, 1579 Hustadvika, 1811 Bindal, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad,
1818 Herøy, 1824 Vefsn, 1825 Grane, 1826 Hattfjelldal, 1828 Nesna, 1835 Træna, 1836 Rødøy, 1838 Gildeskål, 1839 Beiarn, 1845 Sørfold, 1848 Steigen,
1865 Vågan, 1868 Øksnes, 1871 Andøy, 3013 Marker, 3020 Nordre Follo, 3022 Frogn, 3026 Aurskog-Høland, 3031 Nittedal, 3040 Nesbyen,
3042 Hemsedal, 3044 Hol, 3045 Sigdal, 3046 Krødsherad, 3047 Modum, 3051 Rollag, 3052 Nore og Uvdal, 3421 Trysil, 3422 Åmot, 3425 Engerdal,
3426 Tolga, 3427 Tynset, 3430 Os, 3431 Dovre, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 3436 Nord-Fron, 3437 Sel, 3438 Sør-Fron, 3439 Ringebu, 3443 Vestre Toten,
3447 Søndre Land, 3449 Sør-Aurdal, 3450 Etnedal, 3453 Øystre Slidre, 3802 Holmestrand, 3815 Drangedal, 3817 Midt-Telemark, 3819 Hjartdal,
3822 Nissedal, 3823 Fyresdal, 3825 Vinje, 4204 Kristiansand, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei, 4214 Froland, 4218 Iveland, 4219 Evje og Hornnes,
4220 Bygland, 4221 Valle, 4222 Bykle, 4223 Vennesla, 4224 Åseral, 4227 Kvinesdal, 4228 Sirdal, 4611 Etne, 4615 Fitjar, 4619 Eidfjord, 4620 Ulvik,
4623 Samnanger, 4630 Osterøy, 4632 Austrheim, 4634 Masfjorden, 4636 Solund, 4637 Hyllestad, 4638 Høyanger, 4643 Årdal, 5025 Røros,
5026 Holtålen, 5033 Tydal, 5042 Lierne, 5046 Høylandet, 5054 Indre Fosen, 5055 Heim, 5057 Ørland, 5404 Vardø, 5412 Tjeldsund, 5414 Gratangen,
5415 Lavangen, 5416 Bardu, 5417 Salangen, 5420 Dyrøy, 5422 Balsfjord, 5423 Karlsøy, 5424 Lyngen, 5425 Storfjord, 5434 Måsøy, 5435 Nordkapp,
5438 Lebesby, 5442 Nesseby

0.0060

122 1108 Sandnes, 1146 Tysvær, 1151 Utsira, 1514 Sande, 1557 Gjemnes, 1806 Narvik, 3007 Ringerike, 3012 Aremark, 3015 Skiptvet, 3016 Rakkestad,
3017 Råde, 3037 Hurdal, 3451 Nord-Aurdal, 3454 Vang, 3821 Kviteseid, 4602 Kinn, 4627 Askøy, 4628 Vaksdal, 5022 Rennebu, 5032 Selbu,
5056 Hitra, 5413 Ibestad, 5444 Sør-Varanger

0.0059

145 1101 Eigersund, 1135 Sauda, 1563 Sunndal, 1834 Lurøy, 1837 Meløy, 1840 Saltdal, 1866 Hadsel, 3001 Halden, 3027 Rælingen, 3038 Hole, 3039 Flå,
3050 Flesberg, 3054 Lunner, 3429 Folldal, 3813 Bamble, 4202 Grimstad, 4207 Flekkefjord, 4616 Tysnes, 4635 Gulen, 4641 Aurland, 4645 Askvoll,
5061 Rindal, 5436 Porsanger

0.0058

168 1106 Haugesund, 1120 Klepp, 1506 Molde, 1856 Røst, 3053 Jevnaker, 3403 Hamar, 3413 Stange, 3807 Skien, 4201 Risør, 4618 Ullensvang,
4644 Luster, 4647 Sunnfjord, 5006 Steinkjer, 5037 Levanger

0.0057

182 1103 Stavanger, 1539 Rauma, 1576 Aure, 3006 Kongsberg, 3417 Grue, 3419 Våler, 3420 Elverum, 3428 Alvdal, 3441 Gausdal, 3812 Siljan, 4621 Voss,
4626 Øygarden, 4642 Lærdal, 4650 Gloppen, 5028 Melhus, 5047 Overhalla

0.0056

198 3029 Lørenskog, 3049 Lier, 3452 Vestre Slidre, 3805 Larvik, 4203 Arendal, 4216 Birkenes, 4648 Bremanger, 5426 Kåfjord 0.0055

206 1505 Kristiansund, 1517 Hareid, 3023 Nesodden, 3041 Gol, 4640 Sogndal, 5021 Oppdal, 5403 Alta 0.0054

213 1833 Rana, 3004 Fredrikstad, 3024 Bærum, 3035 Eidsvoll, 3442 Østre Toten, 3808 Notodden, 5045 Grong, 5059 Orkland, 5429 Kvænangen 0.0053

222 1511 Vanylven, 1577 Volda, 3003 Sarpsborg, 3014 Indre Østfold, 3407 Gjøvik, 3412 Løten, 3803 Tønsberg, 3820 Seljord, 4629 Modalen 0.0052

231 3446 Gran 0.0051
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VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA07. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1835 Træna 0.0060

2 3011 Hvaler, 3428 Alvdal 0.0059

4 4637 Hyllestad, 5414 Gratangen 0.0058

6 4644 Luster 0.0057

7 1566 Surnadal, 3450 Etnedal, 4221 Valle, 5022 Rennebu, 5042 Lierne, 5417 Salangen 0.0056

13 1816 Vevelstad, 3822 Nissedal, 4224 Åseral, 4642 Lærdal, 5007 Namsos, 5033 Tydal, 5046 Høylandet 0.0055

20 1825 Grane, 5032 Selbu 0.0054

22 1145 Bokn, 3016 Rakkestad, 3029 Lørenskog, 3051 Rollag, 3812 Siljan 0.0053

27 1516 Ulstein, 4628 Vaksdal, 5436 Porsanger 0.0052

30 1151 Utsira, 1875 Hamarøy, 3425 Engerdal, 4228 Sirdal, 4634 Masfjorden, 5034 Meråker, 5041 Snåsa, 5043 Røyrvik, 5045 Grong, 5415 Lavangen,
5434 Måsøy

0.0051
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VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA08. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1145 Bokn, 1151 Utsira, 3006 Kongsberg, 3019 Vestby, 3027 Rælingen, 3034 Nes, 3035 Eidsvoll, 3039 Flå, 3818 Tinn, 4205 Lindesnes, 4222 Bykle,
4223 Vennesla, 4623 Samnanger, 4630 Osterøy, 4643 Årdal, 5427 Skjervøy, 5439 Gamvik, 5440 Berlevåg

0.0060

19 1506 Molde, 1866 Hadsel, 3001 Halden, 3007 Ringerike, 3029 Lørenskog, 3033 Ullensaker, 3051 Rollag, 3448 Nordre Land, 3801 Horten,
3806 Porsgrunn, 4650 Gloppen, 5041 Snåsa, 5425 Storfjord

0.0038

32 1124 Sola, 1865 Vågan, 3004 Fredrikstad, 3014 Indre Østfold, 3016 Rakkestad, 3403 Hamar, 3439 Ringebu, 3443 Vestre Toten, 3446 Gran,
3811 Færder, 3821 Kviteseid, 4211 Gjerstad, 5403 Alta, 5428 Nordreisa

0.0037

46 0301 Oslo, 1106 Haugesund, 1121 Time, 1135 Sauda, 1505 Kristiansund, 1531 Sula, 1532 Giske, 1547 Aukra, 3003 Sarpsborg, 3021 Ås, 3030 Lillestrøm,
3037 Hurdal, 3038 Hole, 3040 Nesbyen, 3044 Hol, 3048 Øvre Eiker, 3407 Gjøvik, 3440 Øyer, 3802 Holmestrand, 3804 Sandefjord, 3805 Larvik,
3807 Skien, 3824 Tokke, 4202 Grimstad, 4206 Farsund, 4216 Birkenes, 4217 Åmli, 4601 Bergen, 4615 Fitjar, 4626 Øygarden, 4631 Alver, 4639 Vik,
4640 Sogndal, 5001 Trondheim, 5014 Frøya, 5021 Oppdal, 5025 Røros, 5402 Harstad

0.0036

84 1103 Stavanger, 1119 Hå, 1127 Randaberg, 1130 Strand, 1160 Vindafjord, 1560 Tingvoll, 1806 Narvik, 1851 Lødingen, 1853 Evenes, 3005 Drammen,
3023 Nesodden, 3025 Asker, 3026 Aurskog-Høland, 3050 Flesberg, 3053 Jevnaker, 3405 Lillehammer, 3442 Østre Toten, 3812 Siljan,
4204 Kristiansand, 4215 Lillesand, 4224 Åseral, 4613 Bømlo, 4641 Aurland, 4647 Sunnfjord, 5058 Åfjord, 5060 Nærøysund, 5406 Hammerfest,
5417 Salangen

0.0035

112 1101 Eigersund, 1576 Aure, 3401 Kongsvinger 0.0034

115 1804 Bodø, 1836 Rødøy, 3413 Stange, 5405 Vadsø 0.0033

119 1520 Ørsta, 3042 Hemsedal, 4203 Arendal, 4620 Ulvik 0.0032

123 5053 Inderøy 0.0031

124 1837 Meløy, 1859 Flakstad, 3813 Bamble, 4207 Flekkefjord, 4622 Kvam, 5026 Holtålen, 5037 Levanger, 5056 Hitra 0.0030
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VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA09. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3015 Skiptvet, 4219 Evje og Hornnes 0.0060

3 1871 Andøy, 4620 Ulvik 0.0059

5 3447 Søndre Land, 4215 Lillesand, 4224 Åseral 0.0054

8 1531 Sula, 3825 Vinje 0.0053

10 5029 Skaun 0.0052

11 3011 Hvaler, 3814 Kragerø, 4619 Eidfjord 0.0051

14 1834 Lurøy, 3452 Vestre Slidre, 3453 Øystre Slidre, 4630 Osterøy, 5442 Nesseby 0.0050

19 1867 Bø, 3437 Sel, 3441 Gausdal, 3815 Drangedal, 5418 Målselv 0.0049

24 1134 Suldal, 1145 Bokn, 1813 Brønnøy, 3045 Sigdal, 4228 Sirdal, 5022 Rennebu, 5026 Holtålen 0.0048

31 1130 Strand, 3817 Midt-Telemark, 4214 Froland, 4634 Masfjorden, 5033 Tydal, 5053 Inderøy 0.0046
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VA10 Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA10. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 1135 Sauda, 1145 Bokn, 1517 Hareid, 3018 Våler, 3019 Vestby, 3023 Nesodden, 3031 Nittedal, 3032 Gjerdrum, 3049 Lier, 3425 Engerdal,
3801 Horten, 4621 Voss, 5416 Bardu, 5417 Salangen, 5427 Skjervøy, 5432 Loppa, 5440 Berlevåg

0.0060

19 0301 Oslo, 1149 Karmøy, 1528 Sykkylven, 1532 Giske, 3005 Drammen, 3021 Ås, 3025 Asker, 3030 Lillestrøm, 3403 Hamar, 3439 Ringebu,
3806 Porsgrunn, 3811 Færder, 4203 Arendal, 4223 Vennesla, 4225 Lyngdal, 4602 Kinn, 4612 Sveio, 4631 Alver, 5021 Oppdal, 5402 Harstad,
5436 Porsanger

0.0035

40 3004 Fredrikstad, 3029 Lørenskog, 3812 Siljan 0.0034

43 3818 Tinn, 5028 Melhus 0.0033

45 3001 Halden, 3006 Kongsberg, 3446 Gran, 3453 Øystre Slidre, 4204 Kristiansand, 5001 Trondheim 0.0032

51 1833 Rana, 3027 Rælingen, 3807 Skien, 3820 Seljord, 4640 Sogndal 0.0031

56 1101 Eigersund, 1103 Stavanger, 5031 Malvik 0.0030

59 3412 Løten 0.0029

60 1806 Narvik, 3003 Sarpsborg, 3048 Øvre Eiker, 3805 Larvik 0.0028

64 1824 Vefsn, 3407 Gjøvik, 3813 Bamble, 4623 Samnanger 0.0027
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VA11 Alder på spillvannsnettet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1516 Ulstein, 1525 Stranda, 1566 Surnadal, 1812 Sømna, 3036 Nannestad, 3411 Ringsaker, 3437 Sel, 4632 Austrheim, 4651 Stryn, 5059 Orkland,
5440 Berlevåg, 5443 Båtsfjord

0.0060

13 1531 Sula, 3001 Halden, 5029 Skaun 0.0058

16 1151 Utsira, 1841 Fauske, 1860 Vestvågøy, 3427 Tynset, 3440 Øyer, 3825 Vinje, 4224 Åseral, 4626 Øygarden, 4650 Gloppen, 5034 Meråker 0.0056

26 3452 Vestre Slidre, 4228 Sirdal, 4613 Bømlo, 4614 Stord, 5401 Tromsø 0.0055

31 1124 Sola, 1813 Brønnøy, 1834 Lurøy, 1874 Moskenes, 3011 Hvaler, 3012 Aremark, 3018 Våler, 5057 Ørland 0.0053

39 1101 Eigersund, 1111 Sokndal, 1539 Rauma, 1818 Herøy, 3041 Gol, 3425 Engerdal, 3441 Gausdal, 3453 Øystre Slidre, 3802 Holmestrand, 4222 Bykle 0.0051

49 1119 Hå, 1130 Strand, 1144 Kvitsøy, 1547 Aukra, 1832 Hemnes, 1867 Bø, 3023 Nesodden, 3026 Aurskog-Høland, 3028 Enebakk, 3414 Nord-Odal,
3421 Trysil, 3814 Kragerø, 4201 Risør, 4213 Tvedestrand, 4214 Froland, 5014 Frøya, 5036 Frosta, 5438 Lebesby

0.0049

67 1121 Time, 1133 Hjelmeland, 1517 Hareid, 3027 Rælingen, 3424 Rendalen, 3426 Tolga, 4205 Lindesnes, 4618 Ullensvang, 4621 Voss, 5021 Oppdal,
5028 Melhus, 5032 Selbu, 5033 Tydal

0.0048

80 1108 Sandnes, 1120 Klepp, 1122 Gjesdal, 1149 Karmøy, 1506 Molde, 1816 Vevelstad, 1839 Beiarn, 3016 Rakkestad, 3038 Hole, 3042 Hemsedal,
3049 Lier, 3439 Ringebu, 3442 Østre Toten, 3448 Nordre Land, 3454 Vang, 3817 Midt-Telemark, 4202 Grimstad, 4203 Arendal, 4211 Gjerstad,
4622 Kvam, 4631 Alver, 4633 Fedje, 5007 Namsos, 5020 Osen, 5031 Malvik, 5035 Stjørdal, 5056 Hitra, 5421 Senja, 5430 Kautokeino

0.0046

109 1134 Suldal, 1520 Ørsta, 3002 Moss, 3021 Ås, 3033 Ullensaker, 3034 Nes, 3415 Sør-Odal, 3420 Elverum, 3422 Åmot, 3428 Alvdal, 3432 Lesja,
4226 Hægebostad, 4617 Kvinnherad, 4625 Austevoll, 4627 Askøy, 4635 Gulen, 4642 Lærdal, 5027 Midtre Gauldal, 5042 Lierne, 5403 Alta

0.0044
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VA12 Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som overholder alle rensekrav

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA12. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1557 Gjemnes, 1566 Surnadal, 1811 Bindal, 1827 Dønna, 1834 Lurøy, 1870 Sortland, 3018 Våler, 3019 Vestby, 3418 Åsnes, 3816 Nome, 3825 Vinje,
4622 Kvam, 4637 Hyllestad, 5026 Holtålen, 5027 Midtre Gauldal, 5417 Salangen, 5426 Kåfjord, 5443 Båtsfjord

0.0300

19 1806 Narvik, 3451 Nord-Aurdal, 4213 Tvedestrand, 5014 Frøya 0.0206

23 3036 Nannestad, 3820 Seljord 0.0205

25 4203 Arendal, 4621 Voss, 5035 Stjørdal, 5404 Vardø 0.0204

29 1547 Aukra, 4602 Kinn 0.0203

31 4616 Tysnes, 4641 Aurland, 5021 Oppdal 0.0202

34 1841 Fauske 0.0201

35 1127 Randaberg, 1539 Rauma, 5403 Alta, 5420 Dyrøy 0.0200

39 1108 Sandnes, 3003 Sarpsborg, 4224 Åseral, 5429 Kvænangen 0.0199

43 1106 Haugesund, 1577 Volda, 1820 Alstahaug, 3434 Lom, 5418 Målselv, 5440 Berlevåg 0.0198
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VA13 Antall stopp i kloakken per 100 km spillvannsnett

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA13. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1124 Sola, 1145 Bokn, 1160 Vindafjord, 1516 Ulstein, 1573 Smøla, 1576 Aure, 1579 Hustadvika, 1813 Brønnøy, 1820 Alstahaug,
1834 Lurøy, 1835 Træna, 1839 Beiarn, 1856 Røst, 1857 Værøy, 1874 Moskenes, 3015 Skiptvet, 3031 Nittedal, 3045 Sigdal, 3050 Flesberg, 3052 Nore
og Uvdal, 3416 Eidskog, 3418 Åsnes, 3421 Trysil, 3422 Åmot, 3423 Stor-Elvdal, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 3449 Sør-Aurdal, 3452 Vestre Slidre,
3453 Øystre Slidre, 3812 Siljan, 3814 Kragerø, 3821 Kviteseid, 4202 Grimstad, 4206 Farsund, 4207 Flekkefjord, 4212 Vegårshei, 4214 Froland,
4215 Lillesand, 4218 Iveland, 4226 Hægebostad, 4602 Kinn, 4622 Kvam, 4623 Samnanger, 4627 Askøy, 4629 Modalen, 4633 Fedje, 4634 Masfjorden,
4635 Gulen, 4637 Hyllestad, 4638 Høyanger, 4639 Vik, 4650 Gloppen, 4651 Stryn, 5014 Frøya, 5022 Rennebu, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5036 Frosta,
5044 Namsskogan, 5046 Høylandet, 5055 Heim, 5058 Åfjord, 5412 Tjeldsund, 5415 Lavangen, 5417 Salangen, 5420 Dyrøy, 5423 Karlsøy,
5426 Kåfjord, 5429 Kvænangen, 5436 Porsanger, 5439 Gamvik

0.0060

75 1806 Narvik, 3441 Gausdal, 4205 Lindesnes 0.0058

78 1121 Time, 3034 Nes, 3439 Ringebu, 3446 Gran, 4617 Kvinnherad, 4647 Sunnfjord 0.0057

84 3044 Hol, 3420 Elverum, 3817 Midt-Telemark, 4614 Stord, 5028 Melhus, 5054 Indre Fosen 0.0056

90 1101 Eigersund, 1535 Vestnes, 3806 Porsgrunn, 5006 Steinkjer 0.0055

94 3017 Råde, 3401 Kongsvinger, 3437 Sel, 3803 Tønsberg, 4222 Bykle, 4621 Voss 0.0054

100 1120 Klepp, 1866 Hadsel, 3411 Ringsaker, 3442 Østre Toten, 3805 Larvik, 4643 Årdal, 5031 Malvik 0.0053

107 1506 Molde, 3011 Hvaler, 4624 Bjørnafjorden 0.0052

110 1560 Tingvoll, 1563 Sunndal, 3012 Aremark, 3036 Nannestad, 4228 Sirdal, 4618 Ullensvang 0.0051

116 1122 Gjesdal, 1804 Bodø, 3027 Rælingen, 3028 Enebakk, 3804 Sandefjord, 4626 Øygarden 0.0050
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VA14 Oversvømmelser per 10000 innbygger

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall VA14. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1122 Gjesdal, 1133 Hjelmeland, 1134 Suldal, 1135 Sauda, 1144 Kvitsøy, 1145 Bokn, 1160 Vindafjord, 1505 Kristiansund,
1511 Vanylven, 1514 Sande, 1515 Herøy, 1517 Hareid, 1520 Ørsta, 1528 Sykkylven, 1531 Sula, 1532 Giske, 1539 Rauma, 1547 Aukra, 1554 Averøy,
1560 Tingvoll, 1563 Sunndal, 1573 Smøla, 1576 Aure, 1811 Bindal, 1812 Sømna, 1813 Brønnøy, 1818 Herøy, 1820 Alstahaug, 1822 Leirfjord, 1828 Nesna,
1834 Lurøy, 1835 Træna, 1838 Gildeskål, 1840 Saltdal, 1845 Sørfold, 1853 Evenes, 1856 Røst, 1857 Værøy, 1866 Hadsel, 1867 Bø, 1868 Øksnes,
1870 Sortland, 1874 Moskenes, 1875 Hamarøy, 3011 Hvaler, 3012 Aremark, 3015 Skiptvet, 3016 Rakkestad, 3018 Våler, 3023 Nesodden,
3027 Rælingen, 3028 Enebakk, 3029 Lørenskog, 3031 Nittedal, 3036 Nannestad, 3038 Hole, 3039 Flå, 3041 Gol, 3042 Hemsedal, 3044 Hol,
3045 Sigdal, 3048 Øvre Eiker, 3049 Lier, 3050 Flesberg, 3052 Nore og Uvdal, 3416 Eidskog, 3418 Åsnes, 3419 Våler, 3420 Elverum, 3421 Trysil,
3422 Åmot, 3423 Stor-Elvdal, 3424 Rendalen, 3429 Folldal, 3430 Os, 3431 Dovre, 3433 Skjåk, 3434 Lom, 3435 Vågå, 3441 Gausdal, 3442 Østre Toten,
3443 Vestre Toten, 3447 Søndre Land, 3448 Nordre Land, 3449 Sør-Aurdal, 3452 Vestre Slidre, 3453 Øystre Slidre, 3812 Siljan, 3814 Kragerø,
3815 Drangedal, 3817 Midt-Telemark, 3820 Seljord, 3821 Kviteseid, 3823 Fyresdal, 3825 Vinje, 4203 Arendal, 4206 Farsund, 4207 Flekkefjord,
4213 Tvedestrand, 4214 Froland, 4215 Lillesand, 4216 Birkenes, 4218 Iveland, 4219 Evje og Hornnes, 4220 Bygland, 4221 Valle, 4222 Bykle,
4224 Åseral, 4226 Hægebostad, 4227 Kvinesdal, 4228 Sirdal, 4601 Bergen, 4602 Kinn, 4611 Etne, 4614 Stord, 4615 Fitjar, 4616 Tysnes,
4617 Kvinnherad, 4622 Kvam, 4623 Samnanger, 4627 Askøy, 4628 Vaksdal, 4629 Modalen, 4630 Osterøy, 4631 Alver, 4633 Fedje, 4634 Masfjorden,
4635 Gulen, 4637 Hyllestad, 4638 Høyanger, 4639 Vik, 4640 Sogndal, 4642 Lærdal, 4646 Fjaler, 4649 Stad, 4650 Gloppen, 4651 Stryn,
5007 Namsos, 5020 Osen, 5022 Rennebu, 5026 Holtålen, 5027 Midtre Gauldal, 5031 Malvik, 5032 Selbu, 5033 Tydal, 5035 Stjørdal, 5036 Frosta,
5043 Røyrvik, 5044 Namsskogan, 5045 Grong, 5046 Høylandet, 5047 Overhalla, 5056 Hitra, 5057 Ørland, 5058 Åfjord, 5061 Rindal, 5411 Kvæfjord,
5412 Tjeldsund, 5413 Ibestad, 5415 Lavangen, 5417 Salangen, 5418 Målselv, 5420 Dyrøy, 5423 Karlsøy, 5424 Lyngen, 5425 Storfjord, 5426 Kåfjord,
5428 Nordreisa, 5429 Kvænangen, 5430 Kautokeino, 5434 Måsøy, 5436 Porsanger, 5439 Gamvik, 5441 Tana

0.0060

177 3024 Bærum, 4204 Kristiansand 0.0057

179 3025 Asker 0.0056

180 1804 Bodø 0.0053

181 1108 Sandnes, 4626 Øygarden 0.0051

183 3411 Ringsaker 0.0050

184 1506 Molde, 3804 Sandefjord 0.0049

186 3007 Ringerike, 3020 Nordre Follo, 5001 Trondheim 0.0048

189 3811 Færder 0.0047

190 1833 Rana, 3802 Holmestrand, 4624 Bjørnafjorden 0.0046
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Økonomi
ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK01. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1160 Vindafjord, 1547 Aukra, 1825 Grane, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1856 Røst, 3046 Krødsherad, 3424 Rendalen, 3430 Os, 3433 Skjåk,
4222 Bykle, 4224 Åseral, 4228 Sirdal, 5014 Frøya, 5022 Rennebu, 5033 Tydal, 5404 Vardø

0.0600

19 4218 Iveland, 4629 Modalen 0.0409

21 5059 Orkland 0.0408

22 4217 Åmli 0.0406

23 3422 Åmot 0.0402

24 3005 Drammen 0.0401

25 3042 Hemsedal, 3051 Rollag 0.0400

27 4628 Vaksdal 0.0399

28 3049 Lier 0.0398

29 1119 Hå, 1124 Sola, 3024 Bærum, 3435 Vågå, 5411 Kvæfjord 0.0397
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ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK02. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1134 Suldal, 1146 Tysvær, 1151 Utsira, 1547 Aukra, 1833 Rana, 1834 Lurøy, 1856 Røst, 3024 Bærum, 3025 Asker, 3046 Krødsherad, 3819 Hjartdal,
4222 Bykle, 4224 Åseral, 4618 Ullensvang, 4629 Modalen, 5014 Frøya, 5059 Orkland, 5404 Vardø

0.0900

19 5432 Loppa 0.0580

20 1835 Træna, 3424 Rendalen 0.0579

22 4617 Kvinnherad 0.0578

23 4619 Eidfjord 0.0576

24 1839 Beiarn, 1859 Flakstad 0.0574

26 3018 Våler 0.0573

27 1103 Stavanger, 1124 Sola, 1853 Evenes, 3452 Vestre Slidre, 4641 Aurland 0.0572

32 3418 Åsnes 0.0570

33 3804 Sandefjord, 4228 Sirdal, 4640 Sogndal 0.0567
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ØK03 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK03. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1547 Aukra, 1573 Smøla, 1811 Bindal, 1818 Herøy, 1834 Lurøy, 1836 Rødøy, 3430 Os, 4222 Bykle, 4228 Sirdal, 4620 Ulvik, 4635 Gulen, 4636 Solund,
5014 Frøya, 5049 Flatanger, 5414 Gratangen, 5423 Karlsøy, 5429 Kvænangen, 5438 Lebesby

0.0300

19 4625 Austevoll, 5033 Tydal, 5056 Hitra 0.0210

22 5434 Måsøy 0.0208

23 3042 Hemsedal, 4637 Hyllestad, 5022 Rennebu, 5404 Vardø 0.0206

27 4616 Tysnes 0.0205

28 1875 Hamarøy, 3436 Nord-Fron, 5417 Salangen 0.0204

31 1133 Hjelmeland, 1151 Utsira, 1576 Aure, 5411 Kvæfjord, 5413 Ibestad 0.0202

36 3046 Krødsherad, 5058 Åfjord, 5427 Skjervøy, 5430 Kautokeino, 5435 Nordkapp 0.0199

41 1845 Sørfold, 1868 Øksnes 0.0198

43 5035 Stjørdal 0.0197
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ØK04 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 16

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK04. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1134 Suldal, 1145 Bokn, 1547 Aukra, 1811 Bindal, 1816 Vevelstad, 1818 Herøy, 1834 Lurøy, 1836 Rødøy, 3024 Bærum, 3032 Gjerdrum,
3046 Krødsherad, 3424 Rendalen, 4218 Iveland, 4222 Bykle, 4224 Åseral, 4228 Sirdal, 4635 Gulen, 5434 Måsøy

0.0900

19 1144 Kvitsøy, 5438 Lebesby 0.0585

21 5014 Frøya 0.0576

22 3450 Etnedal, 5052 Leka, 5423 Karlsøy 0.0574

25 3423 Stor-Elvdal, 5404 Vardø 0.0573

27 3036 Nannestad, 3412 Løten 0.0572

29 1146 Tysvær 0.0570

30 5433 Hasvik 0.0568

31 1826 Hattfjelldal 0.0567

32 1839 Beiarn, 1856 Røst, 3451 Nord-Aurdal 0.0566

16Samme tall som fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter

www.kommunal-rapport.no Side 227 av 241

530

https://www.kommunal-rapport.no


Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Topplasseringer

ØK05 Endring disposisjonsfond, prosentpoeng

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK05. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1133 Hjelmeland, 1160 Vindafjord, 1547 Aukra, 1554 Averøy, 1815 Vega, 1818 Herøy, 1833 Rana, 1836 Rødøy, 1868 Øksnes, 4224 Åseral, 4228 Sirdal,
4635 Gulen, 5014 Frøya, 5033 Tydal, 5057 Ørland, 5414 Gratangen, 5423 Karlsøy, 5438 Lebesby

0.0300

19 5411 Kvæfjord 0.0224

20 1853 Evenes, 1856 Røst, 3422 Åmot, 4637 Hyllestad 0.0223

24 4217 Åmli, 5056 Hitra, 5404 Vardø 0.0222

27 1838 Gildeskål, 4625 Austevoll 0.0219

29 1825 Grane, 3046 Krødsherad 0.0218

31 5022 Rennebu 0.0217

32 4218 Iveland 0.0216

33 1151 Utsira, 4222 Bykle 0.0213

35 3435 Vågå 0.0212
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ØK06 Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK06. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1547 Aukra, 1839 Beiarn, 3432 Lesja, 4222 Bykle, 4224 Åseral 0.0900

6 1834 Lurøy 0.0886

7 3425 Engerdal 0.0834

8 4228 Sirdal 0.0832

9 1838 Gildeskål 0.0831

10 1826 Hattfjelldal 0.0828

11 1134 Suldal 0.0819

12 5432 Loppa 0.0818

13 1145 Bokn 0.0795

14 3812 Siljan 0.0778
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ØK07 Endring i netto renteeksponert gjeld (andel av brutto driftsinntekter)

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK07. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 3432 Lesja 0.0300

2 5049 Flatanger 0.0254

3 4625 Austevoll 0.0242

4 1840 Saltdal 0.0238

5 5014 Frøya 0.0229

6 3425 Engerdal 0.0216

7 4651 Stryn 0.0207

8 1841 Fauske 0.0206

9 4225 Lyngdal, 5423 Karlsøy 0.0205

11 4636 Solund 0.0204
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ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, eksl. avdrag

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK08. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1114 Bjerkreim, 1134 Suldal, 1144 Kvitsøy, 1554 Averøy, 1867 Bø, 3043 Ål, 3403 Hamar, 3425 Engerdal, 3431 Dovre, 3432 Lesja, 3434 Lom,
3823 Fyresdal, 4217 Åmli, 4218 Iveland, 4220 Bygland, 4221 Valle, 4224 Åseral, 4226 Hægebostad, 4228 Sirdal

0.0300

20 1120 Klepp, 1124 Sola, 4219 Evje og Hornnes 0.0294

23 1149 Karmøy 0.0289

24 3452 Vestre Slidre, 4222 Bykle 0.0288

26 1101 Eigersund 0.0286

27 3412 Løten 0.0280

28 4227 Kvinesdal 0.0277

29 1112 Lund, 1121 Time 0.0275

31 3046 Krødsherad, 3047 Modum 0.0273

33 1868 Øksnes, 3045 Sigdal 0.0272
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ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK09. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1554 Averøy, 1563 Sunndal, 1812 Sømna, 1835 Træna, 1874 Moskenes, 1875 Hamarøy, 3037 Hurdal, 3038 Hole, 3045 Sigdal, 3417 Grue, 3422 Åmot,
3431 Dovre, 3435 Vågå, 4227 Kvinesdal, 5033 Tydal, 5034 Meråker, 5061 Rindal, 5417 Salangen, 5430 Kautokeino, 5436 Porsanger

0.0600

21 3816 Nome 0.0596

22 1578 Fjord, 5414 Gratangen, 5422 Balsfjord 0.0587

25 1840 Saltdal 0.0580

26 1859 Flakstad, 3032 Gjerdrum 0.0575

28 1111 Sokndal, 3423 Stor-Elvdal 0.0574

30 3416 Eidskog, 4632 Austrheim 0.0572

32 1816 Vevelstad 0.0571

33 1511 Vanylven 0.0568

34 5007 Namsos 0.0565
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ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK10. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1547 Aukra, 1578 Fjord, 1579 Hustadvika, 1828 Nesna, 1874 Moskenes, 3014 Indre Østfold, 3020 Nordre Follo, 3030 Lillestrøm,
3817 Midt-Telemark, 4218 Iveland, 4602 Kinn, 4624 Bjørnafjorden, 4631 Alver, 4633 Fedje, 4647 Sunnfjord, 4649 Stad, 5055 Heim, 5059 Orkland,
5060 Nærøysund, 5421 Senja

0.0300

22 1834 Lurøy 0.0296

23 1836 Rødøy 0.0295

24 3005 Drammen 0.0291

25 5433 Hasvik 0.0276

26 4619 Eidfjord 0.0272

27 1576 Aure 0.0267

28 3051 Rollag, 4222 Bykle 0.0265

30 4648 Bremanger 0.0263

31 1151 Utsira, 4224 Åseral 0.0262

www.kommunal-rapport.no Side 233 av 241

536

https://www.kommunal-rapport.no


Kommunebarometeret, Nordreisa kommune Topplasseringer

ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ØK11. Kommuner
med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass) og

totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret (sis-
teplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 1121 Time, 1122 Gjesdal, 1151 Utsira, 1547 Aukra, 3021 Ås, 3030 Lillestrøm, 3035 Eidsvoll, 3823 Fyresdal, 4205 Lindesnes, 4206 Farsund,
4222 Bykle, 4224 Åseral, 4228 Sirdal, 4621 Voss, 5014 Frøya, 5044 Namsskogan, 5424 Lyngen

0.0600

19 1826 Hattfjelldal 0.0599

20 1825 Grane, 3412 Løten 0.0598

22 1857 Værøy, 3015 Skiptvet 0.0597

24 5043 Røyrvik 0.0595

25 3428 Alvdal 0.0592

26 3018 Våler 0.0591

27 3025 Asker 0.0590

28 4624 Bjørnafjorden 0.0588

29 3403 Hamar 0.0586
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Kostnadsnivå
ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ENH01. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1106 Haugesund, 1122 Gjesdal, 1124 Sola, 1531 Sula, 1818 Herøy, 1834 Lurøy, 1840 Saltdal, 1853 Evenes, 3005 Drammen, 3013 Marker, 3020 Nordre
Follo, 3027 Rælingen, 3029 Lørenskog, 3031 Nittedal, 3032 Gjerdrum, 3034 Nes, 3042 Hemsedal, 3048 Øvre Eiker, 4637 Hyllestad, 5061 Rindal

0.0900

21 3033 Ullensaker 0.0892

22 1828 Nesna 0.0891

23 3426 Tolga 0.0889

24 3026 Aurskog-Høland 0.0884

25 3054 Lunner 0.0873

26 1120 Klepp 0.0870

27 1108 Sandnes 0.0868

28 3434 Lom 0.0867

29 3805 Larvik 0.0865
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ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ENH02. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1144 Kvitsøy, 1560 Tingvoll, 1815 Vega, 1825 Grane, 3036 Nannestad, 3412 Løten, 3426 Tolga, 3430 Os, 4215 Lillesand, 4624 Bjørnafjorden,
5029 Skaun, 5032 Selbu, 5035 Stjørdal, 5038 Verdal, 5046 Høylandet, 5053 Inderøy, 5057 Ørland, 5060 Nærøysund, 5424 Lyngen

0.1080

20 5028 Melhus, 5036 Frosta 0.1069

22 5020 Osen, 5045 Grong 0.1067

24 1834 Lurøy, 3416 Eidskog 0.1066

26 3424 Rendalen 0.1048

27 5047 Overhalla 0.1040

28 3431 Dovre, 4217 Åmli 0.1035

30 5042 Lierne 0.1024

31 3053 Jevnaker 0.1022

32 3401 Kongsvinger 0.1004
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ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ENH03. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1112 Lund, 3016 Rakkestad, 3028 Enebakk, 3038 Hole, 3426 Tolga, 3428 Alvdal, 3431 Dovre, 3434 Lom, 3452 Vestre Slidre, 4628 Vaksdal,
5014 Frøya, 5404 Vardø, 5414 Gratangen, 5418 Målselv, 5433 Hasvik, 5434 Måsøy, 5437 Karasjok, 5439 Gamvik, 5444 Sør-Varanger

0.0480

20 3021 Ås, 4615 Fitjar 0.0478

22 3423 Stor-Elvdal, 5033 Tydal 0.0477

24 1853 Evenes 0.0474

25 3449 Sør-Aurdal 0.0473

26 4219 Evje og Hornnes 0.0472

27 4225 Lyngdal 0.0471

28 3051 Rollag, 5403 Alta 0.0470

30 3424 Rendalen 0.0467

31 3446 Gran 0.0466
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ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ENH04. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1151 Utsira, 1520 Ørsta, 1578 Fjord, 1826 Hattfjelldal, 1834 Lurøy, 1839 Beiarn, 3019 Vestby, 3046 Krødsherad, 4218 Iveland, 4619 Eidfjord,
4629 Modalen, 4633 Fedje, 4651 Stryn, 5029 Skaun, 5046 Høylandet, 5413 Ibestad, 5414 Gratangen, 5419 Sørreisa, 5426 Kåfjord, 5434 Måsøy

0.0180

21 3819 Hjartdal 0.0179

22 4650 Gloppen 0.0178

23 1851 Lødingen, 4206 Farsund, 4221 Valle 0.0176

26 1563 Sunndal, 4635 Gulen 0.0175

28 3436 Nord-Fron 0.0174

29 3421 Trysil, 5022 Rennebu 0.0173

31 3433 Skjåk, 3820 Seljord 0.0170

33 1532 Giske, 5420 Dyrøy 0.0168

35 1108 Sandnes, 1818 Herøy, 1836 Rødøy, 3428 Alvdal 0.0166
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ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ENH05. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1112 Lund, 1145 Bokn, 1151 Utsira, 1525 Stranda, 1531 Sula, 1835 Træna, 3040 Nesbyen, 3041 Gol, 3043 Ål, 3044 Hol, 4636 Solund,
4643 Årdal, 5020 Osen, 5054 Indre Fosen, 5058 Åfjord, 5419 Sørreisa, 5420 Dyrøy, 5440 Berlevåg

0.0180

20 1517 Hareid 0.0179

21 1834 Lurøy 0.0178

22 1816 Vevelstad, 4212 Vegårshei, 4648 Bremanger 0.0176

25 5435 Nordkapp 0.0175

26 5443 Båtsfjord 0.0174

27 1825 Grane, 5414 Gratangen 0.0173

29 4216 Birkenes 0.0172

30 4651 Stryn 0.0171

31 4206 Farsund 0.0169
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ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ENH06. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 1111 Sokndal, 1119 Hå, 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 1554 Averøy, 1560 Tingvoll, 1825 Grane, 3012 Aremark, 3013 Marker, 3015 Skiptvet, 3017 Råde,
3046 Krødsherad, 3417 Grue, 4211 Gjerstad, 4212 Vegårshei, 4213 Tvedestrand, 4214 Froland, 5020 Osen, 5025 Røros

0.0180

20 5026 Holtålen 0.0179

21 5061 Rindal 0.0177

22 1826 Hattfjelldal 0.0175

23 5022 Rennebu, 5049 Flatanger 0.0174

25 1114 Bjerkreim, 1566 Surnadal 0.0173

27 4649 Stad 0.0172

28 5027 Midtre Gauldal 0.0171

29 1827 Dønna, 1853 Evenes 0.0170

31 5028 Melhus 0.0168
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ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Tabellen nedenfor viser de ti høyeste poengsummene for nøkkeltall ENH07. Kommu-
ner med lik poengsum deler plassering. Rangeringstallet varierer mellom 1 (førsteplass)

og totalt antall kommuner som er tatt med i denne utgaven av Kommunebarometeret
(sisteplass).

Plass Kommuner Poengsum

1 0301 Oslo, 1108 Sandnes, 1119 Hå, 1121 Time, 1813 Brønnøy, 1868 Øksnes, 3006 Kongsberg, 3033 Ullensaker, 3036 Nannestad, 3039 Flå, 3418 Åsnes,
3428 Alvdal, 3436 Nord-Fron, 3453 Øystre Slidre, 3801 Horten, 3804 Sandefjord, 3805 Larvik, 4614 Stord, 5058 Åfjord

0.0180

20 3014 Indre Østfold, 3407 Gjøvik, 4612 Sveio 0.0178

23 1856 Røst, 3037 Hurdal, 4202 Grimstad 0.0177

26 1120 Klepp, 3439 Ringebu, 4213 Tvedestrand, 5403 Alta 0.0173

30 1857 Værøy, 3451 Nord-Aurdal, 4226 Hægebostad, 5001 Trondheim 0.0172

34 3018 Våler 0.0171

35 3001 Halden, 5404 Vardø 0.0170

37 3431 Dovre, 4219 Evje og Hornnes, 4627 Askøy 0.0169

40 1122 Gjesdal, 4207 Flekkefjord 0.0167

42 1149 Karmøy, 3019 Vestby, 3048 Øvre Eiker 0.0166
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Fastsetting av snøskuterløyper i Nordreisa 

Henvisning til lovverk: 
 Motorferdselloven  
 Forvaltningsloven  
 Naturmangfoldloven  
 Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag  

 
Vedlegg 
1 Lokal forskrift om snøskuterløyper og rasting på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms 

og Finnmark 
2 Kart: Lokal forskrift om snøskuterløyper og rasting på islagte vann i Nordreisa kommune, 

Troms og Finnmark 
3 Utredning: Lokal forskrift om snøskuterløyper og rasting på islagte vann i Nordreisa 

kommune, Troms og Finnmark 
4 Merknader: Lokal forskrift om snøskuterløyper og rasting på islagte vann i Nordreisa, 

Troms og Finnmark 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 30.09.2021   
 

Behandling: 
Driftsutvalget fremmet følgende forslag: 
Driftsutvalget ber administrasjonen vurdere innspill om løype på Hamneidet på nytt i egen sak. 
 
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 
15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, 
Troms og Finnmark med tilhørende løypekart.  
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Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor 
det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, 
og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv.  
 
Kommunestyret opphever Forskrift 2005-10-24-1249, Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa 
kommune, Troms.  
 
Kommunestyret opphever Forskrift 2017-04-20-1807, Forskrift om motorferdsel med snøskuter 
på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms. 
 
Driftsutvalget ber administrasjonen vurdere innspill om løype på Hamneidet på nytt i egen sak. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 
15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, 
Troms og Finnmark med tilhørende løypekart.  
 
Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor 
det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, 
og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv.  
 
Kommunestyret opphever Forskrift 2005-10-24-1249, Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa 
kommune, Troms.  
 
Kommunestyret opphever Forskrift 2017-04-20-1807, Forskrift om motorferdsel med snøskuter 
på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Gjeldende forskrift om skuterløyper i Nordreisa var gyldig fram til 15. juni 2021.  
 
Kommunestyret fastsetter skuterløyper og bestemmelser om bruk ved å vedta en lokal forskrift 
med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
4a. I kommunene i Finnmark og Nord-Troms omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å 
tillate kjøring ut av løypa for å raste.  
 
Kommunestyret har i egen forskrift, etter nye bestemmelser i Nasjonal forskrift § 4a, fastsatt 
bestemmelser om kjøring ut av løypa på islagte vann for å raste. Bestemmelser om rasting på 
vann foreslås innarbeidet i ny samlet forskrift om skuterløyper i Nordreisa. 
 
 
Høring/merknader:  
De utredningstemaer som er beskrevet i Forskrift §4a er vurdert i dokumentet «Utredning: Lokal 
forskrift om snøskuterløyper og rasting på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms og 
Finnmark».  
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Løypeforslag med utredning og forslag til forskrift er hørt og har ligget til offentlig ettersyn som 
beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. Alle høringsuttalelser er gjengitt i sin helhet med 
vurderinger og kommentarer og finnes i dokumentet «Merknader: Lokal forskrift om 
snøskuterløyper og rasting på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms og Finnmark» 
som er vedlegg til denne saken. 
 
Varsel om oppstart av nyfastsetting av løypenettet ble sendt ut 25.09.2019. Frist for innspill 
og/eller merknader ble satt til 22.05.2020. 
 
Før kommunen kunne gå i gang med å revidere forskrift om snøskuterløyper, måtte det gjøres en 
jobb med kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Denne planen ble godkjent av 
kommunestyret den 01.04.2020.  
 
Ved revisjon av forskrift om snøskuterløyper er det satt krav om at det skal fastsettes 
bestemmelser om merking av- og informasjon om løypene, og kommunen gis også anledning til 
å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader. 
 
Følgende rammer gjelder for arbeidet: 
Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i 
kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og kjørefart. 
Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett.  
 
Forskriftsarbeidet gjennomføres etter følgende forutsetninger: 

 300-metersregelen om rasting videreføres i hele løypenettet. 
 Rasting på islagte vann vurderes som del av prosessen. 
 Brukerbetaling kan fastsettes gjennom gebyrregulativet. 

 
Driftsutvalget vedtok i møtet den 20.05.21 at utredning i forbindelse med nyfastsetting og 
endringer av snøskuterløypenettet av snøskuterløypenettet i Nordreisa kommune skulle sendes 
ut på høring med 6 ukers høringsfrist. Utredningen ble sendt på høring den 14.06.21 til 212 
mottakere som er grunneiere og andre høringsinstanser.  
 
I den vedlagte utredningen kan det forekomme småfeil løypetraseene i kartutsnittene, men det er 
det vedlagte løypekartet som er gjeldende og som vil bli sendt inn sammen med forskriften til 
lovdata.  
 
 
Økonomiske konsekvenser  
Vi anbefaler opprettelse av to nye løyper, samt en stikkløype til Svartfosslia hyttefelt som er 
under planlegging. Ved opprettelser av nye løyper er det også behov for merking og skilting av 
disse, samt brøyting av parkeringsplasser.  
 
Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a gir 
kommunen adgang til å fastsette brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.  
Dette må i så fall fastsettes i forskriften. I Nordreisa har vi løyper som går over til Kåfjord, 
Kvænangen og Kautokeino og det vil bli en utfordring å få rettferdighet i en evt innføring av 
brukerbetaling når kommunegrensene krysses på fjellet.  
 
I veileder fra Miljødirektoratet står det:  
Kommunene kan gi bestemmelser i den lokale forskriften om betaling for bruk av 
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snøskuterløyper. Det er imidlertid ingen hjemmel i motorferdselsregelverket for å kunne ilegge 
tilleggsgebyr, som i dette i tilfellet vil være en reaksjon for ikke å ha gyldig oblat eller løyve. 

Direktoratet vurderer at dette vil bli et privatrettslig forhold mellom kommunen og den som 
kjører, og Miljødirektoratet har slik sett ingen veiledningsrolle knyttet til hvordan dette kan 
løses. Vi anbefaler at kommunen selv undersøker det juridiske rundt dette. 

Etter det vi kjenner til har nabokommunene ikke innført brukerbetaling. Det de og vi mener er at 
kommunen bør se på er innføring av parkeringsavgift ved løypestart. Det kan gjøres som et eget 
vedtak i kommunestyret. 
 
 

Vurderinger 
Utredningen tar utgangspunkt i gjeldende løypenett for snøskuter med 300 meters rastegrense og 
rett til å raste på hele vann som tidligere er fastsatt i forskrift. Løypetraseene er gjennomgått og 
det er gjort noen endringer for å ivareta de hensyn kommunen skal ta ved fastsetting av 
skuterløyper. Det er foreslått regler for bruk av skuterløypene slik at ulempene for andre 
interesser blir begrenset. Kart og bestemmelser om skuterløyper i Nordreisa kommune samles nå 
i en forskrift som ivaretar nødvendige hensyn på en balansert måte innenfor gjeldende regelverk 
for fastsetting av skuterløyper. 
 
Det er kommet inn mange forslag på nye løyper og endringer på løyper. Vi viser til vedlagte 
utredning om alle innspill på løypeforslag og løypeendringer, og behandlingen av disse. Med 
bakgrunn i høringsrunden og andre forhold og vurderinger, er det endt opp med at alle de 
etablerte løypene videreføres, noen med endringer i trasévalg (spesielt i Gahperusløypa).  
 
I tillegg etableres det to nye løyper, den ene fra Oksfjordhamn til kommunegrense Kvænangen 
(mot Meiland) og den andre fra Fallvika på Storvikhalvøya og til Storvannet. I tillegg etableres 
det ei ny stikkløypa fra Svartfossløypa og til det nye hyttefeltet i Svartfosslia som er under 
etablering. Alle grunneiere på disse tre løypene har gitt sitt samtykke. I tillegg er alle 
grunneiertillatelsene på det eksisterende løypenettet avklart.  
 
Fram til i dag har det vært 10 etablerte snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Den nye 
forskriften inneholder nå 17 løyper. Dette fordi det i den nye forskriften er flere løyper delt opp i 
flere kortere delstrekninger.  
 
Forskriften 
Løypebeskrivelsene omtales i forskriftens § 2.  
 
Oversikt på løypebenevnelser i gammel forskrift og i ny forskrift: 
 
Gammel forskrift: Ny forskrift 
Gahperus – Somájávri Løype 1 og 2 
Sammenbindingsløype kommunegrense 
Gáivuotna-Kåfjord 

Løype 3 

Oksfjord – Kautokeino Løype 4, 5, 6, 7 og 8 
Røyelen – løype Oksfjord-Kautokeino Løype 16 
Røyelløypa - Ragasjârvi Løype 17 
Svartfossbru – løype Oksfjord-Kautokeino Løype 9 
Sammenbinding Svartfossbru – Gahperus Løype 11 
Sappen – Svartfoss/Gahperus Løype 12 
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Rotsundelv – Gievdnejávri Løype 13 
 Ny løype 10 – Svartfosslia hyttefelt 
 Ny løype 14 – Oksfjordhamn – 

kommunegrense Kvænangen 
 Ny løype 15 – Fallvika - Storvatnet 

 
§ 3 omhandler åpning og stenging av løypenettet. Alle løyper skal nå være åpne fra de er merket 
og bekjentgjort åpnet og fram til 4. mai. Stenging kan likevel gjøres hvis det skulle være 
nødvendig.  
 
§ 4 omhandler bruk av løypenettet, med blant annet fartsgrenser, ferdsel og aktsomhet.  
 
§ 5 omhandler skilting og merking. Punkt a) sier at løypene skal stikkes i tråd med kartfestet 
trasé, men kan avvike med inntil 15 meter. I pkt c) framgår det at kommunen ikke kan legge om 
eller endre løypetraséer uten nytt at nytt vedtak fattes i henhold til motorferdselforskriften.  
 
Vi bør evaluere løypenettet etter første sesong for å se om det er nødvendig med mindre 
endringer i trasévalgene og deretter foreta en mindre revidering av løypekartet.  
 
I § 8 er tatt med hvilke vann det kan rastes på og pkt d) viser hvilke unntak som gjelder for den 
generelle rasteregelen på inntil 300 m fra løypa. 
 
I nasjonal motorferdselforskrift § 4a. 3. ledd 3. punktum heter det «Av kommunens vedtak skal 
det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøskuterløypene med 
bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering 
etter femte ledd.»  
 
I samme forskrift § 4a. 5. ledd heter det at «Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta 
særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til 
naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten 
for de som kjører og andre.»  
 
Innkomne uttalelser og merknader er behandlet i utredningens kapittel 2. Kapittel 3 viser 
vurderinger som er gjort på de eksisterende løypenettet og endringer på disse.  
 
Friluftsliv 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er gjort og denne planen ble godkjent av 
kommunestyret den 01.04.2020. Denne kartleggingen er hensyntatt i vurderingene av 
innspillene som er kommet i denne skuterløypeprosessen.  
 
I alle bygder og distrikter i kommunen utøves et aktivt friluftsliv. De fleste skuterløypene som 
videreføres har eksistert her i over 40 år uten vesentlige konflikt mellom motorferdsel på løyper 
og andre friluftlivsinteresser. Videreføring av eksisterende skuterløyper i disse områdene er 
vurdert til å ikke være i konflikt med annet friluftsliv. Vi vurderer at det beskrevne løypenettet 
for snøskuter i Nordreisa kommune kan vedtas uten at vil være til vesentlig ulempe for 
friluftslivet generelt. 
 
Naturmangfold 
I vår planlegging av skuterløyper har vi lagt stor vekt på å unngå konflikt til naturmangfoldet, og 
holde tilstrekkelig avstand til sensitive, sårbare og truede arter. Dette gjelder særlig fjellrev, jerv 
og rovfugl. Vi mener samlet belastning ved fastsetting av foreslåtte løypenett for snøskuter totalt 
sett er akseptabel. 
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Støy 
Alle løyper er vurdert med hensyn til støysone beregnet ut fra traséen i henhold til 
Miljødirektoratets veileder for å se om bebyggelse eller kartlagte friluftslivsområder berøres.  
 
Reindrift  
For å kunne ta hensyn til reindrifta har vi inntatt bestemmelse i forskriften slik at kommunen 
kan stenge løyper eller del av løype med umiddelbar virkning. Etter drøftinger med reindrifta 
har kommunen endret enkelte løyperstrekninger. Vi mener samlet belastning for reindrifta er 
akseptabel. 
 
Sikkerhet 
Vurdering av sikkerhet i løypenettet bygger i hovedsak på aktsomhetskart for snøskred og 
erfaringsbasert kunnskap gjennom mange års bruk av løypene. Vi mener at vurderingene er 
innenfor kravene om sikkerhet.  
 
Kulturminner 
Det er undersøkt hvorvidt foreslåtte traséer berører registrerte kulturminner, jf. 
Kulturminnesøk/Askeladden. Siden det ikke kan kjøres i løypene uten at det er akseptable 
snøforhold er det liten risiko for at eventuelle kulturminner kan skades. Dette er også et punkt 
som er tatt med i forskriften i § 8 g).  

550



 

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa
kommune

Forskrift om snøskuterløyper og rasting på 
islagte vann, Nordreisa kommune, Troms og 
Finnmark

551



Innholdsfortegnelse 
§ 1. Formål ................................................................................................................2 

§ 2. Virkeområde .......................................................................................................2 

§ 3. Åpning og stenging av løypenettet .....................................................................4 

§ 4. Bruk av løypenettet ............................................................................................5 

§ 5. Skilting og merking .............................................................................................5 

§ 6. Drift og tilsyn .......................................................................................................5 

§ 7. Løypebredde ......................................................................................................6 

§ 8. Parkering og rasting ...........................................................................................6 

§ 9. Mislighold ...........................................................................................................7 

§ 10. Ikrafttreden ......................................................................................................7 

 

  

552



§ 1. Formål 

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og 
legge til rette for kjøring med snøskuter i fastsatte løyper i Nordreisa kommune. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Nordreisa 
kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med 
typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke 
fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter, veasel 
eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing). 

Følgende løyper kan åpnes for rekreasjonskjøring: 

Løype 1: Gahperus – Somájávri 

Fra Gahperus gjennom Gahperusvaggi, via Čohkkajávri, videre på vestsiden 
av Geatkkutloapmi til Geatkkutjávri. Herfra sørover og passerer vest for 
Njakkenhanvárri før løypa dreier østover og kommer inn i Ráisduottarhadi 
landskapsvernområde cirka 450 meter sør for høyde 762 (knekkpunkt på 
landskapsvernområde grense). Herfra langs Čoalbmejohka og Čoalbmejávrrit 
og inn til Somajávri i nordøstre ende av vannet. Litt ut på vannet, dreier løypa 
vestover til ca midt på vannet, og derfra sørøstover mot landegrensen til 
Finland.  

Løype 2: Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre 

Stikkløype som tar av fra løype 1 cirka 250 meter før Geatkkutjávri og går 
østover til Skorajávri og videre cirka 500 meter inn på Skorajávri i østlig 
retning. 

Løype 3: Sammenbindingsløype fra løype 1 – kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord 

Fra lite vann sørvest for Njakkenhanvárri. Her fra går løypa sørvestover til 
kommunegrense til Gáivuotna-Kåfjord. 

Sammenbindingsløypa er åpen kun når begge kommuner har merket løypa på 
sin side av kommunegrensa. 

Løype 4: Oksfjord – Gearpmeskrysset  

Fra grustak ved E6, kryss kommunal vei til Buktaveien, over Kjølen til Lavollen 
over Oksfjordvatnet til Holmen, opp Rahpesjohka/Rappesbakken på egnet 
plass, gjennom Bjørnskarddalen med passering Bjørnskardet bak hammer i 
sør der det er trangest ved utgangen av skaret, gjennom Litlelvdalen forbi 
Lankajávri og Doaresjavri og over Cahppeslahku til Gearpmeskrysset.  

Løype 5: Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – Kautokeino 

Fra Gearpmeskrysset videre så løypa krysser Sieidivaggi og fortsetter i retning 
mot sørenden av Gaskajávri nord for Gurrorrassa. Videre østover sør for 
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Beahcegealhaldi forbi vuolit Juovvavaggejávri og sørenden av 
Luosmelahkujávri til reingjerdet.  

Videre sørover langs reingjerdet forbi Vilbælesjávri, med sidestikk østover til 
østenden av vannet, Sorbejávri, Cuollujávri, med sidestikk øst/vest til enden av 
vannet, Bajit Oaggonjávri, Vuolit Oaggonjávri over fylkesgrensen mot 
Finnmark mellom Davit Lievlamas og Lulit Lievlamas inn på snøskuterløype i 
Guovdageainnu – Kautokeino kommune.  

Løype 6: Sammenbindingsløype Luosmelahkujávri – kommunegrense Kvænangen 

Sideløype fra sørenden av Luosmelahkujávri over Luosmejávri videre over 
Mollešjávri til nordenden av Mollešjávri. Tilknytning til løype i Kvænangen 
kommune. 

Løype 7: Sideløype Mollešluoppal – Mollešjávri 

Sideløype som går fra løype 5, over Mollešluoppal, videre langs Mollešjohka til 
den møter løype 6 på Mollešjávri. 

Løype 8: Sideløype rundt Sidusoaivi  

Sidesløyfe til vestbredden av Goččesjávri og videre i sørlig retning mellom 
Sidosoaivi og Gurešvarri til sørvestre bukt på Guresjávri/Sivravatnet. Herfra 
langs sørbredden av Guresjávri/Sivravatnet og korteste vei inn til løype 5. 

Løype 9: Svartfoss bru – Gearpmeskrysset 

Fra parkeringsplass ved Svartfoss bru, nordover langs Svartfossveien og 
skogsbilvei østover. Videre langs sørøstsida av Svartfossfjellet sør for 
linkstasjon, videre tilknytning til løype 4 og 5 (Oksfjord-Kautokeino) sør for 
Cahppeslahku ved Gearpmeskrysset. 

Løype 10: Stikkløyper fra løype 9 – Svartfosslia hyttefelt 

 Stikkløyper som går parallelt med internveiene i Svartfosslia hyttefelt. 

Løype 11: Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden av 
Reisaelva  

Fra parkeringsplass ved Svartfoss bru nordvestover langs Svartfossveien og 
videre på skogsbilvei på østsiden av Reisaelva. Krysser Reisaelva ved utløpet 
av Gahperuselva og knyttes til løype 1. 

Løype 12: Sappen til løype 1  

Fra parkeringsplass ved Sappen Leirskole og langs nordsiden av 
innkjøringsveien frem til krysning av FV 8650. Derfra parallelt med fylkesveien 
på vestsiden av veien frem til avkjørsel privat vei. Denne veien følges på 
nordsiden frem til krysning av Phikahistamaelva. Videre langs en gammel 
trase som går sørøstover og møter løype 1 ca. 250 meter ovenfor FV 8650.  

Løype 13: Rotsundelv – Gievdnejávri 

554



Fra skytebanen opp eksisterende traktorvei og i østsørøstlig retning forbi 
høyde 452. Avstand til Sihkajávri skal være minst en kilometer. Videre i sørlig 
retning til nordbredden av Gievdnejávri. Sidegrein langs traktorvei forbi 
Rautasvatnet med endepunkt 100 meter før hytter ved Sihkajávris sørvestre 
bredd. 

Løype 14: Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen 

Fra kommunal parkeringsplass nord i Oksfjordhamn boligfelt nordnordvestover 
langs Arildselvdalen på østre kant av myrene frem til Heimelva. Cirka 350 
meter etter krysning av Heimelva dreier løypa i nordlig retning opp til 
kommunegrense til Kvænangen kommune. 

Løype 15: Fallvika – Storvatnet  

Start ved Storvikveien (FV 7950) i Fallvika. Herfra sørover langs skogsbilvei og 
sti til Storvatnet. 

Løype 16: Røyelen (Røyelløypa) 

Fra parkeringsplass på Rundhaug langs skogsbilvei på sørsiden av Røyelelva. 
Krysser Røyelelva og fortsetter videre gjennom Røyeldalen til Rágasjohka, 
videre gjennom Porten og opp til Jiehkkejohka der løypa kommer inn på løype 
6.  

Løype 17: Stikkløype Rágasjohka – Ragasjárvi 

 Fra Rágasjohka til Ragasjárvi. 
 

§ 3. Åpning og stenging av løypenettet 

a) Løypene tillates brukt fra det tidspunkt de er merket og bekjentgjort åpnet til og 
med 4. mai.  

b) Sesongåpning og -stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside. 
 
Midlertidig stenging av løyper kunngjøres på kommunens hjemmeside. 

c) Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det 
oppstår forhold som gjør dette nødvendig. 

d) Kommunen skal stenge hele, eller deler av løypenettet dersom 
reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta. 

e) Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 5. mai til løypene 
er merket og bekjentgjort åpnet. Statsforvalteren kan bestemme at forbudet 
skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når 
det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre 
interesser som motorferdselloven skal ivareta, jf. motorferdselforskriften § 9 
første ledd, andre setning. 

555



§ 4. Bruk av løypenettet 

a) Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 70 km/t med snøskuter. Snøskuter med 
slede må ikke kjøres fortere enn 60 km/t uten passasjer, og 40 km/t med 
passasjer. 
 
Ved møtende trafikk i snøskuterløyper skal det holdes til høyre. 
 
For øvrig viser vi til Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg 
ikke åpen for alminnelig ferdsel (FOR-2001-12-14-1412). 

b) Maksimal hastighet nær bebyggelse i en avstand på 100 meter eller mindre 
skal ikke overskride 20 km/t.  

c) Ferdsel i løypenettet skal foregå aktsomt og hensynsfullt. For øvrig viser vi til 
Motorferdselslovens (LOV-1977-06-10-82) § 8. 

d) Enhver som identifiserer utrygg is og/eller faretegn for skred bør varsle 
kommunen ved første anledning. 

e) All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og 
ulempe for naturmiljøet og mennesker. 

f) Kryssing av reingjerde skal fortrinnsvis foregå ved eksisterende 
åpninger/porter i gjerdet.  

g) Unntak fra bestemmelsene i § 4 a-g er: 

1) På løype 10 er maksimal hastighet 10 km/t. 

§ 5. Skilting og merking 

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk 
sikring av snøskuterløyper. 

a) Løypene skal stikkes i tråd med kartfestet trase, men kan avvike med inntil 15 
meter der det er nødvendig for å sikre en funksjonell og sikker løypetrase. 

b) Der løypa går nært opptil støyfølsom bebyggelse, verneområder eller 
kulturminner skal løypene stikkes uten å avvike fra kartfestet trase. 

c) Permanent merking av enkeltpunkter langs traséene kan tillates av 
sikkerhetshensyn i henhold til avtale mellom Nordreisa kommune og 
Statsforvalteren. 

d) Midlertidige skilt og annen midlertidig merking skal fjernes ved stenging av 
løyper ved sesongslutt. 

§ 6. Drift og tilsyn 

a) Kommunen har ansvar for at løypene skiltes og merkes.  
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b) Kommunen har ansvar for å vurdere behov for stenging av løypene.  

c) Kommunen kan ikke legge om eller endre løypetraséer uten at nytt vedtak 
fattes i henhold til Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag (FOR-1988-05-15-356) § 4a. 

d) Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding 
av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som 
terrenginngrep. Ei heller små bruer og klopper over bekker. 

e) Det skal utføres tilsyn og opprydding i løypenettet etter behov og i henhold til 
gjeldene driftsavtale.  

§ 7. Løypebredde 

Maksimal bredde på løypetraséen er 5 meter. Parallellkjøring ut over dette er ikke 
tillatt. 

§ 8. Parkering og rasting 

a) Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all 
annen ferdsel. 

b) Det er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra løypa for å raste, med unntak av 
strekninger med rasteforbud jf. denne forskriftens § 8 d). Kjøringen skal skje i 
mest mulig rett linje ut fra løypa. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

c) Kjøring med snøskuter i rett linje ut fra fastsatt snøskuterløype, uavhengig av 
avstand fra snøskuterløypa, for å raste på islagte vann er kun tillatt på 
følgende vann i tilknytning til eksisterende snøskuterløyper i Nordreisa 
kommune når løypa er åpen, jf. kart datert 13. september 2021 Nordreisa 
kommune: 

På løype 1: Gahperus – Somájávri: 

 Geatkkutjávri 

På løype 5: Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – 
Kautokeino: 

 Vilbealesjávri 
 Goččesjávri 
 Sivravatnet/Gurešjávri 

d) Unntak fra bestemmelsene i § 8 b) og c) er: 

1) Det tillates ikke utkjøring fra løype 1 i østlig retning på strekningen fra 
Geattkutjárvi til løypekryss rett vest for Njakkenhanvárri mot Somajárvi i 
perioden fra 1. mai til stengning av løypene. 
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2) På løype 1, fra grense til Râisduottarhâldi landskapsvernområde og til der 
løypa kommer inn på Somajarvi, er det tillatt å kjøre inntil 15 meter ut fra 
løypa for å raste. Kjøringen skal skje i mest mulig rett linje ut fra løypa. 
Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt. 

3) På løype 6, fra Stuora Mollešjávri til kommunegrensen mot Kvænangen, 
tillates ikke utkjøring av skuterløypa i vestlig retning. 

4) Det tillates ikke utkjøring fra løype for å raste under tregrensa langs løype 
14: Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen. 

5) Det tillates ikke utkjøring fra løype 15 for å raste på Laksvatnet, samt på en 
strekning på 150 meter nord og sør for vannet. 

6) Det tillates ikke utkjøring fra løype 17 for å raste på østsiden av Ragasjávri. 

7) Det tillates ikke utkjøring fra løype 16 på strekningen fra Rágasjohka, til 
Jiehkkejohka. 

e) Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 
km/t. 

f) På strekninger hvor løypenettet ligger inntil verneområder er rasting ikke tillatt 
på den siden av løypa som verneområdet ligger på. Det skal skiltes på de 
aktuelle steder. 

g) Av hensyn til mulige uregistrerte kulturminner skal ikke løse steiner flyttes eller 
fjernes for å bygge ildsted, levegg og liknende. 

§ 9. Mislighold 

Kommunen kan stenge løypenettet på kort varsel dersom bestemmelsene i denne 
forskrift ikke overholdes. 

§ 10. Ikrafttreden 

Denne forskrift trer i kraft straks.  

Samtidig oppheves FOR-2005-10-24-1249 Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa 
kommune, Troms og FOR-2017-04-20-1807 Forskrift om motorferdsel med 
snøskuter på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms.
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1. Innledning 
Nordreisa kommune vedtok den 20.04.2017 en revisjon av Forskrift om snøscooterløyper, 
Nordreisa kommune, Troms (FOR-2005-10-24-1249). Revisjonen i 2017 la kun opp til å 
utvide tilbudet om rasting på angitte, islagte vann, slik det ble åpnet for i Forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4 a, 2015 (herved omtalt som Nasjonal 
forskrift [NF]). Denne tilføyelsen til den lokale forskriften ble utført uten å oppfylle ytterligere 
krav som må foreligge innen den 19. juni 2021. Dette fordi det ble vurdert som 
hensiktsmessig da det ikke nødvendigvis ville legge beslag på kapasitet i lengre tid.  

Ved revisjon av forskrift om snøskuterløyper er det satt krav om at det skal fastsettes 
bestemmelser om merking av- og informasjon om løypene, og kommunen gis også 
anledning til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader. 

Følgende rammer gjelder for arbeidet: 

Formålet med forskriftsrevisjonen er å fastsette bestemmelser for bruk av skuterløypene i 
kommunen, herunder brukerbetaling, generelle regler for rasting og kjørefart. 

Forskriftsarbeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett. Dersom prosessen for 
enkelte løyper ikke ferdigstilles sammen med de øvrige vil disse bli tatt ut og vurdert 
gjennom en separat prosess. 

Forskriftsarbeidet gjennomføres etter følgende forutsetninger: 

 300-metersregelen om rasting videreføres i hele løypenettet. 
 Rasting på islagte vann vurderes som del av prosessen. 
 Brukerbetaling kan fastsettes gjennom gebyrregulativet. 

1.1. Dagens snøskuterløyper 
Per i dag er det ti etablerte snøskuterløyper i Nordreisa kommune: 

1. Gahperus – Somájávri 
2. Oksfjord – Kautokeino 
3. Røyelen  
4. Svartfoss  
5. Sammenbindingsløype: Svartfoss – Gahperus 
6. Sammenbindingsløype: Sappen – Gahperus 
7. Rotsundelv – Gievdnejávri 
8. Sammenbindingsløype: Kåfjord (ved Áhkkejávri) 
9. Sammenbindingsløype: Kvænangen (ved Stuora Mollešjávri) 
10. Ragasjávri 

Vurdering av disse sees under kapittel 3. 

1.2. Motorferdselloven 
Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og tilhørende forskrifter. Formålet med loven er «ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å 
verne om naturmiljøet og fremme trivselen».  

Motorferdsellovens utgangspunkt er at motorferdsel i utmark er forbudt. Skuterløyper er å 
anse som unntak fra loven og skal kun opprettes dersom det foreligger tungtveiende grunner 
for det, og løypene ikke kommer i vesentlig konflikt med andre interesser.  
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1.3. Forvaltningsloven 
Skuterløypene i kommunen er fastsatt i Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, 
Troms (FOR-2005-10-24-1249). En endring i løypenettet betyr endring av forskriften og må 
derfor behandles etter forvaltningslovens kapittel VII. Det kommer frem av forvaltningslovens 
§ 37 at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 
treffes. Dette innebærer at offentlige og private institusjoner, organisasjoner og 
interessegrupper som forskriften skal gjelde for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis 
anledning til å uttale seg før forskriften blir endret. Videre heter det at så langt det trengs for 
å få saken allsidig opplyst skal opplysninger også søkes innhentet fra andre. 

Saken bør derfor sendes ut på en bred høring før endelig behandling i kommunestyret. I 
tillegg må høringen om endring av snøskuterløypenettet kunngjøres i minst en lokal avis og 
på kommunen egen hjemmeside slik at allmennheten får anledning til å sette seg inn i og 
uttale seg i saken. 

1.4. Naturmangfoldloven 
Rundskriv T-6/09 Om endring i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag sier at naturmangfoldlovens § 1 og kapittel II Alminnelige bestemmelser om 
bærekraftig bruk, og særlig prinsippene for offentlig beslutningstaking i lovens §§ 8-12, jf. § 
7, har betydning for avgjørelser etter motorferdselregelverket. Naturmangfoldloven (heretter 
NML) trådde i kraft 1. juli 2009. NML § 7 sier at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det skal derfor i enhver beslutning 
som fattes ved utøving av offentlig myndighet fremgå hvordan kunnskapsgrunnlaget og 
miljørettslige prinsipper er vurdert. 

Prinsipper som har direkte betydning på motorferdselsområdet er: 

 Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 
o Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. 

 Før – var – prinsippet (§ 9) 
o Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan 

ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et 
for dårlig kunnskapsgrunnlag. 

 Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 
o Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 

blir utsatt for. 
 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) 

o Det er tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å 
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode (§ 12) 
o Det skal tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som 

ut fra en samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av 
mangfoldet gir det samfunnsmessige beste resultatet. 

Hvilken vekt prinsippene i §§ 8 – 12 i NML, sammen ved forvaltningsmålene i §§ 4 
(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer) og 5 (forvaltningsmål for arter), blir tillagt, 
avhenger av hvilke naturmangfoldverdier som finnes, i hvilket omfang de vil bli berørt og av 
andre hensyn i saken. For å sikre mest mulig ensartet forvaltning i tråd med prinsippene, 
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kreves det i § 7 i NML at vurderingen og vektleggingen av prinsippene skal framgå av 
beslutningen. Det innebærer en plikt til å synliggjøre hvordan prinsippene er vurdert i den 
enkelte sak, i hvilken grad de er relevante, og hvilken vekt de er tillagt.  

Dersom forslag til snøskuterløyper berører: 

• naturtyper som er truet eller nær truet på Norsk rødliste for naturtyper 2011 
• verdifulle naturtyper Norge har et særlig ansvar for 
• truete eller nær truete arter på Norsk Rødlistefor arter 2010  
• verdifulle arter Norge har et særlig ansvar for 

skal prinsippene i §§ 8-12 tillegges større vekt. 

 

1.5. Forhold til grunneiere 
Grunneier har rett til å nekte motorferdsel på sin grunn, jf. motorferdsellovens § 10. En 
tillatelse fra grunneier er derfor en forutsetning for å kunne åpne en snøskuterløype.  

Ved utlegging av snøskuterløyper etter nasjonal forskrifts §§ 4 og 8, er det nødvendig å 
innhente grunneiers samtykke. Lignende vurderinger gjør seg gjeldende når det gis 
bestemmelser etter forskriftens § 3 annet ledd som regulerer ferdselen til bestemte traséer. 

Det er under arbeidet med utredningen sendt ut avtaleskjema til alle berørte grunneiere der 
det bes om deres samtykke. Skjemaet spesifiserte også at dersom det ikke sendes inn svar 
på skjemaet, så vil det tolkes som et «stilltiende samtykke». De grunneiere som ikke ønsker 
at det skal etableres snøskuterløyper på deres eiendom måtte dermed sende inn et skriftlig 
svar til kommunen om dette. 

1.6. Støy 
Snøskutere har (med unntak av nye firetaktere) et meget høyt støynivå. For snøskuterløyper 
som legges i tilknytning til bebyggelse (også hytter) må støyforholdene vurderes/utredes. 
Det bør tas utgangspunkt i kravene som gjelder for vegtrafikkstøy, og man bør holde seg 
innenfor verdiene for utendørs og innendørs støy som er angitt i rundskriv T-1442 Støy i 
arealplanleggingen fra Miljøverndepartementet. 

Hverdagen til store deler av befolkningen er preget av støyende aktiviteter. Barn vokser opp 
med et helt annet utvalg av støykilder enn tidligere. Stillhet har etter hvert blitt et 
knapphetsgode, og støy har blitt en del av folks hverdag.  

Lydene som naturen selv lager vil variere fra rundt 20 dBA (desibel og A-veide støymålinger) 
på stille steder til 70-80 dBA nær elver, bekker og fosser. Vanligvis ligger det naturlige 
lydnivået ute i naturen på 25-40 dBA. Ved så lave naturlige støynivåer som 25-30 dBA vil 
alle støykilder kunne oppfattes som sjenerende. Motorferdsel i slike stille områder vil være 
spesielt påtagelig med tanke på støyproblematikk. 

I utgangspunktet er det slik at fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og 
rekreasjonsområder skal ha full verdi. Rekreasjon er et videre begrep enn friluftsliv, da 
fravær av motorisert aktivitet er en del av definisjonen på hva som er regnet som friluftsliv. I 
Nord-Troms og Finnmark er bruk av snøskuter langs fastsatte traséer av mange regnet for å 
være rekreasjon/friluftsliv. Støy må nødvendigvis aksepteres i tilknytning til slike løyper. En 
vurdering av støy og dens påvirkning på områdene som påvirkes vil imidlertid være en av 
flere viktige vurderinger som gjøres i forbindelse med oppretting av nye løyper og ved 
endring av eksisterende traséer. 

1.6.1. Støybeskrivelse 
Støy fra motorisert ferdsel i utmark omfatter støy fra snøskutere, terrengmotorsykler, 
firehjulinger og andre kjøretøy beregnet på kjøring i terrenget på snødekt mark eller 
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barmark, motorbåter og andre motorfartøy samt luftfartøy som fly og helikopter. Støy fra 
disse kildene er særlig et problem i områder som er viktige for friluftsliv, fordi støyen forringer 
muligheten til å oppleve stillhet og ro, som er blant de viktigste kvalitetene ved friluftsliv. 
Kilden til støyen vil ofte være privatpersoner. 

I Nord-Troms og Finnmark er det fastsatt egne snøskuterløyper. Mye av ferdselen utenom 
disse løypene foregår imidlertid etter dispensasjon gitt av kommunen. Gjennom sin 
dispensasjonspraksis og gjennom forvaltning av snøskuterløypenettet kan kommunen også 
til en viss grad regulere, begrense og kanalisere ferdsel som har direkte hjemmel i lov om 
motorferdsel i utmark, eller i nasjonal forskrift til loven.  

Støybildet vil i hovedsak ha preg av enkelthendelser, som vil inntreffe med varierende 
frekvens. Støy forårsaket av transport til hytter vil for eksempel oftere inntreffe i helger og 
ferier enn ellers i året. Deler av ferdselen vil være relativt forutsigbar og knyttet til bestemte 
områder og traseer, for eksempel transport til hytter etter traseer fastsatt av kommunen, 
oppkjøring av skiløyper og lignende. Minst forutsigbar er den ulovlige kjøringen med 
snøskuter, som i noen områder har et betydelig omfang.  

Støy fra motorisert ferdsel vil i hovedsak være støy fra kjøretøyene/fartøyenes motor. 
Motorstørrelse og hastighet har betydning for hvor mye støy som produseres. Topografi, 
vindretning og vindstyrke er andre faktorer som vil ha betydning for støybildet. 

1.6.2. Vanlige støykonflikter 
Den typiske konflikten vil være mellom turgåere som søker ro og stillhet og fører av 
motorisert kjøretøy. Konflikten vil være størst i store, urørte områder der turgåernes ønske 
om og behov for stillhet er størst samt i mye brukte områder der mennesker søker stillhet og 
ro kan være betydelig. 

Det betyr mye for graden av konflikt om kjøringen oppleves å være nyttekjøring, 
fornøyelseskjøring og/eller tullkjøring/ulovlig kjøring. Kjøring som oppleves å være åpenbart 
lovlig kjøring til nytteformål vil gi mindre grad av konflikt enn kjøring som oppleves som 
unødvendig kjøring/fornøyelseskjøring og ulovlig kjøring. 

Konflikt vil først og fremst oppstå når grensene for lovlig kjøring til nytteformål strekkes 
utover det som oppleves som akseptabelt av andre brukere av de samme områdene, enten 
dette skyldes den enkeltes atferd eller kommunens regulering og dispensasjonspraksis. 

1.6.3. Støy i stille områder 
I større upåvirkede naturområder, som for eksempel nasjonalparker, naturområder i fjellet og 
kjerneområder i bymarker er all hørbar kunstig lyd i prinsippet uønsket. 

Med vann i elver og fosser - slik situasjonen er om våren - kommer de laveste lydnivåene i 
naturen sjelden under LA = 30 dB. I skog bestemmer vinden lydnivået, som kan komme opp 
i 55-65 dB når det blåser godt. Fuglelivet kan høres godt selv om det blåser en del. 
Sangfuglene har en høyfrekvent tone (ca. 4000 Hz), og skiller seg godt fra andre lyder. De 
skrikende fuglene har også en godt hørbar karakter. 

T-1442 angir at støynivå fra fremmede kilder ikke bør overstige Lden = 40 dB i stille 
områder. Lyd er «godt hørbar» ved LpA = 40 dBv, men i all hovedsak ikke påtrengende. 
Lydnivå 40 dB er i en svensk utredning foreslått som kriterium for «støyfrihet». Graden av 
hørbarhet er sterkt påvirket av naturens egne lyder, slik som lyd skapt av rennende vann og 
vind. Fuglelivet kan høres godt selv om det blåser en del. I vindstille vær sommerstid kan 
også insekter skape godt hørbar lyd. 

Lydnivå LpA = 20 dB vil være «hørbart», men vil lett drukne i naturlige lyder som vindsus i 
trær eller lyden av rennende vann. 
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Dyrelivets reaksjoner på lyd henger i stor grad sammen med om lyden oppfattes som tegn 
på fare eller trussel. 

Trailere, andre tunge biler og snøskutere kan være hørbare som enkeltpasseringer i 
avstander 1,5-2 km dersom mottakerområdet ligger høyt i terrenget. Porøs snø vil dempe 
lydutbredelsen, særlig fra snøskuter. Passeringer med personbil kan være hørbare i 
avstander 0,5-1 km. Båt med liten påhengsmotor vil være hørbar i samme avstand. Sivile 
rutefly vil ofte kunne høres i 30-90 sekunder, vanlig lydnivå er LpA = 42-45 dB. Arbeid med 
motorsag kan høres godt i avstander 1-2 km. 

1.6.4. Støysonekart for motorferdsel 
Så langt det er mulig skal kommunen kanalisere den lovlige motoriserte ferdselen til 
definerte områder og traseer. Det skal også utarbeides støysonekart for disse 
områdene/traseene. Kartet bør i tillegg til å vise rød og gul støysone, også vise hvor støyen 
er hørbar. Kartleggingen bør vise området som berøres av den støyen som skapes av ett 
enkelt kjøretøy supplert med beregninger/ antagelser om antall slike hendelser per 
dag/uke/sesong/år. 

Støysonekartene for motorisert ferdsel langs snøskuterløypene er også sett i sammenheng 
med andre kjente kilder for støy, som for eksempel veier. Der det er behov kan traséer 
justeres for å redusere støyplagen.  

Ser man på helheten så viser det seg at motorisert ferdsel i utmark medfører støy i områder 
som i utgangspunktet ikke er berørt av støy fra veitrafikk og dermed bidrar til en relativt stor 
del av kommunenes areal blir berørt av støy. 

I større natur- og friluftsområder bør nivåer over LpAFmax 35 dB regnes som godt hørbart. 

Etter høring og offentlig innsyns ble det kommentert at kommunen ikke hadde vurdert støy 
betraktelig i forhold til vinterfriluftsområder. Kommunen har nøye tatt disser vurderigene og 
har tatt hensyn til friluftslivsinteresser og støy fra motorderdsel. I Storvik var det en løype 
foresått til høyfjellet, men denne falt bort blant annet grunnet støy i området.  

1.6.5. Beregnings- og målemetoder 
Til beregning av støy fra motorferdsel i utmark anbefales nordisk beregningsmetode for 
industristøy, se kapittel 9.7. Metodikken er tilnærmet den samme som for motorsport. 
Emisjonsdata for snøskuter er gitt som vedlegg til beregningsmetoden for motorsport. 

1.6.6. Forebygging og tiltak 
Det har vært en kraftig økning i antall snøskutere og barmarkskjøretøyer de siste tiårene, 
noe som innebærer økende grad av konflikter med viktige kvaliteter ved friluftslivet. I landet 
som helhet mener nær 90 % av befolkningen at viktige grunner til å gå på tur er å komme ut 
i frisk natur, vekk fra støy og forurensning og oppleve naturens stillhet og fred. 

En restriktiv kommunal praksis med hensyn til å gi dispensasjon til motorisert ferdsel er et 
viktig tiltak for å forebygge støyplage fra motorferdsel. Kommunen har god mulighet gjennom 
eksisterende regelverk for motorisert ferdsel til å regulere og begrense både den ferdselen 
som det gis dispensasjon til og den ferdselen som er direkte tillatt med hjemmel i 
motorferdselloven eller nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag. 
Kommunen bør benytte disse mulighetene til å begrense støyplagene. Ferdselen bør i størst 
mulig grad kanaliseres til bestemte områder/traseer og til bestemte tider der ferdselen vil 
være til minst mulig ulempe for andre interesser. 

Støyberegningene kommunen har gjort har tatt utgangspunkt i beregninger av støy fra 
snøskuter er basert på litteraturdata og beregninger GSV (Garnison Sør-Varanger) har gjort i 
forbindelse med etablering av ny snøskutertrasé ved garnisonen. Det beregnes en 
trafikkmengde på inntil 30 turer (tur+retur) per dag. 
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Det er forskjell på støyemisjon fra 2-takt og 4-taktmotorer. 4-takterne har mer lavfrekvent 
innhold i støyen og denne delen av støyen er hørbar over lengre avstander enn den 
høyfrekvente delen. Den nyeste publikasjonen fra SP3 viser ingen tydelige forskjeller i totale 
A-veide støynivåer fra 2- og 4-taktere. 

Beregningene forutsetter at snøskuterne avgir følgende lydeffekter: 

 LWA = 105 dB med kjørehastighet 24 km/t i plant terreng. 
 LWA = 110-112 dB med kjørehastighet 42 km/t i plant terreng. 
 LWA = 119 dB ved kraftig akselerasjon. 

Det er valgt å benytte LWA = 112 dB og kjørehastighet 42 km/t som representativ verdi for 
normal kjøreaktivitet med snøskuter. Det er videre tatt utgangspunkt i støynivået 4 m over 
terreng og i frittfeltsposisjon (dvs. uten lydrefleksjonstillegg fra vertikale flater som husvegger 
eller lignende). Ved høy kjørehastighet/akselerasjon må det forventes 7 dB høyere verdier. 
Ved lavere hastighet vil støynivåene gå noe ned. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-144211, anbefaler at det beregnes 
to støysoner rundt viktige støykilder, en gul vurderingssone og en rød restriktiv sone. 

Støysonene viser i hvilken grad eksisterende bebyggelse blir berørt av nye støykilder. 
Støysonene skal også gi signal til planleggere og med det sørge for at støykilden ikke 
uforvarende får støyømfintlig bebyggelse (boliger, m.v.) tett innpå seg. 

Det fins ikke egne støygrenser for støy fra terrengkjøring med snøskuter. I dette tilfellet er 
det naturlig å ta utgangspunkt i de samme grensene som gjelder for vegtrafikk fordi 
aktiviteten kun omfatter kjøring langs fastsatte traséer og ikke trening/sportsaktivitet på 
avgrenset område. 

Man kan i tillegg ta i betraktning at snøskutere avgir støy som man vanligvis vil oppfatte som 
mer sjenerende og dominerende enn ordinære personbiler. T-1442 tar slike forhold i 
betraktning ved fastsettelse av støygrenser for bl.a. industri med impulsstøy. Grensen for 
Lden skjerpes da med 5 dB. 

Grenser for motorsport vurderes som mindre relevante i denne saken fordi snøskuter skal 
brukes som framkomstmiddel. 

1.6.7. Beregning av støy fra snøskuter 
Det er beregnet støynivåer i 5 dB intervaller fra Lden = 55 dB ut til Lden = 40 dB.  

Yttergrense gul støysone ligger ca. 12 m fra traséene. Topografien langs og ved traséen har 
ingen innvirkning på plasseringen av gul sone. 

Områdene som ligger utenfor gul sone - dvs. i avstander mer enn 12 m fra traséen – har 
støynivåer som tilfredsstiller de retningsgivende grensene ved planlegging av ny virksomhet 
eller bebyggelse. Områdene som ligger utenfor grønn sone – dvs. i avstander mer enn 200 
m fra traséene - tilfredsstiller kriteriene for stille områder i T-1442. 

Beregningene tar ikke hensyn til naturlig terrengskjerming langs traséene. Slik skjerming vil 
kunne begrense støyutbredelsen som framgår av figur 3 og 4. Hvor kupert terrenget i 
områdene traséene går igjennom vil være avgjørende for hvordan støy i de ulike traséene 
skjermes. 

1.6.8. Passeringsstøy fra snøskutere 
Variasjoner i lokal terrengskjerming, snøforhold, motorbelastning, antall samtidig passerende 
snøskutere etc. medfører at man må forvente store lokale variasjoner i passeringsstøyen. 

200 m fra traséen vil vanlig passeringsstøy fra snøskutere kunne være LpA = 50-55 dB. 
Ekvivalentnivået i løpet av en slik passering vil være LpAekv = 40-45 dB over en periode på 
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1-2 minutter. Forekomsten av disse ekvivalentnivåene vil variere gjennom døgnet, og 
værforhold i sesongen vil også være avgjørende for mengde trafikk. I perioder med fint vær 
vil trafikkmengden og dermed også støynivåene være høyere enn i perioder med dårlig vær.  

Snøskutere vil kunne være hørbare helt ut til 1,5-2 km fra de enkelte snøskuterløypene. 

1.7. Om vurdering av innspill 
 
Alle innspill er vurdert i forhold til dette oppsettet: 

Natur 
En vurdering av traséforslagets påvirkning på natur og miljø, jf. naturmangfoldlovens §§ 8-
12. Vurderingen ser på data innhentet fra bl.a. naturbase, artskart og sensitive artsdata. I 
tillegg brukes annen kjent kunnskap gjennom kommunens viltkartlegging og annen 
erfaringsbasert kunnskap. 

Risiko og sårbarhet 
En vurdering av snø- og steinskredfare, samt fare ved ferdsel på vann og vassdrag med 
tanke på usikre isforhold bl.a. ved inn og utløp av vann. Datagrunnlag hentes fra 
NNVE.Atlas.no, Geodata.ngi.no og lokalkunnskap formidlet fra reindriftsaktører, lokalkjent 
skuterforening og erfarne saksbehandlere for motorferdselssaker. 

Det er gjort en visuell og kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en 
risikomatrise som er supplert med en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet. 

Metoden for vurdering av risiko og sikkerhet er hentet fra Miljøverndepartementets veileder 
for reguleringsplan (2011):  

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul 
eller grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  
 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser slik ut: 

                           
Konsekvens 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller  3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ 
ingen tilfeller 1 2 3 4 5 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 
 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan 

vurderes. 
 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 
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 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 
området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som 
opptrer i lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 
 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 
 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om 

tilsvarende i andre områder. 

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 
2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  
3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en 

gruppe personer.  
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske 

situasjoner.  
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange 

skadd; langvarige miljøskader. 

Trafikksikkerhet 
For traséforslagenes trasé og start-/sluttpunkt vurderes trafikksikkerhet som 
parkeringsmuligheter, avkjørsler og ev. krysning av vei. 

Støy 
En vurdering av støy med støysone beregnet ut fra traséen i henhold til Miljødirektoratets 
veileder for å se om bebyggelse eller kartlagte friluftslivsområder berøres. 

Eiendomsforhold 
Oversikt over hvilke eiendommer som berøres av traséforslaget. 

Kulturminner/-miljøer 
Det undersøkes hvorvidt foreslåtte traséer berører registrerte kulturminner, jf. 
Kulturminnesøk/Askeladden. Samtlige løyper vil også sees opp mot høydedatamodellen for 
å hensynta også synlige uregistrerte kulturminner. 

Annet 
Andre relevante problemstillinger. Benyttes ved behov. 

1.8. Befaring av innspill  
I forbindelse med endringsforslag til eksisterende snøscooterløyper på strekningene: 

 Gapherus- Somàjàvri 
 Oksfjord- Kautokeino 

Ble det foretatt en befaring med formål om å ta en gjennomgang av endringsforslagene. På 
den første strekningen Gapherus- Somàjàvri har reindrifta meldt inn endringsforslag, og på 
Oksfjord-Kautokeino strekningen har SNO- Fjelltjenesten meldt inn endringsforslag. Kåfjord 
kommune har også meldt inn endringsforslag på stekningene Gussagorra – Gaskkamus 
Áhkkejávri og Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri – 
Bajit Njuorjojávri –kommunegrense Nordreisa.  

Befaringen tok for seg hver side av dalen, hvor den foreslåtte traseen for 
endringsforslagene, og løsningene for å flytte traseen ble kjørt. Slik at den mest 
hensiktsmessige traseen ble tatt i betraktning med hensyn til reindrift og naturmangfold.  
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Bakgrunnen for befaringen var nasjonalt krav om revidering av løypeforskriften for videre 
godkjenning. Reindrifta har spilt inn ulike endringskrav på strekningen med bakgrunn i 
ulemper og fordeler ved flytting/ kalvingsområder.  

Med på befaringa stilte representanter for Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavàrri v/John 
Aslak Logje og sønn v/Jimmo, SNO- Fjelltjenesten v/ Tarjei Gunnestad, Nordreisa kommune 
v/ Kristian Berg og Pernille Bügel. Representant fra Nordreisa scooter- og båtforening 
Marius Holst, representant fra Nasjonalpark- og verneområder Asgeir Blixgård og 
representanter fra Kåfjord kommune Oddgeir Nilsen og Einar Eriksen.  

Befaringen fant sted den 23.april, og 8 snøskutere kjørte med dispensasjon etter søknad om 
motorferdsel i utmark. Besetningen utgjorde ingen belastning for miljøet eller de berørte 
økosystemene jf. Naturmangfoldloven §10.  

Befaringen fant sted kort tid før løypene stenges, og ikke lenge før ferdigstillingen av 
utredningen. Etter at alle innspill hadde blitt gjennomgått, var det de endringsforslagene over 
som ble tatt i betraktning og som har blitt vurdert ved fysisk befaring.  

Under befaring ble det tydeliggjort hvilke traseer som var mest hensiktsmessige, og disse vil 
bli forklart i nærmere detalj i neste kapittel.  

 

1.9. Innspill og endringer etter høring  
Utredningen har vært på førstegangshøring og offentlig innsyn, og det har kommet inn 
kommentarer på mangler ved utredningen. Dette kapittelet vil adressere tre hovedpunkter 
som kom frem etter høring om reinbeitedistrikt, fjellrev og nedslagsfelt for drikkevann.  

1.9.1. Reinbeitedistrikt 
I Nordreisa er det tre reinbeitedistrikt, Cohkolat ja Biertevarri D-36, Fávrrosorda D-35 og 
Beahcgealli D-42. Etter høring og offentlig ettersyn har Sametinget og Statsforvalteren 
påpekt manglende informasjon om dialog med reinbeitedistriktene. Alle de berørte 
reinbeitedistriktene har vært i dialog med kommunen. Reinbeitedistrikt D-36 Cohkolat ja 
Biertevarri har hatt flere innspill og var med på kommunens befaring 23. april 2021, deres 
innspill ble tatt til etterretning på befaring. D-36 var med å tegne opp kart og har vært enige i 
løsningen som er med i utredningen.  

Reinbeitedistrikt D-42 Beahcgealli v/ John Andreas Utsi hadde ikke et ønske om å være med 
på befaring, da endringene som var lagt inn var såpass ubetydelige for deres virksomhet at 
de ikke så noe behov for deltakelse. Derfor hadde de heller ingen videre innspill til 
utredningen. Kommunen mottok skriftlig korrespondanse hvor de forklarte nettopp dette.  

Når det gjelder reinbeitedistrikt D-35 Fávrrosorda så har distriktet også blitt kontaktet på 
samme måte som de andre, men disse har heller ikke kommet med noen innspill. Ettersom 
endringen på den ene løypen på Navit faller bort, så er det heller ingen endringer som vil 
påvirke distriktet. Dette fikk kommunen tilbakemelding på via e-post. 

1.9.2. Fjellrev 
Fjellreven er en kritisk truet (CR) og rødlistet art på Norsk rødliste for arter og prioritert art. I 
Nordreisa har det blitt satt ut fjellrevvalper i området med formål om at den lokale bestanden 
skal vokse på sikt. Dette har kommunen tatt hensyn til i utredningen av snøskuterløyer, i 
samarbeid med Nasjonalpark- og verneområde ansvarlig og SNO- Fjelltjenesten. Disse var 
begge med på befaring med kommunen den 23.april 2021. Under befaring ble alle aktuelle 
løyper som vil berøre hilokasjoner tatt hensyn til. Løypene ble endret basert på hvor hiene er 
plassert, og det var enighet mellom kommunen og de aktuelle deltakerne.  
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Kommunen har tatt hensyn til Naturmangfoldloven §3 og §5, ved at arter og genetisk 
mangfold skal ivaretas på lang sikt i naturlige utbredelsesområder. Etter befaringen ble flere 
løyper endret slik at avstanden mellom løyper og hilokaliteter er akseptabelt. Hilokalitetene 
ligger etter endringene over 300 m meter fra løypen etter endringene under befaring, eksakt 
hilokasjon er sensitive opplysninger og dermed ikke offentlig informasjon grunnet vern.  

 

1.9.3. Nedslagsfelt for drikkevannskilder 
Kommunen har tatt hensyn til nedslagsfelt for drikkevannskilder, selv om dette ikke kom med 
på første utgave av utredningen. Kommunen mener det er viktig å synliggjøre at det har blitt 
tatt hensyn til drikkevannskilder selv om det ikke nødvendigvis berører alle områdene. 
Kommunen er ansvarlig for flere vannverk, og skal også beskytte råvannskilder og 
vanntilsigsområder.  

I utredningen av snøskuterløypene er det tre løyper hvor nedslagsfelt for drikkevannskilder 
kan bli berørt. Dette gjelder for løype 13 i Rotsund, løype 14 Oksfjordhamn og løype 15 
Storvik.  

Alle nedslagsfeltene for drikkevann som berøres av skuterløyper har blitt vurdert av 
kommunen. Løypa i Rotsund har vært der i mange år samtidig som det har vært skuterløype 
og det har ikke hatt noen innvirkning på drikkevannet under noen omstendigheter. Det har 
aldri vært tilfeller av forurensing eller noe som har ført til forverring av vannkvaliteten. I 
kommuneplanens arealdel (7.1.6) står det at nedslagsfelt for drikkevannskilder er opprettet 
for å beskytte vannkildene mot mulig forurensing. I disse tilfellene vurderer kommunen at 
forurensing ikke finner sted. Det er begrunnet med at det er lite bebyggelse i området samt 
at sonene befinner seg høyt på fjellet og brukere har brønner mye lenger ned, langt fra 
skuterløypene og vil dermed ikke påvirkes.  

Kommunen har derimot ikke en oversikt over private vannverk, og det er ikke innenfor 
kommunens ansvarsområde å beskytte disse. Der det har kommet innspill fra grunneiere om 
at deres vannkilde blir berørt, har kommunen tatt innspill til etterretning og endret 
snøskuterløypa. Det gjelder den nye løypa og traseen ved Laksvatn vannverk i Storvik, her 
blir løypa flyttet nedstrøms fra vannet da det er mest gunstig. Skråningen ned gjør at 
drikkevannet da ikke vi blir påvirket av forurensing.  
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2. Innspill og merknadsbehandling etter oppstartvarsel til 
revisjon av snøskuterløypenettet i Nordreisa kommune 

Revidering av skuterløypenettet er varslet ved oppstart, og saken har vært på høring etter at 
den har vært i driftsutvalget. Innspillene som har kommet inn da saken ble først varslet, er 
listet i dette kapittelet.  

2.1. Innspill fra Reinbeitedistrikt 36 v/Johan Aslak Logje 
Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri (omtales videre som D36) sendte den 4. 
november inn et forslag til revidering av løype 1. D36 sendte den 18. mai nytt forslag til 
kommunen. Bakgrunnen for endringene i forslaget er at eksisterende løype mellom 
Gahperus og Somájávri presser reinen i uønsket retning på slutten av sesongen. Foreslått 
løype vil ikke virke negativt inn på næringsinteressene selv hvis åpningen av løypene 
forlenges t.o.m. 17. mai etter søknad til Statsforvalteren, slik Statsforvalteren har fått 
hjemmel til også i Nord-Troms etter fylkessammenslåingen. Kommunen og D36 v/Johan 
Aslak Logje møttes onsdag 20. mai 2020, hvorav løypene ble gjennomgått i felleskap. Også 
løypeforslaget til skuterforeningen mellom Gahperuslia og Geatkkujávri ble diskutert 
(Delstrekning-C på kartfiguren under). 

Delstrekning A og -G ble i tidligere revisjonsprosess foreslått fra Kåfjord skuterforening. På 
dette tidspunktet ble også et alternativ tilsvarende F foreslått, men som strakk seg lenger 
nord.  

 
Figur 1: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. Kommunegrense mot Kåfjord 
med stiplet svart/lilla linje. 
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2.1.1. Vurdering av innspill 
Løypeforslaget er et omfattende omleggingsforslag av eksisterende løyper i den hensikt å 
legge skuterløypene bedre til rette for reinbeitenæringa i området. Delstrekninger i forslaget 
er gitt bokstavnummerering for å gi en mer oversiktlig vurdering av løypene. Nordreisa 
kommune vil kun gjøre vurderinger av forholdene innenfor egen kommunegrense. 

Natur 
Eksisterende løype sammenlagt = 33,5 km 
Foreslått løype sammenlagt = 60,7 km 

Forslagets omfang er betydelig, og det er derfor hensiktsmessig å ta for seg de enkelte 
strekningene. Nordreisa kommune har kun tilgang til sensitive artsdata innenfor egen 
kommunegrense.  

Delstrekning A er foreslått parallelt med grensa til Javreoaivit naturreservat. Formålet med 
vernet av reservatet er å bevare et fjellområde med en enestående flora. Området er kjent 
for dets rike planteliv med mange sjeldne plantearter. Det er også registrert sjeldne og trua 
plantearter utenfor reservatet i artskart. Delstrekning A og B er ønsket som en erstatning for 
eksisterende løype fra Gahperuslia til Geatkuttjávri. Delstrekning A er omlag 8,1 km lang, 
hvorav 6,1 km av disse er innenfor Nordreisa kommune. 

Delstrekning B er ikke foreslått lagt over naturtyper eller arter av forvaltningsinteresse 
(Naturbase, 28.07.2020) utenom Nemoura arctica [LC] – en steinflue som overvintrer i 
puppestadium i vann. Løypa er foreslått lagt omlag 1,5 km på fastland innenfor 
kommunegrensen før den krysser over Geatkkutjávri. Det er registrert flere rødlistede arter 
rundt- og mellom Geatkkutjávri og kommunegrensa: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus 
Fugler 
Lappspurv Calcarius lapponicus VU 
Bergand   Aythya marila VU 
Fiskemåke Larus canus NT 
Blåstrupe Luscinia svecica NT 
Planter 
Sølvkattefot Antennaria villifera VU 
Grønnkattefot Antennaria porsildii VU 
Polarsoleie Ranunculus sulphureus VU 
Snøgras Phippsia algida VU 
Brannmyrklegg Pedicularis flammea NT 
Dubbestarr Carex fuliginosa misandra NT 
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta NT 
Svartbakkestjerne Erigeron humilis NT 
Snøsoleie Ranunculus nivalis NT 
Gullrublom Draba alpina NT 
Grynsildre Micranthes foliolosa NT 

  

Foreslått løype kan medføre en negativ effekt på ovennevnte arter. 3 av de 4 ovennevnte 
fuglene er trekkfugler som trekker sørover i august-september og ankommer Norge mellom 
mars-april (Fiskemåke) og mai. Berganda overvintrer langs kysten, men hekker langs 
gresstuer i direkte nærhet til ferskvann i tundrastrøk og heiområder mellom mai og 
november.  Kommunen vurderer at foreslått delstrekning i liten grad vil være til sjenanse for 
ovennevnte rødlistede fugler innenfor ordinær åpning (fra november til og med 04. mai).  

Planter kan ta skade av snøskuteraktivitet dersom snølaget ikke er tilstrekkelig bærende, 
spesielt på vindutsatte rabber eller lignende terreng hvor snøen ikke legger seg dyp kan bruk 
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av snøskuter slite på vegetasjonen. Langs delstrekning B bør løypa legges utenom slike 
forhøyninger i terrenget.  

Delstrekning B er omlag 10,5 km lang, hvorav 2,5 km av disse er innenfor Nordreisa 
kommune. 

Delstrekning C er foreslått lagt like vest for eksisterende løype som et kortere alternativ (8,3 
km) til delstrekning A og -B (18,5 km), som er foreslått å erstatte eksisterende skuterløype 
mellom Gahperus og Geatkuttjávri. Det er flere arter av stor- og særlig stor 
forvaltningsinteresse langs foreslått plassering av delstrekning C: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Polarkarse Cardamine nymanii LC Særlig stor 
Knoppsildre Saxifraga cernua LC Særlig stor 
Grannsildre  Micranthes tenuis NT Særlig stor 
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta NT Særlig stor 
Gulmjelt Astragalus frigidus LC Særlig stor 
Smalnøkleblom Primula stricta LC Særlig stor 
Snøarve Cerastium nigrescens laxum NT Særlig stor 
Geitsvingel Festuca vivipara LC Særlig stor 
Snømyrull Eriophorum scheuchzeri LC Særlig stor 
Slire starr Carex vaginata LC Særlig stor 
Blankstarr Carex saxatilis LC Særlig stor 
Fjellstarr Carex norvegica LC Særlig stor 
Rypestarr Carex lachenalii LC Særlig stor 
Stivsildre Micranthes hieraciifolia EN Særlig stor 
Sølvkattefot Antennaria villifera VU Særlig stor 
Brannmyrklegg Pedicularis flammea NT Stor 
Grannsildre Micranthes tenuis NT Stor 
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta NT Stor 
Snøarve Cerastium nigrescens laxum NT Stor 

 

I tillegg til ovennevnte er det registrert flere rødlistede arter:  

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus 
Pattedyr 
Gaupe Lynx lynx EN 
Jerv Gulo gulo EN 
Planter 
Hvitstarr Carex bicolor EN 
Svartbakkestjerne Erigron humilis NT 
Dvergsyre Koenigia islandica NT 
Snøgras Phippsia algida VU 

 

Gaupe og jerv har store leveområder, og foreslått løypeforslag vil ikke stykke opp 
leveområdet ytterligere, men heller åpne plass for randområdet av det aktuelle viddeområdet 
mer enn hva eksisterende løype gjør i dag. Plantelivet må hensyntas ved å legge løypa 
utenom rabber og snøfattig terreng, av hensyn til plantemangfoldet som er kjent i dette 
området. 

Delstrekning C er omlag 8,3 km lang, hvorav hele delstrekningen er innenfor Nordreisa 
kommune. 
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Delstrekning D er et erstattende forslag til eksisterende sammenbindingsløype til Kåfjord, 
samtidig som den flytter sørgående hovedløype til Somásjávri lenger sørvest. Forslaget 
medfører også fjerning av knutepunktet på Geatkkutluoppal.  

Foreslått delstrekning berører ingen registrerte rødlistede arter eller arter av stor-/særlig stor 
forvaltningsinteresse. Fra år til år vil de enkelte løypene kunne variere noe etter forholdene. 
Ved relativt store avvik kan delstrekningen gå over følgende arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Polarsoleie Ranunculus sulphureus VU Særlig stor 
Snøsoleie Ranunculus nivalis NT Særlig stor/ 

Stor 
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta NT Særlig stor/ 

Stor 
Gulmjelt Astragalus frigidus LC Særlig stor 
Sibirkoll Armeria scabra LC Særlig stor 
Sølvkattefot Antennaria villifera VU Særlig stor 
Rabbestarr Micranthes tenuis LC Særlig stor 
Reinstarr Carex arctogena LC Særlig stor 
Fjellhvitkurle Pseudorchis straminea LC Særlig stor 
Brannmyrklegg Pedicularis flammea NT Stor 
Dubbestarr Carex fuliginosa misandra NT Stor 

 

Kommunen vurderer at foreslått delstrekning i liten grad vil være til sjenanse for ovennevnte 
rødlistede arter innenfor ordinær åpningstid (fra november til og med 04. mai). 

Løypeforslaget hensyntar kartlagte sensitive artsopplysninger i større grad enn eksisterende 
løype. 

Delstrekning D og E = 28,4 km– Erstatter eksisterende 31,0 km 

Delstrekning E er et erstattende forslag til eksisterende hovedløype til Somásjávri lenger sør 
fram til Čoalbmevággi, hvorfra den eksisterte løypa er foreslått videreført slik den er i dag.  

Løypa går gjennom Ráisduottarháldi landskapsvernområde hvor verneformålet er å «bevare 
et særpreget høgfjellsområde med løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, og å gi 
allmenheten adgang til friluftsliv i et slikt område». Bruk av beltekjøretøy på vinterføre etter 
løype til Somájávri er unntatt motorferdselsforbudet som fremgår av forskriftens punkt 2.1 
om Motorferdsel, jf. forskriftens punkt 2.2 fjerde strekpunkt. 

Delstrekningen som foreslått går tett inntil følgende arter av særlig stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Issoleie Ranunculus glacialis NT Særlig stor 
Bekkesildre Saxifraga rivularis LC Særlig stor 
Snøgras Phippsia algida VU Særlig stor 
Reinstarr Carex arctogena LC Særlig stor 
Fjellhvitkurle Pseudorchis straminea LC Særlig stor 
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta NT Særlig stor/ 

Stor 
Snøsoleie Ranunculus nivalis NT Særlig stor/ 

Stor 
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Dvergsoleie Ranunculus pygmaeus LC Særlig stor/ 
stor 

Dvergsyre Koenigia islandica NT stor 
 

Kommunen vurderer at foreslått delstrekning i liten grad vil være til sjenanse for ovennevnte 
rødlistede arter innenfor ordinær åpningsperioden som forskriften åpner for (fra november til 
og med 4. mai). 

Foreslått løype går imidlertid tett på kartlagte sensitive artsopplysninger og må justeres 
dersom forslaget tas videre i saksgangen. 

Delstrekning D og E = 28,4 km– Erstatter eksisterende 31,0 km 

Delstrekning F er foreslått som et alternativ til delstrekning G som ny sammenbindingsløype 
til Kåfjord. Forslaget berører ingen registrerte rødlistede arter eller arter av stor- eller særlig 
stor forvaltningsinteresse. Foreslått løype følger mindre dalstrøk hvor det trolig vil samles 
dype mengder snø som vil legge et trygt forsvarende snølag som skåner eventuelle 
uregistrerte arter. 

Delstrekning G er foreslått som et alternativ til delstrekning F som ny sammenbindingsløype 
til Kåfjord, og traséen som foreslås berører ingen registrerte rødlistede arter eller arter av 
stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse. Løypen bør finjusteres slik at den ikke legges 
over snøfattige rabber for å skåne underlaget. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

D
el

st
re

kn
in

g 
A 

Ja 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé innenfor 
Nordreisa kommune ligger i 
sin helhet utenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred, jf. NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
 

D
el

st
re

kn
in

g 
B 

Ja 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé innenfor 
Nordreisa kommune ligger i 
sin helhet utenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred, jf. NGI’s skredkart 
29.05.2020.  

D
el

st
re

kn
in

g 
C

 

Ja 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé innenfor 
Nordreisa kommune ligger i 
sin helhet utenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred, jf. NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
 

Snø- og 
steinskred 

D
el

st
re

kn
in

g 
D

 

Ja 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé innenfor 
Nordreisa kommune ligger i 
sin helhet utenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred, jf. NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
 

578



20 

D
el

st
re

kn
in

g 
E 

Ja 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
Kritisk  
4 

4 

Foreslått løypetrasé innenfor 
Nordreisa kommune ligger i 
sin helhet utenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred, jf. NGI’s skredkart 
29.05.2020. Foreslått trasé 
ligger stedvis svært tett på 
utløpssonen. Leder av 
reinbeitedistrikt 36 har forklart 
at han ikke har erfart farlige 
snøskred i de aktuelle 
områdene. 

D
el

st
re

kn
in

g 
F 

Ja 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé innenfor 
Nordreisa kommune ligger i 
sin helhet utenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred, jf. NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
 

D
el

st
re

kn
in

g 
G

 

Ja 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé innenfor 
Nordreisa kommune ligger i 
sin helhet utenfor 
aktsomhetsområde for 
snøskred, jf. NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
 

 

D
el

st
re

kn
in

g 
A 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått delstrekning krysser 
ingen islagte vann. 

D
el

st
re

kn
in

g 
B 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
kjente 
tilfeller 
2 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

6 Foreslått trasé kommer i vest 
inn på Geatkkutjávri ved 
innløpet til vannet. Løypa bør 
stikkes slik at man unngår 
innløpsosen. 

D
el

st
re

kn
in

g 
 

C
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

3 Foreslått delstrekning krysser 
Čohkkajávri i nord mot vest. 
Løypa bør stikkes på god 
avstand fra inn- og utos. 
Delstrekningen går inn på 
Geatkkutjávri på trygg avstand 
til inn-/utos. 

D
el

st
re

kn
in

g 
D

 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

3 Foreslått trasé krysser 
Loamijávri i nord mot sør. 
Løypa bør stikkes på god 
avstand fra inn- og utos. 

Usikre isforhold 

D
el

st
re

kn
in

g 
 

E 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

3 Foreslått trasé krysser 
Čoalbmejávri og Somájávri 
slik eksisterende løype gjør. 
Det har aldri vært rapportert 
om utrygge isforhold. 
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D
el

st
re

kn
in

g 
 

F 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått delstrekning krysser 
ingen vann. 

D
el

st
re

kn
in

g 
 

G
 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått delstrekning krysser 
ingen vann. 

Trafikksikkerhet 
I Nordreisa kommune er trafikksikkerheten ivaretatt gjennom parkeringsmulighetene i 
bunnen av Gahperuslia.  

Støy 
Løypeforslaget er ikke i strid med Miljødirektoratets veileder for beregning av minimum 
støyavstand til boliger. 

Løypeforslaget faller innenfor kommunens kartlagte friluftsområder med verdi Viktig og 
Svært viktig. Slik det kommer frem av saksdokumentene til Friluftslivskartleggingen er 
grunnlaget for disse høye verdisettingene av de aktuelle friluftslivsområdene 
snøskuterløypene som tilgjengeliggjør viddeområdene (ikke snøskuterkjøringen i seg selv). 
Skuterløypene brukes av hundekjørere og skigåere opp fjellet og innover vidda - i tillegg til 
isfisket, snarefangst og telt- og campinglivet som fraktes opp med snøskuter og utøves med 
snøskuterløypa som utgangspunkt.  

Omleggingsforslagets delstrekning A og F er lagt langs en relativt populær påsketrasé for 
ski, som er bakgrunnen for friluftslivsområdets (Områdenavn: Samueldalen. Lokalid.:1942-
026) verdi Viktig. Dette sees i sammenheng med at skiløypa i hovedsak benyttes i påsken, 
samt at den går inn i skuterløypene omlag 6 km fra knutepunktet mellom delstrekning A og 
F. Det er lite forflytningspotensiale i tilknytning til delstrekning-A som vil løse 
problemstillingen for denne delstrekningen, pga. plasseringen til reindriftas samleområde. 
Delstrekning-G vurderes som et mer friluftslivsvennlig alternativ til delstrekning-F, og 
reduserer støypåvirket skiløype med omtrent 3,2 km. 
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Figur 2: Mørk grønn stiplet linje representerer skiløype. Rød buffersone har en radius 
på 450 meter fra foreslåtte- og eksisterende snøskuterløyper, ihht. støyveileder. 
 

Eiendomsforhold 
I Nordreisa kommune berører hele forslaget GBR 29/1 og 39/1, eid av Statskog SF.  

Kulturminner 
Det er registrert svært mange kulturminner i tilknytning til arbeidet med kraftgaten som går 
fra Kåfjord og videre gjennom Gahperus og vider gjennom Kvænangen mot Finnmark. 
Kulturminnene består av Árran/ildsteder/bålringer av varierende status; både automatisk 
fredete og uavklarte, jf. Kulturminnesøk, 29.05.2020. En snøskuterløype her vurderes 
allikevel ikke til å ha stor negativ innvirkning på kulturminnene i området. Kulturminnene vil 
være beskyttet av snø og is, i tillegg er det fult mulig å legge traséen slik at den ikke kommer 
i direkte konflikt med kulturminnene. 

Reindriftsinteresser 
Forslaget er utarbeidet av D36 og forslaget ble diskutert i møte med kommunen. 
Endringsforslaget er utformet slik at løypene ved normal bruk ikke vil påvirke reindrifta 
negativt. Reinbeitenæringa ønsket primært å erstatte eksisterende løype mellom 
Gahperuslia og Geatkkutjávri med delstrekning-A og -B. D36 viste til at delstrekning-C 
bunder i et møte med Nordreisa skuter og båtforening. Det kom frem at delstrekning-C ikke 
vil ha negative konsekvenser for reinbeiteinteressene, men at kommunen skulle prioritere 
delstrekning-A og -B fremfor -C dersom det skulle stå mellom disse. 

Strekning-D og -E er ønsket flyttet til angitt område da eksisterende løyper i disse områdene 
presser tamreinen mot uønsket terreng. D36 tydeliggjorde at spesifikt delstrekning-E ville ha 
en positiv virkning på reinbeiteinteressene da dette ville forhindre å lede tamreinen opp i 
høyden mot Ráisduottarháldi.  

Befaring 
Etter befaring med Reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavàrri v/ Johan Aslak Logje ble det 
fastsatt hva som var den mest hensiktsmessige endringen i forhold til reindriftsnæringa, og 
flytting / kalving.  
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Delstrekning A: 

Denne delstrekningen er foreslått parallelt med grensa til Javreoaivit naturreservat fra 
Gapherus og mot Stuora Njuorjojávri, se kart i Figur 1. Delstrekning A var ønsket som en 
erstatning for eksisterende løype fra Gahperuslia til Geatkuttjávri. Under befaring ble det sett 
både på de foreslåtte traséene og på hva som kan være hensiktsmessige alternativer. 
Delstrekning A ble derimot ansett som lite hensiktsmessig etter befaring med 
reindriftsnæringa. For brukere ville det være en stor omvei innom Kåfjord for å komme 
sørover mot Geatkkutjávri og videre sørover. Kåfjord var de eneste med interesse for denne 
løypa.   

Delstrekning B: 

Denne delstrekningen går fra Geatkkutjávri, over vannet og inn til grensen mot Kåfjord, se 
kart i Figur 1. Under befaring ble det vurdert til at vi viderefører løypa der den går i dag og 
videre over vannet inn til grensen mot Kåfjord.   

Delstrekning C: 

Denne delstrekningen går parallelt med eksiterende løype i dag, men ligger lenger til vest, 
se kart i Figur 1. Strekningen går fra Gapherus til Geatkkutjávri og var også en ønsket 
endring. Under befaring ble det sett på den foreslåtte traséen og delstrekning C ble ansett 
som mest hensiktsmessig, og det var enighet om å endre denne strekningen. Løypa som 
går over Čohkajávri har mer snø på vinteren og gir raskere adkomst til Geatkkutjávri.  

Videre så vil løypa ha en stikkvei ut til Skorajávrivannet hvor det vil være muligheter for 
camping og rasting. Løypa vil ikke gå via Geatkkutluoppal slik det har tidligere da det er i 
reindriftsnæringa interesse å unngå dette. Løypa videre sørover mot Somásjávri vil være 
lagt noe lenger til øst for å holde nok avstand til Geatkkutluoppal, som ikke lenger vil være et 
område tillatt for camping og rasting.  

Delstrekning D/ E: 

Denne strekningen omfatter første del av delstrekning D og delstrekning E, se kart i Figur 1. 
Strekingen er et erstattende forslag til eksisterende sammenbindingsløype til Kåfjord, 
samtidig som den flytter sørgående hovedløype til Somásjávri lenger sørvest. Forslaget 
medfører også fjerning av knutepunktet på Geatkkutluoppal. Under befaring ble det sett 
både på de foreslåtte traséene og hva som kan være hensiktsmessige alternativer. Det ble 
vurdert å flytte foreslått trasé D og E lenger vest på grunn av Reindriftsnæringa fordi det ble 
sett på som mest hensiktsmessig 

Reinbeitedistrikt 36 foreslår løypa videreført fra der løypa går inn på Čuolbmejávrrit og 
videre sør til Somájávri. Løypen legges til venstre for nåværende løype og vil gå rundt 
Njakkehanvárri på vestsiden og sør for Ruvdnjohka. Videre gjennom Ćoalblejohka og over 
vannet Čoalbmejávrrit hvor det vil møte på eksiterende løype. Det innebærer at det ikke vil 
være mulig å raste ved Geatkkuluoppalvannet, ettersom løype vil ligge mer enn 300 meter 
fra dette vannet. Løypen omfatter også en ny stikkløype mot Skorrajávri, et mer populært 
campingområde.   

Delstrekning D: 

Denne strekningen går i dag fra Geatkkutluoppal og mot grensen til Kåfjord, se kart i Figur 1. 
Under befaring ble det vurdert hva som var det mest hensiktsmessige alternativet. Det ble 
vurdert å flytte foreslått trasé D lenger vest, slik at den ikke lenger gikk fra 
Geatkkutluoppalvannet, men følger veien videre ned fra ny foreslått trasé C. Dette i tråd med 
ønskene fra reindriftsnæringa.  
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Ny foreslått løype vil følge ny løype forbi Loamijohka og gå ved Njakkehanvárri hvor den vil 
følge løype nord for Bajit Áhkkečohkka. Også i samsvar med reindriftsnæringa og med 
Kåfjord kommune.  

Konklusjon   
Nordreisa kommune tar store deler av forslaget med i sin revisjon av snøskuterløypene med 
enkelte justeringer for å ivareta artsmangfoldet. Delstrekning F tas ikke med på bakgrunn av 
konflikt med friluftsverdiene i Samueldalen. Forslaget vil tas med som en erstatning av 
eksisterende løypeutforming i dette området. Etter befaring ble det gjort klart hvilke 
strekninger som er ønsket endret, og det ble enighet mellom alle parter på utvalgte 
strekninger.  

 
Figur 3: Grønne linjer viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
Røde linjer viser foreslåtte nye løyper som ikke tas med. Blå linje er del av 
eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra.  
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2.2. Innspill på Somashytta  
Somashytta er et samarbeidsprosjekt mellom tidligere Reindriftsadministrasjonen, Forsvaret 
og Statskog. Hytta ble oppført som et åpent sikringshusvære for reindrifta, tjenestemenn og 
turfolk.  

Nordreisa kommune mottok 16.04.18 et formelt skriv fra Fylkesmannen i Troms (nåværende 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark) der de opphever tidligere utstedt vedtak for transport 
mellom offentlig scooterløype og Somashytta. Vedtaket førte til opphør av alle søknader om 
kjøring til hytta.  

Fra 1997 var det mulig å gi skuterdispensasjon for kjøring av bagasje og utstyr fra løypa til 
Somashytta, etter revidering av løypenettet samme år. Før den tid gikk løypa forbi hytta og 
ut på vannet, men Fylkesmannen krevde at løypa ikke lenger skulle gå til hytta slik at både 
skiløpere og skuterkjørere skulle ha nytte av den. Som kompensasjon for dette skulle det 
være mulig å søke om dispensasjon for et begrenset antall skutere per døgn. Siden 2006 
har Nordreisa kommune hatt fullmakt til å behandle dispensasjonssøknader. Ordningen i 
samarbeid med Fylkesmannen fungerte godt i disse 20+ årene inntil ordningen med søknad 
om dispensasjon ble fjernet i 2018 med umiddelbar virkning.  

Nordreisa kommune ønsker at løypen endres slik at den lettere kan fungere som nødbu, og 
at den kan bli mer tilgjengelig for en større andel av befolkningen. Foreslått løype vil gå ned 
til vannet og vestover i en bue og møte opprinnelig løype ved grensen til Finland.  

 
Figur 4: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
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2.2.1. Vurdering av innspill 
Natur 
Traséforslagets påvirkning på natur og miljø er vurdert etter jf. naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Forslaget berører kun en registrert rødlistet art; gaupe (Lynx, lynx). Gaupe har store 
leveområder og vil i liten grad bli berørt av løypeforslaget. Utover gaupe er det ikke registrert 
arter av stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse. 

Risiko og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 

Al
te

rn
at

iv
 1

 Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé passerer 
ingen utløsnings- eller 
utløpsområder. 

Usikre isforhold Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé krysser 
Somájávri. Området 
påvirkes ikke av inn- og 
utløp. 
 
Traséen krysser også 
noen mindre elver og 
bekker, men ingen av 
disse er vurdert til å ha 
farlige isforhold. 

 

Trafikksikkerhet 
Ikke relevant for dette innspillet.  

Støy 
Det er kun Somashytta som vil befinne seg innenfor minstegrensen for bolig/fritidsboliger; 60 
meter. Forslaget vil ikke medføre støy i viktige eller særlig viktige friluftslivsområder utover 
hva som er realiteten i dag.  

Eiendomsforhold 
Forslaget faller innenfor Statskogeide GBR 29/1 

Kulturminner/-miljøer 
300 m fra hytta er det registrert fire arkeologiske kulturminner. Disse fire samiske 
kulturminnene er fra 1917. Og er i form av stein og gammetuft, en gamme og en lekeplass 
av steinringer. Ettersom det er 300 m fra hytta så vil ikke løype påvirke kulturminnene i 
utgangspunktet.  

Annet 
Hytta er åpen for bruk slik den står i dag, men den tidligere løypa som gikk til hytta ble fjernet 
etter vedtak fra Statsforvalteren. Nordreisa kommune ønsker nå igjen en løype som vil gå i 
rekkevidde til hytta 

Konklusjon 
Etter høring og offentlig ettersyn er denne løypa tatt ut fra det endelige forslaget. Regelen 
om 300 meter avstand opprettholdes og Somashytta vil ikke være tilgjengelig for rasting med 
snøskuter helt inntil hytta. Dette er grunnet flere innspill som er basert på redusert friluftsmål 
for andre brukere og konflikt med verneforskriften. Somashytta vil fortsette å fungere som 
nødbu.  
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2.3. Innspill fra Statens Naturoppsyn- Fjelltjenesten: etter befaring 
Det ble under befaring av løypenettet 23. april 2021 uttrykt at det er ønskelig at løypa endres 
noe, slik at brukere også har tilgang dersom det skulle være lite snø tidlig på strekningen 
Gapherus- Geatkkutjávri. På den opprinnelige delen av løypa, kan det tidvis være lite snø i 
noen perioder i sesonger. Det foreslåtte arealet som ønskes endret er også mye brukt som 
snarvei og vil gagne brukerne.  

Forslag 1 og 2: Fjelltjenesten foreslo først begge de grønne markerte løypene ved befaring. 
Den nordlige delen av løypa fordi det er mer snø, og den nordlige delen av foreslått ny løype 
fordi det blant annet er lettere å frakte med seg ting i en rett fin løype.  

 
Figur 5: Grønne linjer viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. Blå 
linjer viser eksisterende snøskuterløyper. 
Forslag 3: 

Det ble også tydeliggjort under befaring at trasen som går fra grensen til 
landskapsvernområdet og sørover mot Puntaelva, bør legges 100-150 m vestover slik at 
avstanden til sensitive arter blir større. Dette gjelder på strekningen fra Geatkkutjávri mot 
Somásjávri. Dette vil ikke øke mengden med løype, men gjøre at sårbart naturmangfold kan 
bli tatt vare på. Løypen går inn i landskapsvernområde, men vil ikke ha negativ påvirkning på 
kulturlandskapet.   
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Figur 6: Grønne linjer viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. Røde 
linjer viser foreslåtte nye løyper som ikke tas med. Blå linje er del av eksisterende 
løypetrasé som vi går vekk i fra. Tynn grønn linjer markerer grensa til 
landskapsvernområdet. 
 

2.3.1. Vurdering av innspill  
Natur 
Forslag 1 og 2: Traséforslagets påvirkning på natur og miljø er vurdert etter jf. 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. Forslaget berører kun en registrert rødlistet karplante; 
Stivsildre (Micranthes hieraciifolia) Stivslidren ligger ikke på løypen, men ved løypen og vil 
derfor i liten grad bli berørt av løypeforslaget. Utover Stivslidre er det ikke registrert arter av 
stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse 

Forslag 3: Traséforslagets påvirkning på natur og miljø er vurdert etter jf. 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. Forslaget berører kun en registrert rødlistet art; gaupe (Lynx 
lynx). Gaupe har store leveområder og vil i liten grad bli berørt av løypeforslaget. Utover 
gaupe er det ikke registrert arter av stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse. 

Risiko og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 
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Al
te

rn
at

iv
 1

 o
g 

2 

Nei Lite 
sannsynlig 
/ ingen 
tilfeller  
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig  
1 

1 Alternativ 1 vil gå opp fra 
Gapherus men vil ikke 
gå i nærheten av 
områder for snøskred.  
 
Alternativ 1 vil ikke 
påvirkes av sein 
issetting/tidlig issmelting, 
og således vil den også 
være mer forutsigbar 
enn eksisterende løype 
med tanke på at det er 
mer snø der og ikke blir 
bart tidlig på våren.  
 

Snø- og 
steinskred 

Al
te

rn
at

iv
 3

 

Ja Mindre 
sannsynlig
/ kjente 
tilfeller  
2 

Mindre 
sannsynlig/ 
kjente 
tilfeller  
2 

2 
 
 
 

Alternativ 2 går gjennom  
utløsnings- og 
utløpsområder for 
snøskred, og skred kan 
dermed forekomme i 
dalstrøket ved 
Čoalbmejohka, men det 
er ingen registrerte 
tilfeller av dette.  

Usikre isforhold Nei Mindre 
sannsynlig
/ kjente 
tilfeller  
2 

Mindre 
sannsynlig/
kjente 
tilfeller  
2 

2 Foreslått trasé krysser 
over Čoalbmejohka, 
hvor det kan være 
snøskredfare.  

Dette forslaget bør utredes videre dersom det skal bli vedtatt ettersom det ligger så nært 
elvedalen og bekkekløften mot Puntaelva. Det er mulig skredfare i dette området slik som 
denne utredninga viser, og ved dårlig vær kan det være sikkerhetsmessig usikkert.  

Trafikksikkerhet 
Ikke relevant for dette innspillet.  

Støy 
Løypeforslaget er ikke i strid med Miljødirektoratets veileder for beregning av minimum 
støyavstand til boliger. 

Løypeforslaget faller innenfor kommunens kartlagte friluftsområder med verdi Viktig og 
Svært viktig. Slik det kommer frem i saksdokumentene til Friluftslivskartleggingen er 
grunnlaget for disse høye verdisettingene av de aktuelle friluftslivsområdene 
snøskuterløypene som tilgjengeliggjør viddeområdene (ikke snøskuterkjøringen i seg selv). 
Skuterløypene brukes av hundekjørere og skigåere opp fjellet og innover vidda - i tillegg til 
isfisket, snarefangst og telt- og campinglivet som fraktes opp med snøskuter og utøves med 
løypa som utgangspunkt.  

Forslag 1: Begynnelsen på delstrekning A er lagt langs en relativt populær påsketrasé for 
ski, som er bakgrunnen for friluftslivsområdets (Områdenavn: Samueldalen. Lokalid.:1942-
026) verdi Viktig. Dette sees i sammenheng med at skiløypa i hovedsak benyttes i påsken. 
Endring av løypen vil ikke påvirke støynivået slik det står i dag. 
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Figur 7: Grønn stiplet linje representerer skiløype. Rød buffersone har en radius på 
450 meter fra foreslåtte- og eksisterende snøskuterløyper, ihht. støyveileder. 
 

Forslag 2: Forslaget vil ikke medføre støy i viktige eller særlig viktige friluftslivsområder 
utover hva som er realiteten i dag.  

Eiendomsforhold 
Forslaget faller innenfor Statskogs GBR 29/1 

Kulturminner/-miljøer 
Det er registrert to arkeologiske naturminner ca. 700 m fra ny foreslått løype, men endringen 
vil da ikke påvirke kulturminnene.  

Annet 
Endring av denne delen av løypa vil kunne føre til at fjellreven som har blitt satt ut i området 
kan benytte seg av naturlige hi som har vært der i mange tiår.  

Konklusjon 
Innspill fra Statens Naturoppsyn- Fjelltjenesten har ikke blitt mottatt skriftlig. Vurderinga er 
gjort etter det som ble gjennomgått på befaring 23. april 2021. Endelig avgjørelse vil bli tatt 
etter at saken har vært i Driftsutvalget, der de vil komme med skriftlig tilbakemelding.  
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2.4. Innspill fra Kåfjord kommune  
Hovedutvalget for Drift, Miljø og Utvikling i Kåfjord kommune vedtok i 2017 at alle 
eksisterende løyper og forslagene fra revideringen 2014-15 skulle revideres etter den nye 
forskriften. For å styrke kommunens rolle og lokal forvaltning av snøskuterløyper. 

Kåfjord kommune ønsker endring på løypa Gussagorra – Gaskkamus Áhkkejávri og 
Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri  og til slutt Bajit 
Njuorjojávri –kommunegrense Nordreisa.  

I sin utredning skriver Kåfjord at den sistnevnte løypa, med begrenset åpningstid, til 
Nordreisa stenger sitt løypenett. Denne løypa vil begrense og avlaste miljøbelastningen i 
bygdeløypa og alternativ løype når bygdeløypa erfaringsmessig må stenge tidlig på våren 
pga. dårlig føreforhold og stor miljøbelastning. Saken må avklares med Nordreisa kommune. 
Det vil være behov for 1 strekning med ca. 5 kilometer med snøscooterløype gjennom 
Nordreisa kommune. Nordreisa stenger løypenettet 1.mai (nå endret til 4. mai for alle 
løyper). Det må vurderes om det er behov for rasvurdering på strekningen. Her vil løypa 
passere i nærheten av 1 hytte på høgfjellet. Løyper bør generelt plasseres mer enn 300 
meter fra hytter for å unngå unødvendig trafikk/stopp av snøscootere.  

 
Figur 8: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
Forslag 1:   
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Forslag 1: I forslag 1 ønsker Kåfjord kommune at strekningen skal gå parallelt med grensa til 
Javreoaivit naturreservat fra Gapherus og mot Stuora Njuorjojávri, se kart i Figur 1. 
Delstrekning 1 var ønsket som en erstatning for eksisterende løype fra Gahperuslia til 
Geatkuttjávri. Under befaring ble det sett både på de foreslåtte traséene og på hva som kan 
være hensiktsmessige alternativer. Delstrekning A ble derimot ansett som lite 
hensiktsmessig etter befaring med reindriftsnæringa. For brukere ville det være en stor 
omvei innom Kåfjord for å komme sørover mot Geatkkutjávri og videre sørover. Kåfjord var 
de eneste med interesse for denne løypa.   

Forslag 2: Kåfjord ønsker en løype som går fra Badjánanvággi og inn til Njárgavárri i 
Nordreisa kommune, for så å komme ut igjen til Stuora Njuorjojávri i Kåfjord kommune. Det 
var enighet i at dette forslaget kunne gjennomføres etter befaring og innspill fra 
reindriftsnæringa.  

Forslag 3: Kåfjord ønsker også endring av løype som går fra Geatkkutluoppal mot grensen til 
Kåfjord i sør. Under befaring ble det avklart at løypa vil ikke lenger gå på dagens trasé fra 
Geatkkutluoppal, men gå fra Geatkkujávri og flyttes noe lenger til øst enn dagens løype. Ny 
trasé betyr større avstand til Reindriftsnæringa og dette ble støttet av alle involverte på 
befaring. 

 

2.4.1. Vurdering av innspill  
Natur 
Traséforslagets påvirkning på natur og miljø er vurdert etter jf. naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

Forslag 1: Gussagorra–kommunegrense Nordreisa: Denne løypen er en eksisterende løype. 
Flere arter er observert og registrert ved trasé. Av disse er følgende arter på rødlista eller 
truet: planter: Sølvklattefot (Antennaria villifera), Grønnkattefot (Antennaria porsildii), 
Polarsoleie (Ranunculus sulphureus) og Snøgras (Phippsia algida). Fugl: Bergand (Aythya 
marila)  

Forslag 2: Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri: Dette er 
et nytt forslag til løype. Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Det er heller ikke registrert viktige naturtyper i området. 

Forslag 3: Bajit Njuorjojávri – kommunegrense Nordreisa: Observert ved løypen er 
Polarsleie (Ranunculus sulphureus), Gullrublom (Draba alpina), Snøfrytle (Luzula nivalis). 
Ingen av de observerte plantene er plassert på løypen, men i nok avstand til at det ikke vil 
ha betydelig påvirkning.  

Utenom dette er det ikke registrert arter av stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse. 

Risiko og sårbarhet 
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Snø- og 
steinskred 

 F
or

sl
ag

 1
 Nei 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé 
innenfor Nordreisa 
kommune ligger i sin 
helhet utenfor 
aktsomhetsområde 
for snøskred, jf. 
NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
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 F
or

sl
ag

 2
 Nei 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé 
innenfor Nordreisa 
kommune ligger i sin 
helhet utenfor 
aktsomhetsområde 
for snøskred, jf. 
NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
 

 F
or

sl
ag

 3
 Nei 

Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 

Foreslått løypetrasé 
innenfor Nordreisa 
kommune ligger i sin 
helhet utenfor 
aktsomhetsområde 
for snøskred, jf. 
NGI’s skredkart 
29.05.2020. 
 

 

 F
or

sl
ag

 1
: s

ør
 

fo
r 

na
tu

rre
se

rv
at

et
 Nei Lite 

sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått delstrekning 
krysser ingen islagte vann. 

 F
or

sl
ag

 3
: G

ea
tk

ku
já

vr
i m

ot
 

gr
en

se
n 

til
 K

åf
jo

rd
   

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
kjente 
tilfeller 
2 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

6 Foreslått trasé kommer i 
vest inn på Geatkkutjávri 
ved innløpet til vannet. 
Løypa bør stikkes slik at 
man unngår innløpsosen. 

Fo
rs

la
g 

1:
 fr

a 
G

ap
he

ru
s 

til
 G

ea
tk

ku
já

vr
i 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

3 Foreslått delstrekning 
krysser Čohkkajávri i nord 
mot vest. Løypa bør 
stikkes på god avstand fra 
inn- og utos. 
Delstrekningen går inn på 
Geatkkutjávri på trygg 
avstand til inn-/utos. 

Fo
rs

la
g 

2:
 B

ad
já

na
nv

ág
gi

 –
 

N
já

rg
av

ár
ri 

i N
or

dr
ei

sa
 

ko
m

m
un

e 
– 

St
uo

ra
 

N
ju

or
jo

já
vr

i 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 
2 

2 Foreslått strekning krysser 
en elv, men vil ikke være 
et problem.  

Usikre 
isforhold 

 F
or

sl
ag

 3
: f

ra
 

G
ea

tk
ku

já
vr

i t
l K

åf
jo

rd
 i 

sø
r 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

3 Foreslått trasé krysser 
Loamijávri i nord mot sør. 
Løypa bør stikkes på god 
avstand fra inn- og utos. 
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Trafikksikkerhet 
Ikke relevant for dette innspillet.  

Støy 
Løypeforslaget er ikke i strid med Miljødirektoratets veileder for beregning av minimum 
støyavstand til boliger. Det er ingen bebyggelse som vil befinne seg innenfor minstegrensen 
for bolig/fritidsboliger; 60 meter. Forslaget vil ikke medføre støy i viktige eller særlig viktige 
friluftslivsområder utover hva som er realiteten i dag.  

Eiendomsforhold 
Forslaget faller innenfor Statskogeide GBR 29/1 

Kulturminner/-miljøer 
Det er registrert et automatisk fredet arkeologisk naturminne like ved løypa. Det er et ovalt 
ildsted som er skjermet bak en kolle, og befinner seg på en teltboplass. Foreslått løype vil 
ikke påvirke kulturminnet mer enn i dag.   

Reindriftsinteresser 
Gussagorra–kommunegrense Nordreisa: langs denne traseen er det registrert vårbeite for 
okse og simler, høstbeite og parringsland for Cohkolat ja Biertavárri. Høstbeitet brukes 
intensivt fram til området blir dekket av snø. Området vurderes som mindre viktig i den 
sammenheng at det er høst- og vårbeite for Cohkolat ja Biertavárri. Løypen stenges innen 
den 4. mai.  

Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora Njuorjojávri og Bajit Njuorjojávri 
–  kommunegrense Nordreisa: Snøskuterløypen er avklart i forhold til reindriften ved 
reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Ytre påvirkninger kan påvirke rein som står igjen i området før 
de trekker videre naturlig. Derfor kan løypen om den åpnes for tidlig, endre naturlig adferd 
hos reinsdyrene. Løypen vurderes til å ha middels negative virkninger/konsekvenser.  

Konklusjon 
Etter høring og offentlig innsyn vil det som blir omtalt som forslag 1: Gussagorra–
kommunegrense Nordreisa vil ikke blir videreført basert på innspill og videre vurderinger. 
Det samme gjelder for det som blir omtalt her som forslag 3: Bajit Njuorjojávri – 
kommunegrense Nordreisa.  
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Figur 9: Grønne linjer viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
Røde linjer viser foreslåtte nye løyper som ikke tas med. Blå linjer viser eksisterende 
snøskuterløyper.  
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2.5. Innspill fra Statskog SF 
Statskog SF har kommet med innspill om at de ønsker at det skal to skuterløyper parallelt 
opp til Svartfosslia hyttefelt som er under utbygging. Dette er fordi veien opp til hyttefeltet vil 
bli brøytet og ikke vil være egnet for skuterkjøring. Skuterløypa vil fortsette parallelt forbi 
hyttefeltet hvor løypene vil møtes. Det er også ønskelig med skuterløype inne i hyttefeltet 
parallelt med veien, eller på veien som blir brøytet slik at hyttebeboere skal kunne kjøre 
skuter fra hytta og ut til løypa. Det skal være mulig med både på og parallelt med veien i 
hyttefeltet, ettersom hvor mye snø det er på veien. På denne måten vil man unngå konflikt 
med skuterkjørere og bilkjørere på strekningen. Det er mest hensiktsmessig å legge 
stikkløyper langs veien i hyttefeltet, feltet skal på sikt fortsettes med flere hytter også. 
Legges skuterløypa fra vinterparkeringen vil man også unngå dispensasjonssøknader til de 
som skal til hyttene.  

 
Figur 10: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
 

2.5.1. Vurdering av innspill 
Natur 
Løypa følger ubrøytet bilveg et godt stykke opp mot Svartfossfjellet, hvorav løypa går i 
barskog fra løypestart til omtrent 250 m.o.h. og tynn løvskog opp til 420m.o.h. hvorfra løypa 
går over tregrensa. 

Begge alternativene i forslaget berører kun én registrert rødlistet art; gaupe (Lynx lynx). 
Gaupe har store leveområder og vil i liten grad bli berørt av løypeforslaget da den går tett på 
fylkesvegen. Utover gaupe er det ikke registrert eller arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse. 
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Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 

Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller  
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Løypeforslaget faller 
ikke innenfor utløsnings- 
eller utløpsområde 
 

Usikre isforhold Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé krysser 
ingen elver.  

 

Trafikksikkerhet 
Skuterløypa vil gå fra vinterparkeringen og opp til hyttefeltet, løypa vil gå parallelt med veien 
og vil dermed ikke være noen fare for trafikken. På veien opp og i selve hyttefeltet vil 
fartsgrensen bli satt meget lavt, slik at det skal utøve minimal risiko.  

Støy 
Selve hyttefeltet vil befinne seg innenfor minstegrensen for bolig/fritidsboliger på 60 meter. 
Forslaget vil ikke medføre støy i viktige eller særlig viktige friluftslivsområder utover hva som 
er realiteten i dag ved parkeringsområdet ved Svartfoss bru og oppover skogsbilveien. 

Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF. 

Kulturminner 
Det er registrert 3 tjæremiler langs vegen i bunnen av dalen. Milene er ikke automatisk fredet 
og står ikke i fare for unødig skade av videreføringa av løypen. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli. Løypen krysser en trekklei og 
går innenfor distriktets sommerbeite. Løypen er tidligere avklart med D42, og de har ikke 
fremmet innvendinger mot varslet videreføring i oppstartsvarselet. 

Annet  
Et nyetablert hyttefelt vil gjøre at endring av løypen er mer hensiktsmessig. 

Konklusjon  
Nordreisa kommune tar forslaget med i sin revisjon av snøskuterløypene, og ønsker å ta 
dette forslaget med. Det er begrunnet i at det vil forebygge ulovlig kjøring til og fra hyttefeltet. 
Da det ikke gis dispensasjon på en vei som skal vinterbrøytes er det bedre at løypen endres. 
Hyttefeltet er etablert her på grunn av nærheten til eksisterende snøskuterløype, og det 
forventes at de som etablerer hytte i feltet vil benytte skuterløypene hyppig i 
rekreasjonsformål. Med hensyn til støyproblematikk og sikkerhet for myke trafikanter: så må 
det settes egen fartsgrense for disse stikkløypene. 
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Figur 11: Grønne linjer viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
Røde linjer viser foreslåtte nye løyper som ikke tas med. Blå linjer viser eksisterende 
snøskuterløyper. 
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2.6. Innspill fra Helge A. Slettli. 
Slettli ønsket ikke videreføring av snøskuterløype over sin eiendom GBR 30/10. Da eier 
ønsker å benytte arealet til andre formål.  

 
Figur 12: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. Rosa linjer viser 
eiendomsgrenser. 

2.6.1. Vurdering av innspill 
Natur 
Løypa går fra Sappen til Gapherus og krysser over eiendommen 30/10. Arealet der løypa 
går er klassifisert som myr og blandingsskog.  

Alternativet i forslaget berører kun én registrert rødlistet art; Kjerelvier (Salix lanata 
glandulifera). Det er en karplante som ble observert i 2009 og kategorisert som NT (nær 
truet), men befinner seg noe utenfor løypetraseen. Utover Kjertelvier er det ikke registrert 
eller arter av stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 

Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller  
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Løypeforslaget faller 
ikke innenfor utløsnings- 
eller utløpsområde 
 

Usikre isforhold Nei Lite 
sannsynlig

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 
 
 

Foreslått trasé krysser 
ingen elver.  
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/ ingen 
tilfeller 
1 

 

Trafikksikkerhet 
Det er tilstrekkelig parkeringsplasser i bunnen av Gahperuslia for privat bruk, som denne 
foreslåtte løypa vil være tilknyttet.  

Kommunen anbefaler å stenge for 300-metersregelen langs denne strekningen, samt ilegge 
strekningen en fartsgrense for sikkerheten til eventuelle skigåere i skuterløypene i 
mørketiden. 

Støy 
Friluftsliv: Sammenbindingsløypa i sin helhet går innenfor friluftslivsområdet Sappen-
Lindovare (ID: 1942-031) som er verdsatt med verdi A – svært viktig friluftslivsområde. 
Friluftslivsområde har fått høy verdi til tross for moderat bruk på grunn av tilgang til godt sti- 
og skiløypenett, sykkelaktiviteter, gode padlemuligheter og fiskevann og tilgang til fiske etter 
anadrom laksefisk og jaktområde for både stor- og småviltjakt, naturreservatene Lindovarra 
og Pihkahistamaelva. Det er de helt sørligste skiløypene som faller innenfor støysonen.  

Bebyggelse: Ingen bygg eller boliger faller innenfor løypas støysone, eller i direkte nærhet til 
støysonen satt til 60 meter, ihht. støyveileder. 

For støykart se kapittel 3.1.4.  

Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Helge A. Slettli 30/10.  

Kulturminner 
Det er registrert 2 tjæremiler langs løypa. Milene er ikke automatisk fredet og står ikke i fare 
for unødig skade av endring av løypen. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri. Løypen krysser en 
trekklei og går innenfor distriktets sommerbeite. Løypen er tidligere avklart med D36, og de 
har ikke fremmet innvendinger mot varslet videreføring i oppstartsvarselet på denne 
strekningen.  

Konklusjon  
Nordreisa kommune tar forslaget med i sin revisjon av snøskuterløypene, og ønsker å ta 
dette forslaget med.  
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Figur 13: Grønne linjer viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
Røde linjer viser foreslåtte nye løyper som ikke tas med. Blå linjer viser eksisterende 
snøskuterløyper. 
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2.7. Innspill fra Reisastua AS 
Reisastua AS fremmer to forslag til nye løyper.  

Alternativ 1 å sammenbinde løypene mellom Svartfossbrua og Gahperus sør for 
sammenbindingen er i dag. Sammenbindingen som foreslått skulle krysse Reisaelva over 
Svartfossbru og gå mot Gahperus over Statskogs eiendom. Dette er tilnærmet slik løypa er i 
dag, men vil gå over brua istedenfor elva.  

Alternativ 2 er et ønske om å lage en snøskuterløype fra Reisastua Lodge til Gahperus.Dette 
vil da erstatte dagens løype.  

 
Figur 14: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
 

2.7.1. Vurdering av innspill 
Natur 
Begge alternativene i forslaget berører kun én registrert rødlistet art; Jerv (Gulo gulo). Jerv 
har store leveområder og vil i liten grad bli berørt av løypeforslaget da den går tett på 
fylkesvegen. Utover Jerv er det ikke registrert eller arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 
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Al
te

rn
at

iv
 1

 

Ja Mindre 
sannsynlig
/ kjente 
tilfeller  
2 

Betydelig/ 
Kritisk  
3 

6 Alternativ 1 vil gå 
gjennom ytterkanten av 
utløpsområder for 
snøskred i den sørligste 
delen av den foreslåtte 
traséen mellom 
Svartfossbrua og 
Gahperuslia. Her vil det 
være viktig å være 
oppmerksom når 
løypetraséen legges og 
ved merking. 
 
Alternativ 1 vil ikke 
påvirkes av sein 
issetting/tidlig issmelting 
på elva, og således vil 
den også være mer 
forutsigbare enn 
eksisterende 
sammenbindingsløype 
mellom Svartfoss og 
Gahperus (Løype 5). 
 

Snø- og 
steinskred 

Al
te

rn
at

iv
 2

 

Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Alternativ 2 går utenom 
både utløsnings- og 
utløpsområder for 
snøskred, og er dermed 
et skredsikkert valg av 
trasé for den foreslåtte 
løypa for å koble 
turistbedriften til 
løypenettet. 

Usikre isforhold Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé krysser 
ikke over vann og elver. 

 

Trafikksikkerhet 
Alternativ 1: Forslaget innebærer at løypa legges over Svartfoss bru før den krysser 
fylkesvegen inn mot Statskogeid skog. Fra sørlig retning er det på sommerstid mulig å se 
avventende kryssende snøskuter på omlag 150 meter, og tilsvarende fra nord. På vinteren 
vil denne avstanden betydelig reduseres på bakgrunn av brøytekanter uten tilrettelegging. 
Fra sørlig retning kan sikten forlenges med tilrettelagte brøytekanter og rydding av skog – 
tilsvarende kan ikke gjøres fra nordlig retning da en bakketopp vil hindre sikten.  

Videre på alternativ 1 så innebærer dette kjøring på offentlig vei, noe som krever hvite skilt, 
noe få skutere har i dag, og om det skal gjøres unntak eller lignende for dette må dette 
utredes videre og avklares med Statens Vegvesen. Strekningen må også skiltes på FV8650 
langs veien, slik at det er tydelig for bilistene at det er et krysningspunkt.  

Alternativ 2: Det foreligger i dag ikke tilstrekkelig parkeringsmulighet tilknyttet Reisastua 
Lodge. Et eventuelt parkeringsområde bør eventuelt plasseres på motsatt side av 
fylkesveien for å unngå unødige krysningspunkt over fylkesveien. En slik parkering bør ha 
kapasitet for flere kjøretøy enn Reisastuas egen kapasitet. 
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Støy 
Det er kun Reisastua som vil befinne seg innenfor minstegrensen for bolig/fritidsboliger; 60 
meter. 

Forslaget vil ikke medføre støy i viktige eller særlig viktige friluftslivsområder utover hva som 
er realiteten i dag ved parkeringsområdet ved Gahperuslia. 

Eiendomsforhold 
Forslaget omfatter GBR 29/1 eid av Statskog SF og 29/99 med uregistrert eier 
(Fylkesvegen). Grunneier har ikke gitt tillatelse til alternativ 2, og må befares før en 
avslutning fattes.  

Kulturminner 
Det er ingen registrert kulturminner i foreslått trasé 

Reindriftsinteresser 
Løypen går gjennom kartlagt høstvinterbeite fra Svartfossbrua til i underkant av 200 meter 
sør for Reisastua Lodge. 

Annet  
Slik det er i dag så er det tillatt å kjøre på Svartfossveien i henhold til Forskrift om bruk av 
beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg, Troms, §1. Forskriften gir ingen unntak fra å 
måtte kjøre med hvite skilter. Spørsmålet blir om det kan gjøres unntak på det punktet.  

2.7.2. Konklusjon  
Nordreisa kommune ønsker etter høring og offentlig innsyn å ikke gå videre med dette 
forslaget. Begge innspillene ble tatt med i høringsforslaget, men er tatt ut da grunneier 
krever ytterligere utredninger av trasevalg før det kan eventuelt tas med videre. Da det ligger 
på offentlig vei, kan det også være krav til annen type registrering av kjøretøy. Dette 
innspillet prioriteres ikke i denne omgang.  
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2.8. Innspill fra Kvænangen kommune 
Kvænangen kommune foreslår 2 nye grensekryssende snøskuterløyper mellom 
kommunene:  

Forslag 1: Løypeforslaget går fra Oksfjordhamn, opp mot Molvikdalen og videre over fjellet til 
Meiland. Bakgrunnen bak løypeforslaget er fritidsboligområdene Meiland og Valan i 
Kvænangen kommune. Meiland og Valan har svært begrenset fergetilgang på vinterstid. 
Hytteeierne søker og får innvilget dispensasjon for transport av materialer og utstyr til 
fritidsboligene fra Oksfjord. Det er denne dispensasjonspraksisen Kvænangen foreslår at 
løypa skal erstatte. 

 
Figur 15: Løypeforslag i rødt. 
Forslag 2: Kvænangen foreslår at Nordreisa kommune lager en kort 
utstikker/sammenbindingsløype fra Løype 2 Oksfjord – Kautokeino over Náhpoordasjávrrit, 
gjennom midtreporten og ned mot Navitdalen. Kvænangen foreslår å koble seg på denne fra 
deres eksisterende løype. 
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Figur 16: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
 

2.8.1. Vurdering av innspill for forslag 1 
Natur 
Forslag 1 går opp i høyden mellom Hamnefjellet, Langfjellet og Molvikfjellet hvor det er 
registrert 7 døde gauper (Lynx lynx) (mest sannsynlig lisensjakt/skadefelling) mellom 2012 
og 2017, og én levende i mai 2020. Kommunen vurderer det er rimelig å anslå at dette 
fjellområdet er et leveområde for gaupe. Gaupens leveområde er derimot svært stort, om lag 
500 km2. 

Bortsett fra gaupe er det ikke registrert andre rødlistede arter, eller arter av stor/særlig stor 
forvaltningsinteresse. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 
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Snø- og 
steinskred 

 F
or

sl
ag

 1
 

Ja Mindre 
sannsynlig
/ kjente 
tilfeller  
1 

Betydelig/ 
Kritisk  
3 

3 Forslag 1 er lagt på god 
avstand til både 
utløsnings- og 
utløpsområder i 
Nordreisa kommune. 
Løypa opp 
Kvænangsfjellet har 
utløpsområder for 
snøskred på hver side, 
og det er derfor viktig å 
sørge for at stikkingen 
av løypa ikke kommer 
innenfor disse 
utløpsområdene. 
 
Foreslått alternativ er en 
etablert 
«dispensasjonsløype» 
som er blitt brukt en 
årrekke til dispensert 
snøskuterferdsel til 
fritidsboliger i Valan. 
Kommunen har ikke 
mottatt meldinger om 
snøras, eller ulykker 
tilknyttet dette. Det 
finnes heller ikke 
registreringer av dette 
på karttjenesten Xgeo 
(varsom.no(13.07.2020))
. 

Usikre 
isforhold 

 F
or

sl
ag

 1
 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé krysser 
Molvikvatnet. 
Krysningen skjer på et 
sted der vannet er 
avsnørt og veldig 
igjengrodd. Området 
påvirkes ikke av inn- og 
utløp. 
 
Traséen krysser også 
flere mindre elver og 
bekker, men ingen av 
disse er vurdert til å ha 
farlige isforhold. 

 

Trafikksikkerhet 
Per dags dato foreligger det ikke tilgjengelig parkeringsområde tilknyttet foreslått løype til 
Meiland. Brukerne i foreningene Valan vel og Meiland Tur og fritid jobber lokalt med å 
utarbeide forslag til løsning på parkering i Oksfjord. Lokal initiativtaker i Oksfjord, Raimond 
Thomassen, har muntlig fortalt at det er mulig å komme til enighet med grunneier på GBR 
54/6. 

Kommunen undersøker mulighet for etablering av parkeringsplass på GBR 54/6. 
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Støy 
Det er ingen boliger/fritidsboliger innenfor 60 meter fra foreslått skuterløype (med 
utgangspunkt i GBR 54/6). 

Det kartlagte friluftslivsområdet Oksfjord nord (LokalID: 1942-008, Verdi: Registrert) er ikke 
gitt verdi høy nok til å være til hinder for støyvurderingen. Bakgrunnen for den lave verdien 
er sammensatt av flere vurderingsgrunnlag, men én av vurderingene i 
friluftslivskartleggingen er støy. Det kjøres sporadisk opp 16,9 km med skiløyper innover 
dette området, og foreslått skuterløype er også en praktisert dispensasjonsløype til Meiland 
som fritidsboligeierne er avhengig av for å komme til eiendommene sine på vinterstid. 
Kommunen erfarer at det foreligger en viss konflikt mellom enkelte fritidsboligeiere i 
Meiland/Valan og grunneiere i Oksfjord. Et resultat av dette er at enkelte grunneiere ikke har 
gitt enkelte personer tilknyttet Meiland/Valan grunneiertillatelse til å kjøre over deres 
eiendommer. Dette har medført at det i dag er to parallelle dispensasjonsløyper som møtes 
ved foten av Kvænangsfjellet. Foreslått løype vil således kanalisere all ferdsel fra Oksfjord til 
Meiland/Valan til én enkelt løype istedenfor 2 slik som i dag. Til tross for en forventning om 
økt snøskuteraktivitet tilknyttet snøskuterløypene vurderes forslaget å redusere 
støyutbredelsen. 

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 

54/3 54/4 54/5 54/8 54/10 54/18 
55/2 55/3 555 55/6 55/18 82/1 
82/2      

(Ingen av ovennevnte GBR er eid av Statskog SF) 

Kulturminner 
Forslaget berører ingen registrerte kulturminner  

Reindriftsinteresser 
Forslaget krysser et sommerbeite og en trekklei. Kommunen vurderer at forslaget ikke vil 
medføre en interessekonflikt i aktuelt området. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune tar forslaget med i sin revisjon av snøskuterløypene.  
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2.8.2. Vurdering av innspill for forslag 2 
Natur 
På forslag 2 er kun en kort avstikker/sammenbindingsløype innenfor Nordreisa kommune. 
Det er registrert at Oter (Lutra lutra) er stasjonær her, men dette sees i sammenheng med at 
registreringen er fastsatt i hele vassdraget fra Fiskelvas utløp til sjøen i Oksfjord, gjennom 
hele Oksfjordvannet, opp Váddásjohka/Storelva, videre inn Lillelva og opp ikke-navngitt 
bekkefar og opp til ikke-navngitt vann på 480,9 moh ved Midtreporten. Det anses som lite 
sannsynlig at leveområdet til oteren strekker seg så høyt. Midtreporten er også registrert 
som et forflytningsområde for elg (Alces alces). Det fremkommer ikke informasjon om 
hvilken årstid dette trekket benyttes, men på generell basis. 

 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 
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Snø- og 
steinskred 

 F
or

sl
ag

 2
 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Forslag 2 går utenom 
både utløsnings- og 
utløpsområder for 
snøskred i Nordreisa 
kommune. Det er 
dermed et skredsikkert 
valg av trasé for den 
foreslåtte løypa for å 
koble turistbedriften til 
løypenettet. 

Usikre 
isforhold 

 F
or

sl
ag

 2
 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

 Foreslått løype går over 
vannet 
Náhpoordasjávrrit og et 
mindre unavngitt vann 
tett på. Foreslått løype 
er på trygg avstand til 
utoset på 
Náhpoordasjávrrit mot 
unavngitt vann (479,9 
moh). 

 

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerheten er ivaretatt gjennom eksisterende parkeringsmuligheter tilknyttet 
eksisterende Løype 2 Oksfjord – Kautokeino. 

Støy 
Foreslått løype er en utstikker på 2,7 km innenfor Nordreisa kommune fra eksisterende 
snøskuterløype fra Oksfjord til Kautokeino. Løypa og foreslått 
utstikker/sammenbindingsløype går igjennom Friluftsområdet Oksfjorddalen-Vaddas 
(LokalID: 1942-009, verdi: Viktig). Det er primært sommer- og høstaktiviteten i dette området 
som ligger til grunne i verdisettingen. Støysonen på 450 meter fra foreslått snøskuterløype – 
i henhold til Miljødirektoratets veileder – og ved grensepunktet til Kvænangen kommune vil 
skuterløypas støysone strekke seg 450 meter inn i det kartlagte friluftslivsområdet 
Navitdalen (LokalID: 54290057, Verdi: Svært viktig). Nordreisa kommune viser til 
Kvænangen kommunes vurdering av forslagets konsekvenser tilknyttet støy i deres Svært 
viktige friluftslivsområde. 

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 

54/3 54/4 54/5 54/8 54/10 54/18 
55/2 55/3 555 55/6 55/18 82/1 
82/2      

(Ingen av ovennevnte GBR er eid av Statskog SF) 

Kulturminner 
Forslaget berører ingen registrerte kulturminner  

Reindriftsinteresser 
Forslaget krysser et sommerbeite og trekklei. Derfor vurderer kommunen at forslaget kan 
medføre en interessekonflikt i aktuelt området. Løya vil gå rett gjennom viktig 
kalvingsområde og det er ikke ønskelig med en skuterløype her.  
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2.8.3. Konklusjon 
Etter videre vurdering har Kvænangen kommune uttrykt at de ikke lenger ønsker å gå videre 
med dette forslaget til ny løype. På grunn av reindriftsnæringa stiller Nordreisa kommune 
seg uansett negativ til forslaget.  
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2.9. Innspill fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen påminner kommunen om å gi fylkeskommunen anledning til å komme 
med merknad på bakgrunn av at fylkeskommunen overtok ansvaret for fylkesveier den 
01.01.2020. Det påminnes også om å inkludere drift av vegkryssende løyper i sin 
planlegging av driften av skuterløypene, samt at kommunen ikke skal legge opp til parkering 
av biler langs veier for av- og pålasting. Vedlagt i sin merknad sendte Statens vegvesen en 
veileder. 

2.9.1. Vurdering av innspill 
Innspillet tas til orientering. 

 

 

2.10. Innspill fra NVE 
NVE anbefaler kommunen å benytte seg av personer med dokumentert snøskredfaglig 
kompetanse til å vurdere skredsikkerheten i for foreslåtte løyper som omfatter 
utløpsområder. Videre orienterer NVE om Norsk Klimaservicesenters (NKSS) klimaprofil for 
Troms, hvor det konkluderes med at klimaet i landsdelen allerede er i endring. Det nevnes 
flere- og større regnflommer, tidligere snøsmelteflommer, hyppigere vinterisganger og økt 
snøskred- og sørpeskredfare. 

2.10.1. Vurdering av innspill 
Innspillet tas til orientering.  

 

 

2.11. Innspill fra Per Steinar Aspelund (muntlig på kommunehuset) 
Per Steinar Aspelund ønsket ikke videreføring av eksisterende snøskuterløype over sin 
eiendom GBR 22/8. Aspelund foreslo å legge om eksisterende løype til Hysingjordveien. 
Innspillet ble levert kommunen muntlig ved oppmøte på kommunehuset under 
høringsperioden. 

2.11.1. Vurdering av innspill 
Nordreisa kommune har ikke myndighet til å vedta snøskuterløyper som ikke innehar 
grunneieravtale. GBR 22/8 ligger mellom parkeringsområdet og Røyeldalen, hvor 
eiendommen krysser dalbunnen fra Røyelelva til over tregrensa mot Røyelkampen. Det er 
ikke mulig å legge om snøskuterløypa på østsiden av Røyelelva samtidig som man omgår 
GBR 22/8. Kommunen vil undersøke alternative muligheter for å kunne koble eksisterende 
parkeringsområde til Røyelløypa ovenfor eiendommen. 

Den 16.09.21 mottok kommunen skriftlig tillatelse fra grunneier på gbr 22/8. 
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2.12. Innspill fra Nord-Troms Turlag 
Turlaget bemerker at de ikke oppfordrer kommunen til å kutte ned i eksisterende løypenett, 
men heller ikke utvide med nye løyper eller sammenknytning av eksisterende løyper. Utover 
dette grunnleggende standpunktet kommenterer turlaget følgende tre punker. 

Naturmangfold: Turlaget ønsker at kommunen skal gjøre en vurdering om enkeltløyper bør 
kunne stenges helt eller delvis ved for lite snø i enkelte deler av løypa, for å unngå skader 
på vegetasjon og markdekke. 

Friluftsliv: Turlaget forventer at kommunen er friluftslivet bevisst under utarbeidelsen av 
fastsettelsen. De løfter ulovlig kjøring utenfor løypene som et utbredt problem, hvorav de 
oppfordrer kommunen til å utrede muligheter for å bedre kontrollen, samt igangsette 
holdningsskapende arbeid i kommunen. Folkehelse nevnes også som et tema det ønskes at 
kommunen skal se nærmere på. 

Støy: Turlaget går under støy-punktet inn på andre former for miljøforurensing. Det spørres 
spørsmål om hvordan eventuelle endringer i løypene vil påvirke den totale 
miljøbelastningen/utslipp i Nordreisa kommune. Det henvises til Norges forsterkede 
klimamål om å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent 
sammenlignet med 1990-nivå, hvorav alle vedtak som omhandler motorisert ferdsel ønskes 
vurdert ut fra dette målet. 

2.12.1. Vurdering av innspill 
Nordreisa kommunes hovedmål med nyfastsettelsen er å opprettholde det eksisterende 
tilbudet om å lovlig kunne benytte seg av snøskuter i kommunen, mens fastsetting av nye 
løyper er lavere prioritert. Kommunen vil poengtere at det er sannsynlig at den påstartede 
prosessen kan medføre endringer i løypenettet, også at enkelte nye løypeforslag blir 
aktuelle.   

Dersom snødekket ikke er tykt nok til å bære snøskutere uten at disse sliter i markdekket 
skal løypen stenges fram til snødekket er tykt nok. Løyper vil dessuten i størst mulig grad 
legges utenom rabber og andre tilsvarende terrengformer hvor snøen ikke blir dyp nok til å 
beskytte vegetasjonen. 

Ulovlig motorferdsel i utmark (utenfor snøskuterløypene) er forbudt og således en politisak. 
Nordreisa kommune erfarer at ulovlig motorferdsel i utmark er et økende problem også på 
sommertid, og vil se nærmere på holdningsskapende tiltak. 
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2.13. Innspill fra Nordreisa skuter og båtforening (NSB). 
Nordreisa skuter og båtforening (heretter omtalt som NSB har samlet inn innspill og forslag 
fra en rekke grende- og idrettslag. NSB listet 5 punkter som de ønsker inkludert i prosessen: 

1. Permanent merking av hele løypenettet – minimum 2 meter lange stolper med 
reflekterende kryss. 

2. Dagens fartsgrenser ønskes stående, samt at det ønskes å utvide åpningstidene i 
løypende til 20. mai. 

3. NSB frykter at de vil miste medlemmer dersom kommunen innfører brukerbetaling 
tilknyttet løypenettet, og de håper at kommunen hensyntar dette. 

4. NSB ønsker å beholde 300-metersregelen for rasting, samt fri kjøring på islagte vann 
som løypenettet går over. 

5. NSB med andre lokallag fremmer 11 forslag til nye løyper (se innspill 2.13.1. – 
2.13.11). 

NSB inviterte til dialog med kommunen, og oppfordret kommunen til å ta kontakt vedrørende 
uklarheter. 

Vurdering av NSBs punkt 1 – 4. 
1. Nordreisa kommune har tidligere undersøkt muligheten for permanent merking. Det 

er flere faktorer som har medvirket til at dette ikke har vært gjennomførbart i 
Nordreisa kommune: 

 Reinbeitedistrikter har uttalt seg om at permanente merker/stikker kan stresse 
reinsdyr. 

 Permanente stikker krever boring i grunnfjell og medfører et mindre 
terrenginngrep over hele sin utstrekning. 

o Sørvestlig snøskuterløype går igjennom Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde hvor boring er forbudt. 

2. Fartsgrensene er tenkt å videreføres i all hovedsak, men vil vurderes senket i 
støysensitive områder som eksempelvis tett på bebyggelse eller friluftslivsområder 
av høy verdi. Kommunen har ingen hjemmel til å fastsette åpningstider utover 4. mai, 
jf. nasjonal forskrift § 9. 

3. Nordreisa kommune har forståelse for NSBs bekymring for brukerbetaling. Nordreisa 
kommune vil likevel se på brukerbetaling. Dette fordi snøskuterløypene er et tilbud 
kommunen tilbyr publikum som fram til nå har vært en større utgift, betalt av alle 
skattebetalere uavhengig av bruken av tilbudet. Kommunen har ikke til hensikt å 
sette prisen så høy at kommunen får et overskudd, men på et nivå som dekker 
ressursbruken på å drifte løypenettet.  

4. Nordreisa kommune har til hensikt å beholde 300-metersregelen på generelt 
grunnlag. Enkelte unntaksstrekninger vil vurderes der hvor utredningene viser til et 
behov for dette. Nordreisa kommune har ingen hjemmel til å åpne for fri kjøring på 
islagte vann som løypenettet går over. Kommunen har derimot allerede definerte 
vann hvor brukere av løypenettet kan ta seg fram til ønsket rasteplass/fiskeplass 
uten å begrenses til 300 meter. Kommunen presiserer at dette ikke betyr at vannene 
er åpnet for «fri kjøring». 

 

2.13.1. NSBs innsendte løypeforslag nr. 1 
Under følger NSBs løypeforslag: 

Det er ønskelig fra Reinbeitedistrikt D36 Cåkolat- Raisduottar, v/Johan Aslak Logje at løype 
[ved Gahperus] legges om. Dette gjør at løype ikke er til hinder for reinflytting på våren, som 
igjen gjør at løyper på Gahperus kan ha åpent lengere en 1. mai. Løype vil da følge 
strømlinja mot Kåfjordgrense, videre inn i Kåfjord Kommune. Passerer Stuora Njuorjavri og 
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videre ned til Boatkajavrrit. Løype går så videre sørover mot Geatkkutjavri. Nordreisa skuter 
og båtforening vil også ha eksisterende sløyfe til Skorajavri da det er populært teltområdet 
vinterstid. Det ønskes også at løypa trekkes lengere mot Kåfjord før den igjen går sørover 
mot Somasjavri. Se alle vedlegg merket Logje-forslag. Vi synes det er veldig viktig og flott ha 
med Reinbeitedistrikt D36 på dette, og lytte til dem slik at løypenettet er tilpasset 
reindriftsnæringa. Samarbeid er alfa omega. Vi ønsker også en tilleggsløype via gammene 
og etter reingjerdet til Geatkkutjavri, da denne trase har bedre snøforhold tidlig på sesongen. 
Se eget kart merket Gahperus-Geatkkutjavri. Denne er også D36 ved Johan informert om. 

 
Figur 17: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
Vurdering av løypeforslag 
Se vurdering av innspill 2.1.  

2.13.2. NSBs innsendte løypeforslag nr. 2 
Under følger NSBs løypeforslag nr. 2 i sin helhet: 
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Mange ønsker en løypesnarvei fra Goccesjavri, nordvestover i Goccesjohka, videre mot 
Golggotjohka, til eksisterende løype rett nord for Golggotskaidi. Også kalt ‘’beinveien’’. Det 
forkorter kjørestrekningen med ca. 1 mil. 

Vi ser denne tilleggs-løypa som svært gunstig, da løype rundt via Vilbealesjavri, Luosmejavri 
kan være svært værutsatt. Løype blir lagt utenom Reinbeitedistrikt D35, da kartutsnitt fra 
kilden.nibio.no viser at D35 har vårbeite. I D42 er det ikke vårbeite. Dette for å kunne få 
forlenget åpning etter 5.mai da motorferdselsforbudet trer i kraft. Vi vil også fortsatt ha 
eksisterende løype der den er i dag rundt Luosmejavri, Vilbealesjavri. Denne løype 2, er en 
avstikker i tillegg til eksisterende løyper. Se eget kart merket løype 2, Goccesjavri-
Golggotjohka til eksisterende. 

 
Figur 18: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
 

Vurdering av løypeforslag 

Natur 
Det er registrert én lokalitet med flere rødlistede rovfugler; 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus 
Fugler 
Snøugle Bubo Scandiacus EN 
Myrhauk Circus Cyanus EN 
Jaktfalk Falco rusticolus NT 
Kongeørn Aquila chrystaetos LC 

 

Lokalitetens registreringer stammer derimot primært fra 1950 og første halvdel av 80-tallet 
med en nøyaktighet på 3,5 mil, og dekker like under 2 000 km2 av kommunens 3 336 km2 
landareal. Kommunen tillegger derfor ikke registreringen vekt.  
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Utover ovennevnte er det ikke registrert rødlistede arter eller arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse.  

Det er likevel uheldig å legge til rette for «snarveier» gjennom utmark og stykke opp utmarka 
ytterligere uten at løypa innehar et reelt behov i seg selv. Til tross for at det ikke er registrert 
arter i direkte nærhet til foreslått løype må det faktum at arter som jerv, gaupe og fjellrev i 
løpet av sesongen vil kunne bevege seg i området hensyntas. 

Foreslått løype frarådes å innarbeides som en tilleggsløype. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller  
1 

Betydelig/ 
Kritisk  
3 

3 Løypeforslaget faller 
ikke innenfor utløsnings- 
eller utløpsområde 
 

Usikre isforhold Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé krysser 
en elv 

 

Trafikksikkerhet 
Ikke relevant for dette forslaget. 

Støy 
Støysonen berører ingen eksisterende skiløyper eller viktige/svært viktige friluftslivsområder. 
Løypa medvirker til et økt støybilde i området totalt sett dersom den blir å regne som en 
tilleggsløype, slik forslagstiller antyder.  
Eiendomsforhold 
Forslaget faller innenfor Statskogeide GBR 29/1 
Kulturminner 
Løypa berører ingen registrerte kulturminner. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype går utenfor Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosordas vårbeite/kalvingsland, slik 
eksisterende løype gjør. Foreslått løype vil således gå innenfor Reinbeitedistrikt 42 
Beahcegealli område som i berørt område kun er brukt som sommerbeite. 
Konklusjon 
En ny foreslått løype fra Goccesjavri, nordvestover i Goccesjohka, videre mot Golggotjohka, 
til eksisterende løype rett nord for Golggotskaidi er ikke noe som Nordreisa kommune stiller 
seg bak. En løypesnarvei her anses som lite hensiktsmessig. Det å legge en «snarvei» 
gjennom utmark uten reelt behov er ikke ønskelig. Det kan også føre til mer trafikk, dermed 
mer støy i utmark og kan påvirke naturmangfoldet negativt.  
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Etter hørings og offentlig innspill har det blitt avgjort at denne strekningen ikke blir tatt med 
videre i løypenettet, grunnet innspill fra grunneiere.  

 

2.13.3. NSBs løypeforslag nr. 3 
Nordreisa skuter og båtforening har også levert underskrifter som viser til grunneierstøtte i 
Hamneidet. 

Under følger NSBs løypeforslag nr. 3 i sin helhet og oversikt over grunneiere som har gitt sitt 
samtykke: 

Det er ønske fra Hamneidet grunneierforening om løype fra gamle fergeleiet på Hamneidet 
til buktavannet mellom Hamneidet og Bakkeby. Hamneidet grunneierforening holder også på 
med innsamling av grunneiertillatelser, samt at de har søkt om kryssing av FV 866. Dette er 
en løypetrase som har vært ønsket av beboerne, og den har vært jobbet med i flere år. 

 
Figur 19: Løypeforslag i rødt. 
Vurdering av løypeforslag 

Natur 
Den foreslåtte traséen ligger delvis i randsonen til et område med kalkrike områder i fjellet. 
Dette området er verdsatt til verdi A – svært viktig i naturbase. Størsteparten av området har 
tidligere vært foreslått vernet som naturreservat. Området har flere kravfulle og til dels 
sjeldne og rødlista arter innen planter, moser og sopp. Bruk av snøskuter langs en fast trasé 
vil kunne påvirke enkelte slike arter negativt, men de fleste av de rødlista artene lever i 
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områder som traséen er lagt utenom. Bruk av snøskuter på vinterføre vil også ha langt 
mindre negativ påvirkning enn motorferdsel på barmark. Av rødlista fugler og dyr er det 
registrert gaupe (sårbar – VU) og tyvjo (nær truet – NT) i området i følge artsdatabanken.  

Det vurderes slik at en snøskutertrasé ikke vil være komme i konflikt med de to trua artene 
som er registrert i området. Gaupa har relativt store revir som den vandrer innenfor, og 
tyvjoen tilbringer vinteren langs sørvestkysten av Afrika. Videre er Holmevannet som traséen 
går over registrert som rasteområde for grågås. Traséen går også igjennom INON-områder 
(inngrepsfrie naturområder) i kategorien 1-3 km fra nærmeste naturinngrep to steder, men 
etablering av en løype vil ikke føre til reduksjon av disse områdene.  

Med bakgrunn i innhentet informasjon anser vi vår kunnskap om naturmangfoldet i området 
for å være god, jf. NML § 8. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Sannsynlig
/ flere 
enkelt-
tilfeller  
3 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 
5 

15 Den foreslåtte traséen 
går fra løypestart til den 
har passert Raktoelva 
igjennom utløpsområder 
for snø og steinskred 
ifølge NGIs snø- og 
steinskredkart.  Spesielt 
vil løypa være utsatt i 
dalen mellom Gjøvarden 
og Boršu, der det er 
utløsningsområder på 
begge sider av traséen.  
 
Det er også registrert 
noen mindre 
aktsomhetsområder i 
sørenden av 
Holmevannet, langs 
Svartvannet og i 
oppkjøringen til 
Buktavannet, men her er 
ønsket løypetrasé lagt 
utenom 
aktsomhetsområdene. 

Usikre isforhold Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

3 Både den nordlige og 
sørlige ankomsten til 
Holmevannet ligger i 
nærheten av innløp til 
vannet. Den nordlige går 
over et myrområde før 
foreslått trasé går utpå 
vannet og regnes ikke 
for å ha så stor risiko. 
Der traséen kommer inn 
på vannet i sør, ligger 
den noe unna det 
største innløpet i 
området. 
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Ankomsten til 
Buktavannet ligger ikke i 
nærheten av inn-/utløp. 

 

Trafikksikkerhet 
Det foreligger ikke per i dag parkeringsmulighet for på- og avlasting av snøskuter. 
Støy 
Foreslått løype inngår i friluftslivsområde som er verdsatt som viktig. Området brukes 
primært som turområde på sommerstid, men også på vinterstid til aktiviteter som 
toppturdestinasjon, frikjøring og fjellskitur. 
Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 
51/1 51/2 83/2 83/4 83/8 83/9 
83/53 86/1 86/2 86/3 86/5 86/13 
86/38      

(Ingen av ovennevnte GBR er eid av Statskog SF) 

Samtlige grunneiere har skrevet under på at de er positive til løypeforslaget. 

Kulturminner 
Foreslått løype berører ingen registrerte kulturminner. Løypa går mellom Hamneideveien og 
tett på registrert område for boplassområde for steinalder. 
Reindriftsinteresser 
Området er registrert som vårbeiteområde og flyttlei for Reinbeitedistrikt 36. En eventuell 
snøskuterløype her må sees i sammenheng med dette og eventuelt avgrenses i tid for å 
hensynta reindrifta. 
Konklusjon 
Grunnet stor skredfare tilknyttet løypeforslag tas ikke forslaget med i videre revidering. Det 
gjeldende området har blitt foreslått som naturreservat og en skuterløype vil ikke bidra 
positivt i et område med flere rødlistede arter. Området er et populært sted for topptur og 
skikjøring, og en skuterløype kan påvirke negativt på friluftsområde med tanke på støy. En 
løype her kan også komme i konflikt med reindriftsnæringa.  
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2.13.4. NSBs løypeforslag nr. 4 
Under følger NSBs løypeforslag nr. 4 i sin helhet: 

Løypeavstikker fra Gearpmesjavrit (kanten, også kalt Soutsis) og til Biltovannet og 
Kirkevannet. Løyper følger kanten av Reisadalen inn til Biltovannet og videre inn til 
kirkevannet. Det er ønske med denne løype da den gir tilgang til gode fiskevann i 
nærområdet. Denne løype er innenfor reinbeitedistrikt D42, som ikke har vårbeite. Denne 
løype kan også holdes lengre åpent en til 4. mai.  

 
Figur 20: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
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Vurdering av løypeforslag 

Natur 
Foreslått løype vil i ytterligere grad stykke opp naturområder med økt nærvær av 
menneskelig aktivitet. Løypens plassering langs dalkanten vil kunne være til hinder for viltets 
vandring mellom lavlandet og høylandet, som kan føre til høyere energibruk i en sårbar 
periode. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasj
on 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Mindre 
sannsynlig
/ kjente 
tilfeller  
1 

Betydelig/ 
Kritisk  
3 

3 Foreslått trasé passerer 
ingen utløsnings- eller 
utløpsområder. 

Usikre isforhold Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
kritisk 
3 

3 Løypa går over 
Biltovatnet og 
Kjerkevatnet. Foreslått 
løype går på vannet i 
god avstand fra inn- og 
utløp. 

 

Trafikksikkerhet 
Foreslått løype er en tilleggsløype med utspring i eksisterende løype og medfører ingen 
behov for endring i eksisterende parkeringsområde. 

Støy 
Foreslått løype faller ikke innenfor skiløyper, toppturområder eller friluftslivsområder som er 
verdsatt som viktig/svært viktig. Plasseringen av løype langs dalkanten uten høyder imellom 
vil trolig medføre at lyden bærer vesentlig lenger i vestlig retning enn støyveilederens 
standardiserte 450 meter. Det er flere skiløyper sør for Kjerkevatnet i dalbunnen og opp 
fjellet på andre siden av dalen, samt at dalbunnen fra Saraelv og nordover og fjellet sør for 
Puntadalen er registrert som svært viktige friluftsområder. Selv om løypa slik den er foreslått 
i liten grad innehar støydempende terrengformer mot dalen, så vil Kjerkefjellet dempe for 
utvidet støybilde i sørlig retning. 

Eiendomsforhold 
Foreslått løype berører kun Statskog SFs GBR 29/1. 

Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i nærheten av løypeforslaget. 

Reindriftsinteresser 
Løypeforslaget ligger faller innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli, og det er kun 
sommerbeite i dette området.  

Konklusjon 
Nordreisa kommune vurderer at forslaget ikke tas med videre i revisjonen. Løypeforslagets 
plassering langs dalkanten vil kunne medføre et utvidet støynivå i vestlig retning utover 
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veilederens 450 m, samt at løypens plassering vil kunne være til hinder for viltets vandring 
mellom høy- og lavland på om lag 1 mil. En løype her vil øke menneskelig aktivitet, noe som 
vil ha negativ påvirkning på vandring av vilt, og for folk som ønsker å jakte her.  

 

2.13.5. NSBs løypeforslag nr. 5 
Storvik grendelag har siden 1997 søkt om å få etablert en snøskuterløype på 
Storvikhalvøya. Ønsket om en slik løype er fortsatt aktuell. Under følger utdrag fra Storvik 
Grendelags innspill. 

Storvik grendelag har i styremøte 14.01.20 sak 4/20 vedtatt å arbeide for å etablere 
snøskuterløype i bygda, etter vedtektenes formål; fremme innbyggernes interesser og skape 
trivsel. Vidar Olsen og Øyvind Nilsen er utpekt til å følge opp saken. 

Løypa som er tenkt er på ca. 14 km og vil starte på parkeringsplass, storsanden ved 
Steinsvik, krysse fylkesvei 7950, følge traktorvei, skog og myrer langs fjellet Reasvarri`s 
vestlige fot. Avstikker via sti og høgst felt til Storvikgammen, Knutvatnet, fortsette via 
høyspentlinje og skogsvei, passere myrområde som er godt egnet rasteområdet på fjellets 
sørlige side, fortsatte opp stigning ved Reasnjarga, for siden og dreie nordøstover etter 
fjellplatå og elveleier til langvann, djupvann for å stoppe på navnløst navn på 481 moh. 
Langvann og djupvann byr på fiske og teltmuligheter.  

Kommunen har mottatt underskrift fra nesten samtlige grunneiere for strekning 1 og 3.  

 
Figur 21: Løypeforslag i rødt. 
Vurdering av løypeforslag 

Natur 
Foreslått løype vil i ytterligere grad stykke opp naturområder med økt nærvær av 
menneskelig aktivitet. Løypens plassering langs dalkanten vil kunne være til hinder for viltets 
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vandring mellom lavlandet og høylandet, som kan føre til høyere energibruk i en sårbar 
periode. 
Delløype 1: Løypa går tett på kun én registrert rødlistet art; Grannsildre (Micranthes tenuis) 
[NT]. Utover grannsildre er det ikke registrert flere rødlistede arter eller arter av stor-/særlig 
stor forvaltningsinteresse. Det er imidlertid registrert gaupe i alle himmelretninger for 
Reašvárri, og delløype 1 er lagt til Reašvárris vestsides eneste skogkledde område. 
Sistnevnte vil kunne være av både positiv og negativ konsekvens: Løypa er lagt til et område 
hvor sjansen for å påvirke (rov)vilt er større enn eksempelvis lenger vest. Samtidig gir 
skogen økt tilgang på skjul for viltet som vil kunne redusere energibruken under flukt sett i 
forhold til ovennevnt eksempel. 

Løypa er foreslått lagt der hvor det i dag årlig meldes om oppkjøring av skispor, og medfører 
ikke slik aktivitet inn i områder som ikke tidligere opplever menneskelig aktivitet. Bruken av 
skiløypene i Storvik vurderes lite sannsynlig å være mye svært mye brukt, men derimot at 
bruken av snøskuter her vil kunne bety høyere grad av menneskelig aktivitet. 

Delløypa vil kunne påvirke kartlagte sensitive artsdata, og kan vanskelig justeres for å omgå 
dette. 

Delløype 2: Løypa går tett på kun én registrert art av stor-/særlig stor forvaltningsinteresse; 
Bleiksøte (Gentianella aurea) [LC]. Kommunen vurderer imidlertid ikke at løypa vil påvirke 
arten. 

Løypa er foreslått på høyfjellsplatået Reašvárri. Storvikhalvøya, og da Reašvárri spesielt er 
én av to plasser i Nordreisa hvor nordavinden slår inn helt uhindret av land. Reašvárri er 
vindutsatt og platået er kupert med større og mindre høyder hvor vinden blåser vekk de 
store snømengdene. Dette medfører at platået har svært mange områder hvor snøen ikke 
blir dyp nok til å ha et bærende snølag til å forhindre slitasje på vegetasjonen og grunnfjell. I 
tillegg vet man at høyfjellsvegetasjonen bruker lang tid på å reparere skader som oppstår 
ved mekanisk slitasje. 

Delløypa vil kunne påvirke kartlagte sensitive artsdata. 

Delløype 3: Løypa berører ingen registrerte rødlistede arter eller arter av stor-/ eller særlig 
stor forvaltningsinteresse. 
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Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/situasjo
n 

Aktuelt
? 

Sannsynlig Konsekven
s 

Risiko Kommentar/tiltak 

Lø
yp

e 
1 

Ja Mindre 
sannsynlig
/ kjente 
tilfeller 
2 

Alvorlig/ 
katastrofalt  
5 

10 Foreslått hovedløype fra 
Storvikvegen til 
Knutvatnet går innenfor 
utløpsområde, og 
strekningen mellom 
Henrik-Jensavatnet og 
Riidi går foreslått løype 
svært tett på 
utløpsområdet. 
 
Mesteparten av 
utløsningsområdet er så 
bratt at snøen ikke 
legger seg og således 
ikke utgjør en 
overhengende fare for 
skred. 
 
Det er ikke registrert 
snø- eller steinskred i 
området på hverken 
karttjenestene NVE atlas 
eller Varsom Xgeo. 
 
Aktuelt sikkerhetstiltak er 
å stenge løypene ved 
snøskredvarsel >3 

Snø- og 
steinskred 

Lø
yp

e 
2 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
Kritisk 
3 

3 Foreslått utstikker fra 
ovennevnte Løype 1 går 
utenfor utløsnings- og 
utløpsområder for snø- 
og steinskred, bortsett 
fra der løypa går ned til 
navnløst vann 481 moh. 
Sistnevnte er 
uproblematisk å unngå 
ved å eventuelt legg 
løypa inn mot vannet på 
sør-, vest- eller 
nordsiden. 
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Lø
yp

e 
3 

Ja Sannsynlig
/ flere 
enkelt-
tilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 
4 

12 Løypa holder seg uten 
for utløsnings- og 
utløpsområder fra 
knutepunktet mellom 
løype 1, -2 og -3 til den 
siste stigningen opp mot 
Storvatnet. Traséen fra 
Langbakken opp til 
Storvatnet går opp en 
kløft med kartlagte 
skredsoner på hver side; 
på øst siden kun i det 
lavere nivået (omlag fra 
120 - 150 moh.). På 
vestsiden mot 
Nordkjosfjellet er det et 
større utløpsområde. 
 
Det er ikke registrert 
snø- eller steinskred i 
området på hverken 
karttjenestene NVE atlas 
eller Varsom Xgeo.  
 
Aktuelt sikkerhetstiltak er 
å stenge løypene ved 
snøskredvarsel >3 

Lø
yp

e 
1 

Nei Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Løype 1 krysser ikke 
over noen vann eller 
elver utover mindre 
bekker. 

Lø
yp

e 
2 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
Kritisk 
3 

3 Løype 2 går over fire 
vann; Knutvatnet, 
Langvann (ingen kartgitt 
navn, 490 moh.), 
Djupvann og navnløst 
vann 481 moh. Løypa er 
foreslått på trygg 
avstand til inn- og utos 
fra vannene. 

Usikre 
isforhold 

Lø
yp

e 
3 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Betydelig/ 
Kritisk 
3 

3 Løype tre går inn på 
Storvatnet fra nord, men 
foreslått på trygg 
avstand fra både utløp 
og innsnevring av 
vannet. 

 

Trafikksikkerhet 
Det foreligger ikke tilstrekkelig parkeringsmuligheter per dags dato. Det bør foreligge 
parkeringsmulighet både i tilknytning til Steinsvik og Storvik før en åpner for foreslåtte 
løyper. Uten av- og pålastingsområde på sørsiden må kommunen regne med at lokale vil 
finne det uhensiktsmessig langt å laste snøskuter av- og på bil fra Storvik til Steinsvik for å 
kunne kjøre i løypene. 
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Støy 
Hele Storvikhalvøya/Reašnjárga er kartlagt og verdsatt som viktig friluftslivsområde (LokalID: 
1942-004), hvorav Kystlinja fra Falla til Ytre Storvik (LokalID: 1942-042) er verdsatt som 
svært viktig friluftslivsområde. Støysonen på 450 meter ut fra snøskuterløypeforslaget 
berører begge friluftslivsområdene. Felles for begge friluftsområdene er at hovedgrunnlaget 
for de høye verdiene ligger i sommer- og høstbruken av områdene hvor fiske etter anadrom 
laksefisk, bading, tur, bær- og sopplukking og krigsminner. Det er derfor mer hensiktsmessig 
å se på støypåvirkningen av skiløypene og toppturtraséene her. 

 
Figur 22: Bildet viser foreslått skuterløype inndelt i nummererte delstrekninger. 
 

Strandsonen (1942-004) har lav friluftslivsverdi på vinterstid og tillegges ikke mye vekt i 
tilknytning til revisjonen av snøskuterløypene.  
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Foreslått løype 1 og 3 sammenfaller i stor grad med skiløypene som kjøres av Storvik 
grende- og idrettslag. Det er kun skiløypene på Stormyra og ut mot Storberget som ikke vil 
falle innenfor støysonen i nord, og kun en kortere del av skiløypene inn mot fritidsboligene 
sør i Storvik. Grendelaget foreslår i innspillet å legge om skiløypene for å bedre legge til rette 
for at friluftslivet ikke blir skadelidende av forslaget. Et slikt tiltak vil vanskelig legges utenom 
støysonen på 450 meter, friluftslivutøverne som benytter skiløypene mellom Storvik og 
Steinsvik består av de lokale fastboende og eiere av fritidsboliger her. 

Foreslått delløype 2 går langs omlag ¾ av hele toppen på Reašvárri. Reašvárri er en relativt 
populær fjelltur/topptur fra østsiden på vinteren. I Visit Lyngenfjords toppturhefte 25 utvalgte 
skiturer i Skjervæy, Kvænangen og Nordreisa (skrever av Espen Nordahl) vises det til 
Reašvárri som én av elleve toppturen, hvor Reašvárri beskrives som en enkel tur uten 
faremomenter (se figur 2.9.5 over). Det må også tas i betraktning at en slik løype vil medføre 
støy over platået som vil være sjenerende for en eventuell fremtidig utvikling av bruken av 
fjellplatået. Det vurderes også at lyden vil kunne bære svært langt, spesielt i østlig retning 
hvor det er få høyder som skjermer for støy ut mot Straumfjorden. 

Eiendomsforhold 

Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr.: 5428) 
Løypeforslag 1 og 3 

1/1 1/2 1/6 2/1 2/2 2/3 
2/5 2/6 2/8 2/12 2/15 2/19 
2/25 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 
3/7 3/12 3/13 3/14 67/1 67/4 
67/10 67/17     

(Ingen av ovennevnte GBR er eid av Statskog SF) 

Løypeforslag 2 

2/5 2/8 66/2 66/4 66/7 66/8 
66/10 66/12 66/14 66/15 66/16 66/17 
66/18 66/21 66/55 66/76 67/1 67/3 
67/4      

(Ingen av ovennevnte GBR er eid av Statskog SF) 

 

Kulturminner 
Forslaget til snøskuterløype går innenfor lokaliteten Fallvika kystfort (vernestatus: 
Kommunalt verneverdig. KultuminneID 236259). Lokaliteten består av et kystfort fra 2. 
verdenskrig med flere kanonstillinger, bunkere og brakker. Disse vil ikke bli negativt påvirket 
dersom det sørges for å legge snøskuterløypa langs traktorvegen slik som løypeforslaget 
viser. 
Reindriftsinteresser 
Løypeforslaget er innenfor Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda, som her har definert området 
som sommerbeite (høyereliggende- og luftingsområde). Ettersom det kun er på sommeren 
at området er aktuelt for reindrifta foreligger det trolig ikke en interessekonflikt.  
Konklusjon 
Etter høring og offentlig innsyns velger kommunen å gå videre med dette forslaget, og å ta 
med delløype 1 og 3 av innsendt forslag, med en mindre justering i traséen. Det har blitt 
vurdert av kommunen at drikkevannskilder ikke vil blir berørt av snøskuterløype her. Det 
som blir omtalt som delløype 2 som går opp mot høyfjellspartiet Reašvárri vil derimot ikke 
blir med i løypenettet basert på innspill og friluftsinteresser.  
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2.13.6. NSBs løypeforslag nr. 6 
NSB foreslår en sammenbindingsløype mellom eksisterende løype 6 - Rotsundelv – 
Gievdnejávri og Kåfjords løype inn i Nordmannvikdalen. 

 
Figur 23: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
Vurdering av innspill. 

Natur 
Området har flere kravfulle og til dels sjeldne og rødlista arter innen planter og pattedyr. Bruk 
av snøskuter langs en fast trasé vil kunne påvirke enkelte slike arter negativt. Av rødlistede 
planter er det registrert Bakkesøte Gentianella campestris (NT – Nær truet), Hengepiggfrø 
Lappula deflexa (NT – nær truet), Griffelstarr Carex stylosa (EN – sterkt truet) og Pilteristarr 
Cyperaceae spp. (EN – sterkt truet). Griffelstarr er etter beskrivelse i norsk rødliste 2015 kun 
funnet ved to lokaliteter i Nordreisa og én i Skibotn som de eneste lokalitetene i Europa. 
Pilteristarr er kun funnet i Pilteridalen og er ikke per dags dato fastsatt som egen art, men 
ekspertkomité for karplanter (Norge) mener at observatør har rett i bestemmelsen 
(beskrivelse under vurdering for Griffelstarr). Av pattedyr er det registrert oter Lutra lutra (VU 
– sårbar) og trekkrute for elg Alces alces (LC – livskraftig) gjennom Pilteridalen til Kildalen og 
fra Gievdnejávri mot Beassejávrrit. Alle ovennevnte arter med unntak av elg er klassifisert 
som arter av nasjonal forvaltningsinteresse. 
Etablering av snøskuterløype her kan påvirke ovennevnte arter negativt. Selv om 
snøskuterløyper anses å medføre lite terrengskader er det kjent at snøskuterferdsel med 
ugunstig snødekke kan medføre isbrann. Rødlistede arter med så begrenset utbredelse som 
Griffel- og Pilteristarr anbefales å hensyntas. Studier viser til at fisk avtar fra oterens føde på 
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vinterstid, mens frosk og innsekter øker på seinvinteren og våren. Skuterløypa overlapper 
med oterens øvre registrerte leveområde, og kan således påvirke oteren i en periode 
næringstilgangen er begrenset. Registrerte trekkleder for elg i dette område sammenbinder 
Pilteri og Rotsund med Kildalen - som igjen har registrert trekklei til Reisadalen. Snødybde 
er begrensende for elgvandringen og Pilteridalen er gjerne snørik, og derfor trolig lite brukt 
på vinterstid. Under snørike vintre kan næringsvandrende elg ofte trekke i høyden hvor 
snøen ikke er like dyp. Slike trekkleder bør ha tungtveiende behov for å tillegge nye hindre. 

Foreslått løype går gjennom INON-område (inngrepsfrie naturområder) i kategori 
villmarkspreget område (>5 km fra tyngre tekniske inngrep), men etablering av en 
snøskuterløype vil ikke føre til en reduksjon av dette område. 

Med bakgrunn i innhentet informasjon anser Nordreisa kommune å inneha tilstrekkelig 
kunnskap om naturmangfoldet i området for å kunne gjøre en tilstrekkelig god vurdering, jf. 
NML § 8.  

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Sannsynlig/ 
flere enkelt-
tilfeller 
3 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 
5 

15 Foreslått trasé kan legges 
slik at den holdes like utenfor 
utløpsområder for skred fra 
start til slutt – dette vurderes 
likevel ikke å være helt trygt. 
Pilterieiet/Mohcuhatvággi er 
en klassisk skredfelle med et 
strekke på 500 meter hvor 
utløpssonen på hver side 
ender mellom 300 og 100 
meter på hver side.  
 
Det er ikke registrert 
skredhendelser langs 
foreslått løype. Dette kan 
forklares i at området er 
svært lite brukt på vinterstid. 
Det er likevel tydelig «hull» i 
bjørkebeltet i Pilteridalen som 
tyder på snøskred er til 
hinder for trær flere steder i å 
gro høye.  

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Foreslått løype går over en 
rekke bekkefar og langs med 
elva Mohcuhatjohka. Disse 
vurderes ikke å i inneha 
livstruende fare, men 
muligheten for å sette fast 
skuteren finnes. 

 

Trafikksikkerhet 
Foreslått løype er en tilleggsløype med utspring i eksisterende løyper og medfører ingen 
behov for endring i eksisterende parkeringsområde. 
Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder eller bebyggelse berøres. 
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Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert grunneiere i aktuelt område. 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Forslaget er ikke i konflikt med 
beiteområder for reindriftsnæringa, men krysser trekklei i tilknytning til Gievdnejávri og flyttlei 
gjennom Pilteridalen. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune vurderer at forslaget ikke tas med videre i revisjonen. En skuterløype i 
dette området kan ha negativ påvirkning på sårbart og sjeldent naturmangfold. Det er også 
betydelig snø- og steinskredfare med skredfeller i Pilterieidet/Mohcuhatjohka, og området 
anses som utrygt da det kan få alvorlige konsekvenser om det skulle gå skred her.  
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2.13.7. NSBs løypeforslag nr. 7 
Under følger NSBs løypeforslag nr. 7 i sin helhet: 

 
Figur 24: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
Det er et ønske med løypeavstikker fra Oksfjordløypa til Cierrejavri. Man tar av rett etter 
kraftlagshytta som ligger ved Lavvoriggejavri. Dette er et fint røyevann som er lett tilgjengelig 
for alle. Inkludert småbarnsfamilier som ikke ønsker å kjøre mange mil for å komme til godt 
fiskevann. Fin plass for telting og overnatting. Denne plassen er ikke berørt av reindrifta før 
ca. midten av mai. 

Vurdering av Løypeforslag 

Natur 
Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Det er 
heller ikke registrert viktige naturtyper i området. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
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Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé streifer innom 
mindre utløsnings- og 
utløpsområder. Disse er 
derimot så begrensede i sine 
omfang, og det er problemfritt 
å legge eventuelle løyper her 
utenom. 
 
Det er ikke registrert 
skredhendelser langs 
foreslått løype. Dette kan 
forklares i at området er 
svært lite brukt på vinterstid. 
Det er likevel tydelig «hull» i 
bjørkebeltet i Pilteridalen som 
tyder på snøskred er til 
hinder for trær flere steder i å 
gro høye.  

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig  
1 

1 Foreslått løype går over en 
rekke bekkefar, men er lagt 
på god avstand til inn- og 
utløpsområdene. Disse 
vurderes ikke å inneha risiko. 

 
Trafikksikkerhet 
Foreslått løype er en tilleggsløype med utspring i eksisterende løyper og medfører ingen 
behov for endring i eksisterende parkeringsområde. 
Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder, skiløyper eller annen kjent friluftslivsaktivitet 
blir berørt av støy. 

Hverken boliger, fritidsboliger eller andre hytter berøres av støy nærmere enn 60 meter. 
Eiendomsforhold 
Løypeforslaget i sin helhet faller innenfor Statskog SFs GBR 61/1. 

Kulturminner 
Det er flere kulturminner med varierende status i området rundt foreslått løype. Ingen av 
disse er i fare for å bli berørt av løypeforslaget 
Reindriftsinteresser 
Foreslått skuterløype faller innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda. Løypen berører kun 
distriktets kartlagte sommerbeite, men foreslått løype går også i stor grad på langs med 
beitenæringas flyttelei til kalvingslandet/vårbeite vest for Røyeldalen. Eksisterende 
Røyelløype går på langs med samme flytteleie, uten at dette har medført interessekonflikt. 
Konklusjon 
Kvænangen kommunes foreslåtte løype som er ønsket tilknyttet ca. 3 km lenger nord 
vurderes å dekke ønsket om tilgang til flere fiskevann, samtidig som åpner for ferdsel inn til 
Kvænangen. Nordreisa kommune vurderer at eksisterende løypenett i utgangspunktet 
dekker behovet for snøskuterløypebrukernes tilgang til fiskevann både nord og sør for 
foreslått løype. I tillegg til vannene snøskuterløypene gir direkte tilgang til, vil kommunen 
poengtere at det er mer enn hundre fjellvann som ligger <1 km fra snøskuterløypa som kan 
nås med ski/truger.  
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Etter høring og offentlig innsyn er denne løypa tatt ut fra det endelige forslaget. Dette er 
grunnet flere innspill som er basert på hinder til friluftsliv og grunneiere.  
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2.13.8. NSBs løypeforslag nr. 8 
Forslaget går ut på en løype fra Gorrosomoaen/Tømmernes langs Reisaelva/Reisadalen 
helt frem til Gahperus. Den foreslås også sammenbundet med NSBs løypeforslag nr. 9. 

 
Figur 25: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
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Vurdering av løypeforslag 
Løypeforslaget er for ambisiøst for at kommunen kan avsette nødvendig tid for å tilstrekkelig 
utrede den foreslåtte løypen. Eksempelvis vil antallet grunneiendommer alene medføre en 
svært tidkrevende prosess hvor kommunen vil måtte belage seg på svært mange endringer 
underveis grunnet grunneieres ønske om å ikke ha snøskuterløyper på sine eiendommer. 
Løypen ville også ha lagt beslag på en altfor stor andel av utmark hvor vilt i dag kan bevege 
seg relativt uforstyrret på vinterstid. Kommunen har ikke kapasitet til å kontinuerlig ha 
kontroll på elveisen, og antall forventede brukte timer på å holde seg oppdatert vil ikke være 
holdbart. Det er heller ikke en ønsket utvikling å åpne for omfattende motorferdsel i utmark 
som i høy grad kan – og bør – foregå langs bilvei. 

Konklusjon 
Løypeforslaget tas ikke med videre i revisjonsarbeidet. 
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2.13.9. NSBs løypeforslag nr. 9 
NSB har videreformidlet et innspill fra Kjelderen Idrettsforening (herved omtalt som KIF). KIF 
ønsker at det etableres en skuterløype fra Samfunnshuset til starten av Røyelløypa - hvor 
fotballbanen ved samfunnshuset kan brukes som parkeringsområde. Fotballbanen står 
ubrukt om vinteren. KIF poengterer at snøskuterløypa ikke trenger å komme i konflikt med 
skiløypene, og argumenterer med at foreslått løype vil gjøre snøskuter til et lavterskeltilbud 
for lokale, samt at et naturskjønt område blir tilgjengeliggjort for flere av befolkningen. 

 
Figur 26: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
 

Vurdering av løypeforslag 

Natur 
Foreslått skuterløype vil medføre ytterligere 8,3 km snøskutertrasé til løypenettet. 
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Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 
5 

5 Foreslått trasé er lagt langs 
foten av Røyelkampen 
innenfor utløpsområde for 
stein- og snøskred på en 
omlag 2 km lang strekning. 
 
Røyelkampen med sine høye 
topper er for bratte, og snøen 
pleier ikke å bygge seg opp til 
å utgjøre en reell fare i det 
aktuelle området. 
 
Det er ikke registrert 
skredhendelser langs 
foreslått løype.  

Usikre 
isforhold 

Nei Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
sannsynlig/ 
kjente 
tilfeller  
1 

1 Foreslått løype er lagt langs 
eksisterende sti og vegnett. 
Elveoverganger skjer i 
hovedsak over bro. 
Litleelva/Vehájohka er nært 
tørr på gjennom høst og 
vinter. 

 
Trafikksikkerhet 
Forslaget legger til rette for bedre parkeringsmuligheter for Røyelløypa og foreslått løype. 
Foreslått løype går langs med ubrøytede veier, som etter motorferdsellovens § 2 tredje ledd 
er definert som utmark. 
Støy 
Friluftsliv Skuterløypene er foreslått lagt på langs med friluftslivsområde 

Kjellerskogen – Moskodalen – Vinnelys (LokalID 1942-013) som er 
verdisatt som viktig. Løypa er foreslått lagt fra fotballbanen og ut til 
kraftgata og videre nordover der hvor det i flere årtier er blitt kjørt 
skiløyper. KIF argumenterer med at skuterløypa ikke vil ha en negativ 
konsekvens for skiløypene, men dette er Nordreisa kommune uenig i. 
Snøskuterløypa vil medføre et vesentlig økt støynivå i store deler av 
Kjellerskogen. Kjellerskogen er også et populært område for 
hundespannkjørere som også faller inn under friluftsutøvere, og støyen 
kan også således ha en negativ konsekvens for turistnæringen basert 
på dette i området. 

Boligbebyggelse Foreslått løype medfører at 3 hus faller innenfor støysonen på 60 meter 
fra løypa. Disse husene ligger tett på fylkesvei 865, og vil bli ytterligere 
berørt av støy da dette vil treffe disse fra begge sider. 

 

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 
22/2 22/3 22/4 22/5 22/6 22/10 
22/11 22/14 22/22 23/2 23/5 23/7 
23/11 23/12 23/30 24/1 24/2 24/3 
24/5 24/8 24/10 24/14 25/1 25/9 
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Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i direkte nærhet til foreslått løype 

Reindriftsinteresser 
Foreslått skuterløype faller innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda. Løypen berører kun 
distriktets kartlagte sommerbeite. 

Konklusjon 
Etter høring og offentlig innsyns vil ikke denne løypa blir med videre. Dette er basert på 
innspill fra flere grunneiere som ikke ønsker løypa over sin eiendom.  
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NSBs løypeforslag nr. 10 
NSB videreformidler et innspill fra ikke-navngitt(e) forslagsstiller. Det medfølger ingen kart 
som illustrerer ønsket. Det foreslås løype fra Bakkeby til Rotsundløypa (kommunen regner 
med det er tenkt å koble foreslått løype med eksisterende løype på Sikkájávri) via Veibrink. 
Som et tilleggsforslag foreslår NSB at den samme foreslåtteløypa kan kobles til foreslått 
løype fra Hamneidet – i NSBs forslag nr. 3 – ved Buktavannet. 

Vurdering av løypeforslag 
Nordreisa kommune har utarbeidet og digitalisert en skisse for hvordan foreslåtte løyper kan 
se ut. 

 
Figur 27: Løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 
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Da forslaget ikke innehar en kartskisse vurderer kommunen at forslaget ikke er høyt prioritert 
fra forslagsstiller. Kommunens egen skisse viser åpenbare problemstillinger som vanskelig 
kan bøtes på ved justeringer. 

Foreslått løype vil berøre 3 kartlagte friluftslivsområder: Gjøvarden – Vardfjellet (LokalID 
1942-002. Verdi: viktig), Bakkeby-Latterhaugen (Lokalid: 1942-003. Verdi: viktig) og 
Sikkájávri – Kildalsdammen (LokalID 1942-018. Verdi: Svært viktig).  
På vinterstid er friluftslivet ved Gjøvarden-Vardfjellet ikke like aktivt, men innehar aktivitet 
langs og i tilknytning til skiløyper i de lavere områdene og frem til gapahuk ved Skjellelva, 
ved omlag 225 moh. Bakkeby og Latterhaugen brukes mer aktivt på vinterstid og har et 
samlet skiløypenett på omlag 12,9 km. Dette løypenettet er foreslått brukt som kombinert 
snøskuter- og skiløype. Nordreisa kommune ser ikke dette som gjennomførbart eller 
ønskelig.  

Kommunen er godt kjent ved at det forekommer et betydelig aktivitetsnivå av ulovlig 
motorferdsel i utmark mellom Bakkeby og Veibrink. Kommunen har ingen myndighet til å 
stoppe denne aktiviteten som er politiets sak. Kommunens myndighet og oppgave tilknyttet 
slik aktivitet er å fremme preventive tilbud. Det vil ikke være formålstjenlig å legitimere ulovlig 
motorferdsel i utmark ved å bruke den ulovlige aktiviteten som et utgangspunkt for ny, 
legitim løype. Tilbudet eksisterer innenfor 15 minutters biltur (målt via 
https://www.google.com/maps/fra Bakkebykrysset til parkeringsområdet i Rotsundelv). 

 
Figur 28: Blå linje er foreslått løype, Rød bufferlinjer er støysone 450 m ut fra 
skuterløype, grønn stiplet linjer er oppkjørte skiløyper. Mørk polygon viser kartlagt 
Svært viktig friluftslivsområde, mellommørkt polygon viser viktig friluftsområde, lyst 
polygon 
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Konklusjon 
Forslaget tas ikke videre i revisjonsprosessen. 

 

 

2.13.10. NSBs løypeforslag nr. 11 
NSB foreslår løype fra Oksfjord til Meiland/Valan. Foreslått løype er det samme som 
Kvænangen kommune foreslår som løypeforslag nr.1 i punkt 2. 

Vurdering av løypeforslag nr. 11 
Se vurdering under punk 2.4. Innspill fra Kvænangen kommune. 
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2.14. Innspill fra Steffen Vang Bakkland 
Steffen Vang Bakkland (fremmer to forslag til nye løyper (forslagsskisser er grovtegnet og 
det er ikke gjort en vurdering av skredfare): 

1. Bakkland støtter Storvik Grendelags forslag om skuterløyper i Storvik, og foreslår å 
videreføre forslaget fra det sørlige endepunktet ved Storvatnet og videre ned forbi 
Myrslett til Skogbakken. Bakkland poengterer at aktuelle grunneiere har vært åpne 
for forslaget.  

2. Bakkland foreslår en sammenbindingsløype mellom sitt første forslag og 
eksisterende Røyelløype. 

 
Figur 29: Forslag 1, med løypeforslag i rødt. 
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Figur 30: Forslag 2, med løypeforslag i rødt. Eksisterende løyper i blått. 

2.14.1. Vurdering av innspill 
Nordreisa kommune vurderer innspillene etter følgende forutsetninger: 

 Løypeforslag 1 avhenger av at Storvikløypa som foreslått av grendelaget i Storvik tas 
med og vedtas. 

 Løypeforslag 2 avhenger av at Røyelløypa kan justeres og videreføres uten å berøre 
eiendom GBR 22/8. 

 Løypeforslag 2 undersøkes som et erstatningsalternativ til eksisterende løypestart i 
Røyelen. 

Natur 
Det er registrert flere rødlistede arter; 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus 
Svartkurle Nigritella nigra EN 
Gaupe Lynx lynx EN 
Lappsanger Phylloscopus borealis EN 
Jerv Gulo gulo EN 
Orefluesopp Amanita friabilis VU 
Oter Lutra lutra VU 
   

Ingen av de observerte plantene er plassert direkte på løypen, men i nok avstand til at det 
ikke vil ha betydelig påvirkning.  

Utenom dette er det ikke registrert arter av stor- eller særlig stor forvaltningsinteresse. 

 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynli
g 

Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
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Lø
yp

ef
or

sl
ag

 1
 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller  
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Forslag er ikke lagt 
gjennom kartlagt 
utløsnings- eller 
utløpsområde for stein- og 
snøskred. 
 
Det er registrert ett vått 
flatskred fra mars 2017 på 
E6 like nedenfor sørligste 
punkt i foreslått løype. 
Registreringen ligger langt 
fra fareområder, det 
henvises ikke til kilder og 
kompetansenivå er 
registrert som Helt ukjent 
kompetanse. 
Registreringen vurderes å 
være feilplassert, da 
kommunen ikke er kjent 
med skred over E6 langs 
denne strekningen. 

Snø- og 
steinskred 

Lø
yp

ef
or

sl
ag

 2
 

Ja Mindre 
sannsynlig
/ kjente 
tilfeller  
2 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 
5 

10 Alternativ 2 går gjennom 
flere utløpsområder for 
snøskred. Foreslått løype 
følger skogsveien langs 
dalbunnen gjennom 
Rongadalen som fram til 
bruen like øst for 
Leppenkenttä er gjennom 
kartlagt utløpsområde 
(NGIs skredkart). Fra 
jordgammen ved ikke-
navngitt vann (162 moh.) 
er foreslått løype lagt opp i 
høyden i sørvestlig retning 
og unngår ytterligere 
utløpsområder før den 
sammenbindes med 
Røyelløypa.  
 
Det er ikke registrert 
skredhendelser langs 
foreslått løype – utover 
hva som nevnes i 
løypeforslag 1.  
 
Det kjøres ikke løyper 
gjennom Rongadalen, 
men skogsveien og 
turstien inn til 
Leppenkenttä benyttes av 
en del skigåere. Det er 
nærliggende å regne med 
at skred ville vært 
registrert dersom dalen 
var preget av dette, 
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Lø
yp

ef
or

sl
ag

 1
 Nei Lite 

sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Løypeforslag går ikke over 
islagte vann. 

Usikre 
isforhold 

Lø
yp

ef
or

sl
ag

 2
 

Ja Lite 
sannsynlig
/ ingen 
tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Foreslått trasé krysser er 
lagt over Sieiddejávri som 
i en årrekke har fått 
innvilget dispensasjon for 
transport av bagasje og 
utstyr til hytte mer enn 2,5 
km fra brøytet veg. Det har 
aldri blitt meldt om 
problematikk tilknyttet 
isforhold. 

 

Trafikksikkerhet 
Løypeforslag 
1: 

Løypeforslaget har per i dag ikke parkeringsmuligheter for på- og 
avlasting av snøskutere. Parkeringsmulighet er helt nødvendig for at 
forslaget skal tas videre.  

Løypeforslag 
2: 

Løypeforslaget krever godkjent vegkryssing over E6 av Statens 
vegvesen, og må ha parkeringsmulighet som ikke eksisterer i dag. Det 
løftes to mulige parkeringsområder i innspillet; Grustaket Guolbban ved 
inngangen til Rongadalen, og/eller møteplassen tilknyttet E6. Sistnevnte 
må avtales med Statens vegvesen. 

 

Støy 

 
Figur 31: Figuren foreslått løype fra Buktavannet til sammenbinding til eksisterende 
Røyelløype. Toppturtraséer er ikke like definerte som eksempelvis skiløyper, da 
toppturer er frikjøring hvor aktivitetsutøverne oftest velger å kjøre utenfor eldre spor. 
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Fr
ilu

fts
liv

: 
 

 
Løypeforslaget går gjennom kartlagt friluftslivsområdet 
Storvikhalvhøya (LokalID: 1942-004. Verdi: viktig). Foreslått trasé 
er lagt i et område som brukes svært lite på vinterstid, men på 
seinsommeren og høsten er et flott sopp og bær terreng. 
Nordkjosfjellet ligger like vest for løypa og brukes mye som 
turdestinasjon gjennom hele året. Tursti og skitrasé (ikke oppkjørt) 
opp til Nordkjosfjellet går mer enn 450 meter unna foreslått 
skuterløype. Skuterløypa er også lagt lavt i terrenget i forhold til 
turløypa, og topografien vil således skjerme Nordkjosfjellet 
ytterligere mot støy. Nordreisa kommune vurderer ikke at foreslått 
snøskuterløype vil medføre et sjenerende støynivå for friluftsliv i 
området. 
 

 
Løypeforslag 
1: 
 
 
 

Be
by

gg
el

se
: 

Det er 4 boliger som faller innenfor forslagets 60 meter brede 
støysone, for traséen forslagsstiller har diskutert og fått «godkjent» 
av de nærboende (se løype 1a i figur 2.10.3). 

Fr
ilu

fts
liv

: 

Løypeforslaget går gjennom friluftslivsområdet Rongadalen – 
Røyeldalen (LokalID 1942-014. Verdi: viktig), og støysonen på 450 
meter tangerer friluftslivsområdet Lundefjell – Jyppyräs (LokalID 
1942-015. Verdi: Svært viktig) ytterliggående avgrensning. Løypa 
er også overlappende med nedre del av toppturen fra Jyppyrä 
(randonétrasé), som reklamert i Visit Lyngenfjord/Fri Flyts 
toppturbrosjyre for Nord-Troms (se Løypeforslag 2A i figur 2.10-3). 
Løypeforslag 2 følger skogsveien innover Rongadalen. Det kjøres 
ikke skiløyper inn i Rongadalen, men dalen brukes jevnt av 
skigåere inn til Leppenkenttä hvor det er en åpen hytte og bålplass. 
Det er også en kjent, men sporadisk brukt skitur (også upreparert) 
som går videre inn Rongadalen mot øst og forbi Unnačohkaš, før 
man renner ned Fávrresorda og inn på Røyelløypa og 
avslutter/starter ved parkeringsplassen ved snøskuterløypestart. 
Denne rundturen er grunnlaget for grensegivningen i 
friluftslivsområde Rongadalen – Røyeldalen. Løypeforslaget vil 
medføre støy for mesteparten av denne rundturen. 

Løypeforslag 
2: 

Be
by

gg
el

se
: 

Det er én bolig som ligger innenfor støysonen på 60 m i 
løypeforslag 2a, og én fritidsbolig tilknyttet løypeforslag 2b. 
Løypeforslag 2b er foreslått å følge tidvis brøytet bilveg. 

 

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 
Løypeforslag 1a: 6/2 og 6/5 
Løypeforslag 1b: 6/1 og 6/2 

Løypeforslag 2a:  
6/1 6/5 6/12     
7/3 7/9      
8/1 8/3 8/4     
9/2 9/4 9/5     
21/2 21/3 21/4 21/8    
29/1       
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Løypeforslag 2b: 

 

Kulturminner 
Det er registrert én kulturminnelokalitet med vernestatus automatisk fredet, ved Løken 
mellom E6 og Løkenveien. Lokaliteten består av 4 enkeltminner, løypa må eventuelt legges 
minst 6 meter unna lokaliteten.  
Reindriftsinteresser 
Foreslått skuterløype(r) ligger innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda. Både løypeforslag 1 
og 2 ligger innenfor et større område som brukes til sommerbeite. Løypeforslag 2 ligger 
innenfor et vårbeite/kalvingsland.  
Konklusjon  
Det er forslag til to løypeendringer, Bakkland støtter Storvik Grendelags forslag om 
skuterløyper i Storvik, og foreslår å videreføre forslaget fra det sørlige endepunktet ved 
Storvatnet og videre ned forbi Myrslett til Skogbakken. Bakkland poengterer at aktuelle 
grunneiere har vært åpne for forslaget. Bakkland foreslår en sammenbindingsløype mellom 
sitt første forslag og eksisterende Røyelløype. Dette området blir brukt som friluftsområde 
gjennom hele året, og har en del skigåere på vinteren, dermed er det ikke ønskelig med 
skuterløype her. Løypeforslag 1 avhenger også av at Storvikløypa som foreslått av 
grendelaget i Storvik tas med og vedtas, noe vi foreslår at den ikke gjør, dermed blir 
forslaget ikke tatt med videre i revisjonsprosessen. 

Løypeforslag 2 er et viktig område for toppturturisme på vinteren og brukes hyppig av 
skigåere inn til en hytte og bålplass. Det er viktig å bevare slike friluftsområder og at det ikke 
forstyrres av skuterkjøring. Det vil også medbringe støy som vil oppleves som generende. 
En avgjørelse vil bli tatt etter at det har vært i driftsutvalget.  

 

  

7/1 7/3 7/6 7/7 7/9   
8/1 8/3 8/4     
21/2 21/3 21/4 21/8    
29/1       
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2.15. Innspill fra Naturvernforbundet i Nordreisa 
Naturvernforbundet i Nordreisa (NiN), foreslår at kommunen benytter anledningen av 
revidering til å kreve brukerbetaling for bruk ar skuterløypene til dekning av driftskostnader. 
Det behøver ikke være kommunens oppgave, men mener snøskuterkjørere er en 
betalingsdyktig gruppe som kan bidra økonomisk.  

Videre oppfordrer NiN til å iverksette miljøovervåking av løypenettet. De mener det vil gi 
kunnskap til å vedlikeholde og forebygge forringelse av miljøverdier. Det vil også gjøre det 
lettere å følge opp nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser, øke kompetansen 
og kunnskapsnivået på lokalt i forhold til motorferdsel i utmark.  

Angående friluftsområder så mener NiN at skuterløypa som går opp Gapheruslia følger 
bilveien opp. Slik unngår man de bratte bakkene og dermed økt gasspågang som gir mer 
støy. Man unngår også slitasje på underlaget når snøen blåser bort, noe som kan føre til 
erosjon.  

Når det kommer til støy så er stillhet, fred og ro verdier ved friluftslivet som kan bli borte 
dersom det blir økt snøskuterkjøring. Derfor vil NiN oppfordre Nordreisa kommune til å sette 
en fartsgrense i løypetraseen fra Gapherus til Somâjârvi, fordi topografien i området gjør at 
støyen bærer langt. Lav fart vil også føre til at dyr ikke blir skremt på samme måte, ifølge 
Miljødirektoratet.  

Det må også tas hensyn til forvaltningsmål når det gjelder dyre- og fugleliv. På vinterstid er 
mange arter sårbare grunnet dårlig tilgang på mat og harde værforhold. I tillegg reproduserer 
mange arter på våren. Dette skjer samtidig som skutersesongen går mot slutten. 
Snøskuterkjøring vil derfor forstyrre dyrelivet i en særlig sårbar periode. NiN anbefaler derfor 
lav fartsgrense på løypenettverket. Vi har et verdifullt dyre- og fugleliv, blant annet hekkende 
rovfugl som har et spesielt vern, og fjellrev som krever særlige hensyn, jf. 
Naturmangfoldsloven § 5 om forvaltningsmål for arter. 

Så lenge det er et manglende kunnskapsgrunnlag, jf. Naturmangfoldsloven § 8 i forhold til 
ringvirkninger omkring 300 m regelen for rasting, bør ordningen tas bort fra den delen av 
løypa som går i Râisduottarhâldi landskapsvernområde. Dette området grenser også opp til 
Reisa nasjonalpark. I dette tilfellet bør naturmangfoldlovens § 9 sitt føre var-prinsipp 
etterfølges. Hvordan fugle- og dyreliv har det i vårknipa med tanke på reproduksjon og 
mattilgang er viktig å ta i betraktning. På bakgrunn av dette går også NiN imot en forlengelse 
av skutersesongen slik som det ble praktisert på slutten av 2020 sesongen.  

På grunn av ovennevnte bør kommunen ha en restriktiv dispensasjonspolitikk. Som 
eksempel nevnes at tilsynskjøring/vedkjøring i Reisa nasjonalpark ikke skjer over lengre 
tidsrom enn høyst nødvendig, og at denne virksomheten i fremtiden samkjøres med Statens 
naturoppsyn. 

 

2.15.1. Vurdering av innspill  
Nordreisa kommune tar innspillene til orientering.  

 

2.16. Innspill fra Nord-Troms Trafikkskolesenter 
Nord-Troms Trafikkskolesenter (heretter omtalt som NTT) må følge forskrift om 
trafikkopplæring og førerprøve m.m. I nevnte forskrift omtales hovedmål for klasse S 
(snøskuter) i § 14. NTT er lovpålagt å tilby kjøreopplæring i- og utenfor løype. I tillegg 
lovpålegger forskriften forskjellige øvelser som skal gjøres; blant annet kjøring i skråterreng 
med- og uten slede. Kjøreskolene som tilbyr klasse S må per dags dato søke kommunen om 
dispensasjon etter nasjonal forskrift § 6 for å kunne tilby opplæring utenfor løypene. NTT 
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ønsker at disse opplæringsområdene utenfor løypene skal inngå i revisjonen av kommunal 
forskrift. NTT poengterer at de også har et behov for reserveområder for opplæring som kan 
benyttes når forholdene for de primære opplæringsområdene er vær- og rasfareutsatt. 
Løype nr. 1: Gahperus – Geatkkujavrrit brukes som reserveområde i dag. 

2.16.1. Vurdering av innspill 
Nordreisa kommune tar utgangspunkt i at ønskede områder for primære opplæringsområder 
er de samme som aktuelle trafikkskoler har fått innvilget dispensasjon for å drive opplæring. 
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3. Vurdering av eksisterende løyper 
Beskrivelser er hentet fra Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, Troms, og 
Forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, 
Troms. 

De enkelte løypene beskrives i kortere etapper enn hva forskriften angir som løyper. Dette 
fordi innslag fra publikum kan vurderes opp mot eksisterende løyper som erstattende eller 
supplerende. Løypene er merket med nummerering jfr ny forskrift. 

3.1. Løype 1, 2 og 3: Gahperus – Somájávri 
Beskrivelse 
Fra Gahperus gjennom Gahperusvaggi, via Geatkkutluoppal og Coalbmevaggi til ca. 1 km 
fra Somashytta videre til østbredden av Somájávri. Sidesløyfe fra Aittasjavri via Skorajavri, 
Geatkkutjávri til Geatkkutluoppal. 

 
Figur 32: Eksisterende løyper i blått. 
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3.1.1. Strekning Gahperus - Geatkkuluoppal 
Beskrivelse 
Fra Gahperus opp langs Gahperuslia langs anleggsvei og videre forbi hyttefeltet. Løypa 
fortsetter i sørlig retning til Áittásjávri hvor løypa sløyfer over Geatkkutvjávri via Skorajávri og 
ender på Geatkkuluoppal. 

Reinbeitedistrikt 36 ber kommunen om å legge om store deler av eksisterende løype.  

Natur 
Løypa går i utpreget viddelandskap etter passering av kraftgata.  

Like vest for Gahperuslia ligger Jav'reoaivit naturreservat hvor fredningsformålet er å bevare 
et fjellområde med «en enestående flora av plantegeografisk interessante arter.». Det 
foreligger et sterkt kunnskapsgrunnlag over arter også utenfor naturreservatet, se vurdering 
av natur i punkt 2.1 under delstrekning C.  

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Ingen tilfeller i løpet av over 
30 år at løypen har blitt 
stengt grunnet skredfare. 

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Foreslått løype går over en 
rekke bekkefar og krysser 
over vann som Skorajávri, 
Geatkkutjávri og 
Geatkkutluoppal. Snø og is 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ingen kjente 
tilfeller av usikker is i løpet av 
over 30 år bruk. 

 

Trafikksikkerhet 
Det er tilstrekkelig parkeringsplasser i bunnen av Gahperuslia for dagens bruk. 

Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder, skiløyper eller annen kjent friluftslivsaktivitet 
blir berørt av støy. 

Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF. 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området mellom der hvor løypa følger Gahperuselva til 
Geatkkuluoppal. 
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Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Løypen er foreslått justert i tråd 
med reinbeite distrikt 36s innspill for å unngå konflikt med beiteområder for 
reindriftsnæringa. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune justerer eksisterende løype 1 – Gahperus-Somásjávri i henhold til 
Reinbeitedistrikt 36s innspill så langt det er mulig.  

 

3.1.2. Strekning Geatkkuluoppal – Somájávri 
Reinbeitedistrikt 36 ber kommunen om å legge om store deler av eksisterende løype.  

Beskrivelse 
Snøskuterløypa går i sør-østlig retning i svak helning og passerer Roggečohkka og går 
videre inn i Ráisduottarháldi landskapsvernområde gjennom dalstrøket videre inn og sør til 
Somájávri. 
Natur 
Naturen er utpreget viddelandskap. 

Løypa går gjennom Ráisduottarháldi landskapsvernområde hvor verneformålet er å «bevare 
et særpreget høgfjellsområde med løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, og å gi 
allmenheten adgang til friluftsliv i et slikt område». Bruk av beltekjøretøy på vinterføre etter 
løype til Somájávri er unntatt motorferdselsforbudet som fremgår av forskriftens punkt 2.1 
om Motorferdsel, jf. forskriftens punkt 2.2 fjerde strekpunkt. 

Delstrekningen som foreslått går tett inntil følgende arter av særlig stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Issoleie Ranunculus glacialis NT Særlig stor 
Bekkesildre Saxifraga rivularis LC Særlig stor 
Snøgras Phippsia algida VU Særlig stor 
Reinstarr Carex arctogena LC Særlig stor 
Fjellhvitkurle Pseudorchis straminea LC Særlig stor 
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta NT Særlig stor/ 

Stor 
Snøsoleie Ranunculus nivalis NT Særlig stor/ 

Stor 
Dvergsoleie Ranunculus pygmaeus LC Særlig stor/ 

stor 
Dvergsyre Koenigia islandica NT stor 

 

Kommunen vurderer at foreslått delstrekning i liten grad vil være til sjenanse for ovennevnte 
rødlistede arter innenfor ordinær åpningsperioden som forskriften åpner for (fra november til 
og med 4. mai). 

Foreslått løype går imidlertid tett på kartlagte sensitive artsopplysninger og må justeres 
dersom forslaget tas videre i saksgangen. 

Strekningen berører sensitive artsdata. 
Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

652



94 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Det er tilstrekkelig parkeringsplasser i bunnen av Gahperuslia for privat bruk. 
Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder, skiløyper eller annen kjent friluftslivsaktivitet 
blir berørt av støy. 

Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF. 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området rundt løypen. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Løypen er foreslått justert i tråd 
med reinbeite distrikt 36s innspill for å unngå konflikt med beiteområder for 
reindriftsnæringa. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune justerer eksisterende løype 1 – Gahperus-Somásjávri i henhold til 
Reinbeitedistrikt 36s innspill så langt det er mulig. Løypen legges vest for nåværende løype 
og vil gå rundt Njakkehanvárri på vestsiden og sør for Ruvdnjohka. Videre gjennom 
Ćoalblejohka og over vannet Čoalbmejávrrit hvor det vil møte på eksiterende løype.  
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3.1.3. Sammenbindingsløype: Geatkkutluoppal – Kåfjord 
Beskrivelse 
Løypa starter fra Geatkkuluoppal og går sørvestover forbi Loamijávri og Bajimus Ahkkejávri 
til Ahkkejohka ved kommunegrensen og går videre til Gussagorra. 

Sammenbindingsløypa er åpen kun når begge kommuner Gáivuotna-Kåfjord og Nordreisa, 
har merket løypa på sin side av kommunegrensa. 

Reinbeitedistrikt 36 ber kommunen om å legge om store deler av eksisterende løype.  

Natur 
Løypa går gjennom utpreget viddeområde 

For oversikt over rødlistede arter og arter av stor og særlig sto forvaltningsinteresse, se 
punkt 2.1 under Natur under Delstrekning D. 

Kommunen vurderer at foreslått delstrekning i liten grad vil være til sjenanse for ovennevnte 
rødlistede arter innenfor ordinær åpningsperioden som forskriften åpner for (fra november til 
og med 01. mai). 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Foreslått løype går over en 
rekke bekkefar og krysser 
over vann som 
Geatkkutluoppal, Loamijávri 
og Bajimus Áhkkejávri. Snø 
og is legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ingen kjente 
tilfeller av usikker is i løpet av 
over 30 år bruk. 

 

Trafikksikkerhet 
Det er tilstrekkelig parkeringsplasser i bunnen av Gahperuslia for privat bruk. 
Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder, skiløyper eller annen kjent friluftslivsaktivitet 
blir berørt av støy. 

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører kun Statskog SFs eiendom med GBR 29/1. 

Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner i eller i direkte tilknytning til løypa. 
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Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Løypen er foreslått justert i tråd 
med reinbeite distrikt 36s innspill for å unngå konflikt med beiteområder for 
reindriftsnæringa. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune justerer eksisterende løype 1 – Gahperus-Somásjávri i henhold til 
Reinbeitedistrikt 36s innspill så langt det er mulig. Se kapittel 2.1.  
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3.1.4. Løype 12. Sammenbindingsløype: Sappen – Gahperus  
Beskrivelse 
Snøskuterløypa går fra Sappen i vestsørvestlig retning langs ubrøytet veg og inn i skogen til 
traktorveg og videre inn i Sappenskogen i retning sør. Løypa går videre til parkeringsplassen 
i bunnen av Gahperuslia mellom Pihkahistamaelva naturreservat og Langslåtta 

 
Figur 33: Eksisterende løyper i blått. 
Natur 
Løypa går gjennom løvskog, barskog og blandingsskog. 

Delstrekningen som foreslått går tett inntil følgende arter av særlig stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Molte Rubus chamaemorus LC Særlig stor 
Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum LC Særlig stor 
Lappvier Salix lapponum LC Særlig stor 
Blålyng Phyllodoce caerulea LC Særlig stor 
Fjelltistel Saussurea alpina LC Særlig stor 
Snømyrull Eriophorum scheuchzeri LC Særlig stor/ 

Stor 
Slirestarr Carex vaginata LC Særlig stor/ 

Stor 
Tuestarr Carex cespitosa NT Stor 

 

Kommunen vurderer at foreslått delstrekning i liten grad vil være til sjenanse for ovennevnte 
rødlistede arter innenfor ordinær åpningsperioden som forskriften åpner for (fra november til 
og med 4. mai). 
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Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Støy 
Friluftsliv Sammenbindingsløypa i sin helhet 

går innenfor friluftslivsområdet 
Sappen-Lindovare (ID: 1942-031) 
som er verdsatt med verdi A – 
svært viktig friluftslivsområde. 
Friluftslivsområde har fått høy verdi 
til tross for moderat bruk på grunn 
av tilgang til godt sti- og 
skiløypenett, sykkelaktiviteter, gode 
padlemuligheter og fiskevann og 
tilgang til fiske etter anadrom 
laksefisk og jaktområde for både 
stor- og småviltjakt, 
naturreservatene Lindovarra og 
Pihkahistamaelva. Det er de helt 
sørligste skiløypene som faller 
innenfor støysonen.  
 
Løypens hensikt er ment for å 
tilgjengeliggjøre løypenettet for de 
beboerne som bor like ved 
løypestart for at disse ikke skal 
behøve å kjøre til Gahperuslia med 
bil og henger. Det er svært 
begrenset snøskuteraktivitet i dette 
området, og fungerer i liten grad til 
annet enn en transportetappe for 
disse. 
 
Kommunen anbefaler å stenge for 
300-metersregelen langs denne strekningen, samt ilegge strekningen 
en fartsgrense for å motvirke støy, men også for sikkerheten til 
eventuelle skigåere i skuterløypene i mørketiden.  
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Boligbebyggelse Ingen bygg eller boliger faller innenfor løypas støysone, eller i direkte 
nærhet til støysonen satt til 60 meter, ihht. støyveileder. 

 

Trafikksikkerhet 
Det er tilstrekkelig parkeringsplasser i bunnen av Gahperuslia for privat bruk. 

Kommunen anbefaler å stenge for 300-metersregelen langs denne strekningen, samt ilegge 
strekningen en fartsgrense for sikkerheten til eventuelle skigåere i skuterløypene i 
mørketiden.  

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428): 

29/1 30/3 30/5 30/6 30/10 30/11 
 

Eiendom med GBR 29/1 og 30/3 er Statskog SF grunneier. 

Eier av eiendom 30/10 har gitt innspill om at det ikke ønskes videreført snøskuterløype over 
deres eiendom. Det er mulig å legge løypa om grunneiendommen. 

Kulturminner 
Det er registrert 8 kulturminner i direkte nærhet til løypa. Ett av disse kulturminnene, et mulig 
gravfelt, er automatisk fredet. Resterende 7 kulturminner er registrert som 
tjærebrenningsanlegg, bosetning-aktivitetsområde (Árran/Ildsted) og gravfelt, med uavklart 
årstall og uavklart vernestatus. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Løypas strekning mellom 
Gahperus elva og løype 1 Gahperus – Somájávri faller innenfor sommerbeite. Løypa krysser 
en trekkled. 

Kommunen vurderer likevel ikke sammenbindingsløypa å påvirke reindrifta negativt på 
bakgrunn av reindriftas innspill om justering av Gahperusløypa, som ikke nevner 
sammenbindingsløypa.  

Konklusjon 
Nordreisa kommune viderefører aktuell sammenbindingsløype med en mindre justering for å 
unngå en grunneiendom som har gitt kommunen beskjed om at det ikke er ønsket å 
videreføre løypen over eiendommen. 

658



100 

 
Figur 34: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
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3.2. Løype 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 og 17. Oksfjord – Kautokeino 
Beskrivelse 

Fra grustak ved E6, kryss kommunal vei til Nyheim, over Kjølen til Lavollen over 
Oksfjordvatnet til Holmen, opp Rahpesjohka/Rappesbakken på egnet plass, gjennom 
Bjørnskarddalen med passering Bjørnskardet bak hammer i sør der det er trangest ved 
utgangen av skaret, gjennom Litlelvdalen forbi Lankajávri og Doaresjavri og over 
Cahppeslahku. Krysser Sieidivaggi og fortsetter i retning mot sør-enden av Gaskajávri nord 
for Gurrorrassa. Videre østover sør for Beahcegealhaldi forbi vuolit Juovvavaggejávri og 
sørenden av Luosmelahkujávri til reingjerdet. Sidesløyfe langs bredden rundt Doaresjávri. 
Sideløype fra sørenden av Luosmelahkujávri over Luosmejávri videre over Mollesjávri til 
nordenden av Mollesjávri. Tilknytning til løype i Kvænangen kommune. 

Videre sørover langs reingjerdet forbi Vilbælesjávri, med sidestikk østover til østenden av 
vannet, Sorbejávri, Cuollujávri, med sidestikk øst/vest til enden av vannet, bajit Oaggonjávri, 
vuolit Oaggonjávri over fylkesgrensen mot Finnmark mellom davit Lievlamas og lulit 
Lievlamas inn på løypa til Kautokeino. Sidesløyfe til vestbredden av Gozzesjávri og videre i 
sørlig retning over Sidosoaivi til sørvestre bukt på Guresjávri/Sivravatnet. Herfra langs 
sørbredden av Guresjávri/Sivravatnet og korteste vei inn på hovedløypa. 

  
Figur 35: Eksisterende løyper i blått. 
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3.2.1. Strekning Oksfjord – Jiehkkejohka 
Beskrivelse 
Snøskuterløypa går i sør-østlig retning i svak helning og passerer Roggečohkka og opp 
Rahpesjohka/Rappesbakken på egnet plass, gjennom Bjørnskarddalen med passering 
Bjørnskardet bak hammer i sør der det er trangest ved utgangen av skaret, gjennom 
Litlelvdalen og til Jiehkkejohka.  

Natur 
Naturen varierer mellom åpent område over Oksfjordvannet kun få meter over havet til 
dalstrøk i Litlelvdalen/Loddevággi og Náhpovággi til høyfjellet fra ovenfor Rahpesjohka og 
Náhpo. 

Løypa berører følgende registrerte rødlistede arter og arter av stor-, og, -svært stor 
forvaltningsinteresse: 
 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Knoppsildre Saxifraga cernua LC Særlig stor 
Fjellmarinøkkel Botrychium boreale LC Særlig stor 
Dvergsyre Koenigia islandica NT Særlig stor 
Pattedyr 
Oter Lutra Lutra VU Særlig stor 

Kommunen har ikke erfart at skuterløypen har medført risiko for ovennevnte arter. 

Registreringen av oter stammer fra 1985 og starter fra utløpet av Fiskelvas utløp til sjøen i 
Oksfjord, gjennom hele Oksfjordvannet, opp Váddásjohka/Storelva, videre inn Lillelva og 
opp unavngitt bekkefar og opp til ikke-navngitt vann på 480,9 moh ved Midtreporten. Det er 
kun i tilknytning til kryssingen av Oksfjordvatnet og krysningen av Lillelva (på omlag 310 
moh.) hvor skuterløypa krysser registrert oter. 

Strekningen berører sensitive artsdata. Kommunen vurderer at det bare er ett område hvor 
det ville hatt en hensikt og justert løypen for å omgå den sensitive artsdataen, men på grunn 
av terrengform og fare for snøskred er ikke dette mulig. Til tross for løypens beliggenhet i 
over 30 år er det jevnlig dokumentert aktivitet i området de siste 10 årene. På bakgrunn av 
dette vurderer kommunen at snøskuterløypene ikke er, eller har vært, begrensende for 
bestanden i dette området. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
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1 2 tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Det er tilfredsstillende parkeringskapasitet ved løypestart ved grustaket ved E6. Krysningen 
av kommunal vei tilfredsstiller kravene gitt i vegvesenets veileder. 

Støy 
Friluftsliv Løypa går gjennom friluftsområdene Oksfjordvannet og Fiskelva (ID: 

1942-007) og Oksfjorddalen-Vaddas (ID: 1942-009). 
Friluftslivsområdene er vurdert som henholdsvis Svært viktig og Viktig 
friluftslivsområde. Ingen av de to friluftslivsområdene har fått sine høye 
verdier på bakgrunn av vinteraktivitet, men bruken på vår, sommer og 
høst. Det avholdes av og til fiskekonkurranser på Oksfjordvannet etter 
dispensasjon fra Statsforvalteren, men det er i hovedsak fiske i elva og 
vannet, i tillegg til båtbruk, om sommeren som er bakgrunnen for høy 
verdi her. Lyden av snøskuterferdsel langs løypa over Oksfjordvannet 
anses å være bærende utover støysonen på 450 meter. 
 
Friluftslivsområdet Oksfjorddalen og Váddás er vurdert som viktig på 
bakgrunn av sin avsidesliggende beliggenhet, nedlagt gruvedrift med 
anlegg og kulturminner. Området er også svært avsidesliggende men 
samtidig tilgjengelig med skogsbilveg, parkering og tilrettelegging for 
friluftsliv om sommeren (gapahuk, jaktbu, hengebru). Området har flotte 
kvaliteter for vinterbruk, men svært lite brukt da Statskogeid veg inn 
dalen er ubrøytet og lang. Det meldes heller ikke om skiløypekjøring i 
området. Friluftslivsaktiviteter som ski, teltliv og fiske mellom Váddas 
og Jiehkkejohka har sitt utspring fra snøskuterløypene som 
tilgjengeliggjør området.  
 
Nordreisa kommune vurderer at strekningen Oksfjord – Jiehkkejohka 
ikke påvirker friluftslivet negativt med støy. 

Boligbebyggelse Ingen bygninger blir rammet av løypestrekningen. 
 

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428): 

60/1 60/7 60/8 60/9 60/12 60/23 
60/38 61/1 63/1    

GBR 61/1 og 63/1 er eid av Statskog SF. 

Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda (herved omtalt som D35). 
Løypen i sin helhet faller innenfor D35s sommerbeite, og påvirker ikke reinbeitedistriktets 
interesser. 

Konklusjon 
Denne strekningen videreføres i stor grad slik den er i dag, og fortsetter nå helt sør til 
Gearpmeskrysset. Traséen over Oksfjordvannet endres noe. 
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Figur 36: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 

3.2.2. Strekning Jiehkkejohka – Čáhppes-/Gearpmeskrysset 
Beskrivelse 
Strekningen fortsetter sørover forbi Lankajávri opp til Moskkanbahta og videre sør til 
Doaresjávri. På Doaresjávri er det avstikkere midt på vannet til østlig- og vestlig bredde av 
vannet. Løypa går videre sørover parallelt med kommunegrensen og mellom Čáhppesláhku 
og Čáhppeslágujávri til kryss mellom løypen videre mot Stuora Mollešjávri/Kautokeino og 
Sammenbindingsløype til Svartfoss (Čáhppes-/Gearpmeskrysset). 

Natur 
Naturen varierer mellom åpent område over Oksfjordvannet kun få meter over havet til 
dalstrøk i Litlelvdalen/Loddevággi og Náhpovággi til høyfjellet fra ovenfor Rahpesjohka og 
Náhpo. Det er få registrerte rødlistede arter så vel som arter av stor- og særlig stor 
forvaltningsinteresse langs strekningen. Det er enkeltvis registrert jerv i området, men 
ettersom det er såpass få registreringer til tross for at det jevnlig kjøres med snøskuter 
anses det å være relativt liten jervaktivitet i området. Registreringer i rovdata.no gir også 
inntrykk av dette. Få registreringer av arter kommer mest sannsynlig av at området er svært 
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utilgjengelig på sommerstid. Planter vurderes likevel å ikke være truet av snøskuterløypene, 
og kommunen vurderer at artsmangfoldet er tilstrekkelig belyst. 

Strekningen berører sensitive artsdata. Kommunen vurderer det som fult mulig å justere 
løypene slik at sensitive arter tas hensyn til i hht. naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Det er tilstrekkelig parkeringsmulighet i Oksfjord, Svartfoss og Røyelen.  

Støy 
Friluftsliv Ingen friluftslivsområder med verdi viktig eller svært viktig berøres. Det 

er heller ingen skiløyper som berøres av støy. 
Boligbebyggelse Ikke relevant. 

 

Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF: GBR 29/1. 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor D35 og D42 (Reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli). Store deler av 
strekningen faller innenfor D35s vårbeite/kalvingsland og høstbeite/parringsland og 
resterende strekning faller innenfor sommerbeite i D 42. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune gjør mindre endringer på strekningen for å legge til rette for sårbart 
naturmangfold.   
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Figur 37: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
 

3.2.3. Strekning Čáhppes-/Gearpmeskrysset – Kautokeino 
Beskrivelse 
Krysser Sieidivaggi og fortsetter i retning mot sørenden av Gaskajávri nord for Gurrorrassa. 
Videre østover sør for Beahcegealhaldi forbi vuolit Juovvavaggejávri og sørenden av 
Luosmelahkujávri. 

Videre sørover langs reingjerdet forbi Vilbælesjávri, med sidestikk østover til østenden av 
vannet, Sorbejávri, Cuollujávri, med sidestikk øst/vest til enden av vannet, bajit Oaggonjávri, 
vuolit Oaggonjávri over fylkesgrensen mot Finnmark mellom davit Lievlamas og lulit 
Lievlamas inn på løypa til Kautokeino. Sidesløyfe til vestbredden av Gozzesjávri og videre i 
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sørlig retning over Sidosoaivi til sørvestre bukt på Guresjávri/Sivravatnet. Herfra langs 
sørbredden av Guresjávri/Sivravatnet og korteste vei inn på hovedløypa 

Natur 
Naturen består av utpreget viddeområder. 

Løypa berører ingen arter som er registrert som arter av stor-, og, -svært stor 
forvaltningsinteresse. Følgende registrerte rødlistede arter er som følger: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus 
Planter 
Smalstarr Carex parallela NT 
Kjertelvier Salix lanata glandulifera NT 
Grannsildre Micranthes tenuis NT 
Pattedyr 
Jerv Gulo gulo EN 

 

Strekningen berører sensitive artsdata. Kommunen vurderer det som fult mulig å videreføre 
løypa med mindre justeringer for å ivareta naturmangfoldet. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 
kjente tilfeller 
2 

Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 
2 
 
 

4 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhet er ivaretatt av parkerings- og på-/avlossingsmuligheter ved Svartfoss, 
Røyelen og i Oksfjord. 

Støy 

Friluftsliv Ingen friluftslivsområder med verdi viktig eller svært viktig berøres. Det 
er heller ingen skiløyper som berøres av støy. 

Boligbebyggelse Ikke relevant. 
 

Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF: GBR 29/1. 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området. 
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Reindriftsinteresser 
Foreslått løype ligger primært innenfor D42s, men også D35. Store deler av strekningen 
faller innenfor D42s sommerbeite, men også D35s vårbeite/kalvingsland og 
høstbeite/parringsland langs strekningen mellom Sieddirášša og Goččesjávri. 

Nordreisa skuter og båtforening har foreslått en snarvei over fra unavngitt høyde (772 moh) - 
like sør for Vuolit Juovvavággejávri til Goččesjávri (se skuterforeningens løypeforslag nr. 2). 
Denne snarveien vil kunne korte ned avstanden til Goččesjávri, eller kautokeino forøvrig, 
med mer enn 9 km.  

Konklusjon 
Løypen videreføres slik den er i dag, med en mindre justering der løypa krysser Sieidivaggi. 
Dette er for å ta vare på sårbart naturmangfold.   

 
Figur 38: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
 

3.2.4. Sammenbindingsløype: Røyelen – Riehppejávri - Jiehkkejohka 
Beskrivelse 
Fra parkeringsplass på Rundhaug langs skogsbilvei på sørsiden av Røyelelva. Krysser 
Røyelelva og fortsetter videre gjennom Røyeldalen over Riehppejávri til sammenbinding 
med løype Oksfjord-Kautokeino ved Jiehkkejohka.  

Løypen er eneste løypetilknytning til det resterende løypenettet i nærheten av Storslett, og 
er derfor svært viktig for brukergruppen. 

Eier av grunneiendom 22/8 ønsket ikke videreføring av eksisterende snøskuterløype over 
sin eiendom. 
Natur 
Naturen varierer mellom skog, åpent myrlandskap og dalstrøk i høgfjellet fram til 
møtepunktet ved Jiehkkejohka til Løype 2: Oksfjord-Kautokeino.  
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Løypa ligger i nærhet av følgende registrerte rødlistede arter og arter av stor-, og, -svært 
stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Stivstarr Carex bigelowii LC Særlig stor 
Skorpeglye Rostania occultata VU Særlig stor 
Dvergsyre Koenigia islandica NT Særlig stor 
Pattedyr 
Gaupe Lynx lynx EN  
Jerv Gulo gulo EN  

 

Strekningen berører sensitive artsdata, men vurderes å ikke medføre en konflikt pga. 
avstand og skjermende terreng. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 
lengre varighet 
4 

Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt  
5 

20 Løypa stenges jevnlig pga. 
skaveloppbygging og fare for 
ras i «porten», strekningens 
smaleste punkt. Løypa følges 
daglig opp hvor vindretning, 
vær, temperatur og 
skredvarsel vurderes opp mot 
forsvarligheten av å holde 
løypen åpen. Det har aldri 
skjedd ulykke her. 
 
Løypa krysser også 
utløpsområde mellom Avku 
og Røyelkampen fra 
Stormyra til nedenfor 
Favrresvárri. Fra Rágasvárri 
til omlag 900 meter etter 
portens smaleste punkt; en 
strekning på ca. 6,3 km. 
Strekningen går også i 
utløpsområde uten rom for 
justering. 
 
Nordreisa kommune vurderer 
at et godt samarbeid videre 
med fjelltjeneste og 
skuterforeningen som har 
svært god kjennskap til lokale 
forhold her klarer å fortsette å 
holde løypen åpen mot at det 
konkretiseres hvilke faktorer 
som skal ligge til grunne for å 
stenge løypa på en 
forutsigbar måte. Det må 
være lav terskel for å stenge 
Røyelløypa i kortere- og 
lengere perioder. 
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Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området legger 
seg tidlig og tiner seint. Det 
er ikke kjente tilfeller med 
utrygg is siden løypen ble 
åpnet for mer enn 30 år 
siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Per dags dato er det tilstrekkelig med parkeringsmuligheter  

Støy 

Friluftsliv Strekningen mellom løypestart og Fávrresvárri går gjennom 
friluftslivsområdet Rongadalen – Røyeldalen (LokalID 1942-014. Verdi: 
viktig). Det kjøres ikke skiløyper inn i Røyeldalen, men dalen brukes 
årlig med sporadisk av skigåere på seinvinteren. Disse følger 
skuterløypa opp til Fávrresorda og går videre inn mot Rongadalen hvor 
det er en åpen gamme, hytte og bålplass. Denne rundturen er 
grunnlaget for grensegivingen i friluftslivsområdet Rongadalen – 
Røyeldalen. Det er også en kjent, men sporadisk brukt skitur (også 
upreparert). Det er imidlertid en stor andel av disse som får skyss av 
snøskuter opp til Fávrresorda eller videre opp mot Rágasvárri, for å 
slippe motbakkene. Både skigåere og barn/ungdom som blir også 
skysset opp med snøskuter for å renne ned til dalbunnen. 
Løypestrekningen medfører støy i denne delen av friluftslivsområdet, 
og dette er tatt høyde for i verdisettingen. 

Boligbebyggelse Ingen bygninger blir rammet av løypestrekningen. 
 

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428): 

22/2 22/7 22/8 22/15 22/31 29/1 
61/1      

GBR: 29/1 og 61/1 er eid av Statskog SF. 

22/8 har meldt muntlig ifra at han ikke ønsker at løypa skal videreføres i revideringen. 
Videreføring av Røyelløypa avhenger av at det finnes en løsning om å omgå løypen på 
motsatt side av Røyelelva. 

Kulturminner 
Det er registrert 13 kulturminner i nærheten av løypa. 12 av disse ligger ved Fávrresorda like 
vest for Røyelelva. Ingen av disse har fått fredningsstatus. Det 13. kulturminnet er en 
tjæremile som ikke er fredet. Tjærmila ligger kun meter fra snøskuterløypa. De 12 
kulturminnene ligger mellom 80 – 450 meter fra kartlagt løype.  

Kommunen vurderer at kulturminnene ikke står i fare for å bli skadet da snøen skal inneha 
en tilstrekkelig bæreevne før de kan åpnes, samt at snøen ligger dyp godt forbi 05. mai. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda. Løypen går over registrert 
vårbeite/kalvingsland og krysser trekklei og følger flyttlei gjennom Røyeldalen. 

Konklusjon 
Den eksisterende løypa vil fortsatt gå til Rágasjárvi, men vil ikke videre gjennom Porten og 
opp til Oksfjord-Kautokeino løypa slik den gjør i dag. Sammenbindingen på strekningen 
mellom Rágasvárri og Jiehkkejohka vil ikke lenger være en mulighet grunnet meget høy 
skredfare.  
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Figur 39: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
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3.2.5. Rágasjohka – Rágasjávri 
Beskrivelse 
Avstikker fra Røyelløypa ved Ragasjokka til Ragasjávri. Løype er omlag 900 meter lang. 

Natur 

Løypa går i relativt bratt barfjellsterreng fjellvannet Rágasávri.  

Løypa ligger i nærhet av følgende registrerte rødlistede arter og arter av stor-, og, -svært 
stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Snørublom Draba nivalis LC Særlig stor 

 

Strekningen berører sensitive artsdata, men vurderes å ikke medføre en konflikt pga. 
avstand og skjermende terreng. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Alvorlig/ 
farlig 
4 

4 Løypa stenges jevnlig som 
resultat av stengingen av 
Røyelløypa. Løypa berører 
ikke utløsnings- eller 
utløpsområder, men løypa og 
vannet er omringet av dette. 
Det er derimot ikke registrert 
at det er gått skred her. 

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 

Se 3.2.4. 

Støy 
Friluftsliv Løypa berører friluftslivsområdet Rongadalen-Røyeldalen (ID: 1942-

014) og Fjellområdene øst for Reisadalen (ID:1942-011), som er 
verdsatt som henholdsvis viktig- (B) og registrert friluftslivsområde. 
Friluftslivsområdet Rongadalen-Røyeldalen har fått sin høye verdi i 
hovedsak pga. sommerbruken. Skuterløypa medfører økt bruk av 
området på vinterstid ved at endel fjellskigåere og barn blir fraktet opp 
til Fávrresorda eller Rágasvárri for å ake ned dalen, eller gå på ski 
videre over til Rongadalen. Lydmiljøet har medregnet støy fra 
snøskuter i kartleggingen.  

Boligbebyggelse Ingen bygninger blir rammet av løypestrekningen. 
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Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428): 

22/2 22/7 22/8 22/15 22/31 29/1 
61/1      

GBR: 29/1 og 61/1 er eid av Statskog SF. 

22/8 har meldt muntlig ifra at han ikke ønsker at løypa skal videreføres i revideringen. 
Videreføring av Røyelløypa avhenger av at det finnes en løsning om å omgå løypen på 
motsatt side av Røyelelva. 

Kulturminner 
Det er registrert 13 kulturminner i nærheten av løypa. 12 av disse ligger ved Fávrresorda like 
vest for Røyelelva. Ingen av disse har fått fredningsstatus. Det 13. kulturminnet er en 
tjæremile som ikke er fredet. Tjæremile ligger kun metere fra snøskuterløypa. De 12 
kulturminnene ligger mellom 80 – 450 meter fra kartlagt løype.  

Kommunen vurderer at kulturminnene ikke står i fare for å bli skadet da snøen skal inneha 
en tilstrekkelig bæreevne før de kan åpnes, samt at snøen ligger dyp godt forbi 05. mai. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 35 Fávrresorda. Løypen går over registrert 
vårbeite/kalvingsland og krysser trekklei og følger flyttlei gjennom Røyeldalen. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune beholder eksisterende løype som går til Ragasjávri. Derimot så vil ikke 
Røyelløypa videreføres på strekningen fra Rágasvárri til Jiehkkejohka.  

 

3.2.6. Sammenbindingsløype: Svartfoss – Čáhppes-/Gearpmeskrysset 
Beskrivelse 
Fra Svartfoss bru langs sørøstsida av Svartfossfjellet sør for linkstasjon, krysser elva ved 
Koppelomukka, og krysser fylkesveien og går parallelt med skogsbilvegen opp til parkering/ 
tilknytning til løype 1: Gahperus – Somájávri. 
Natur 
Løypa følger ubrøytet bilveg et godt stykke opp mot Svartfossfjellet, hvorav løypa går i 
barskog fra løypestart til omtrent 250 moh. og tynn løvskog opp til 420m.o.h. hvorfra løypa 
går over tregrensa. 

Løypa går like vest for Gearpmesorda naturreservat som er vernet for å bevare et område 
med gammel og til dels storvokst bjørkeskog med innslag av gammel furuskog, mye 
høgstaudebjørkeskog og stort innslag av andre treslag som gråor og osp. Området har 
særlig betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder viktige naturtyper og er 
leveområde for en rekke arter. Løypa går på trygg avstand til naturreservatet. 

Løypa ligger i nærhet av følgende registrerte rødlistede arter og arter av stor-, og, -svært 
stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus Forvaltnings- 
interesse: 

Planter 
Rypebunke Vahlodea atropurpurea LC Stor 
Snøsoleie Ranunculus nivalis NT - 
Issoleie Ranunculus glacialis NT Stor 
Polarsoleie Ranunculus sulphureus VU - 
Blankbakkestjerne Erigeron acris politus LC Særlig stor 
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Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta NT Særlig stor 
Snøgras Phippsia algida VU - 
Starr SSP Carex parallela parallela NT - 
Grynsildre Micranthes foliolosa  - 
Sopp 
Keiserkjuke Physisporinus crocatus EN Særlig stor 
Rustdoggnål Sclerophora coniophaea NT Stor 
Bittervokssopp Hygrocybe mucronella NT - 
Rynket 
klokkemorkel 

Verpa bohemica NT - 

Pattedyr 
Gaupe Lynx lynx EN - 
Jerv Gulo gulo EN - 

 

Kommunen vurderer at snøskuterløypa i liten grad vil påvirke sopp og plantelivet. Det er en 
viss mengde registrerte jerv og gaupe aktivitet i området tilknyttet løypa tilbake fra 90-tallet til 
siste registrering i 2019 (Kilde: Artskart.no og Rovbase.no). Mye av aktiviteten er tilknyttet 
registrert tap av småbufe og tamrein. Sistnevnte er naturlig da området faller innenfor 
statusen Forvaltningsområde for gaupe og -jerv. Kommunen vurderer baser på registrert 
aktivitet at jerv og gaupe tåler påvirkningen som snøskuterløypa har medført i dette området 
i ca. 40 år. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfelle
r 3 

3 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Ettersom det er planlagt hyttefelt vedsiden av starten på strekningen, og veien som 
eksisterende snøskuterløype følger i dag vil bli vinterbrøytet opp til hyttefeltet. Her vil det 
derfor være nødvendig med en mindre justering av løypa slik at den går parallelt med veien 
istedenfor på veien så langt veien skal vinterbrøytes.  

Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder eller oppkjørte skiløyper. 
Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF. 
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Kulturminner 
Det er registrert 3 tjæremiler langs vegen i bunnen av dalen. Milene er ikke automatisk fredet 
og står ikke i fare for unødig skade av videreføringa av løypen. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli. Løypen krysser en trekklei og 
går innenfor distriktets sommerbeite. Løypen er tidligere avklart med D42, og de har ikke 
fremmet innvendinger mot varslet videreføring i oppstartsvarselet. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune foreslår å videreføre løypa slik den er, med unntak av en justering i 
starten der det skal bygges hyttefelt. Her vil det derfor være nødvendig med en mindre 
justering av løypa slik at den går parallelt med veien istedenfor på veien så langt veien skal 
vinterbrøytes. Se kapittel 2.5 for informasjon om denne løypa.   

 

3.2.7. Sammenbindingsløype: Luosmejávri/Mollešluoppal – Kvænangen 
Beskrivelse 

Sammenbindingsløypa har to utspring fra løype 2 med mellomrom på ca. 1,2 km. Disse 
løypene går begge i nordlig retning på hver sin side av unavngitt høyde (858 moh.), før de 
samles til én løype på Stuora Mollešjávri.  

Natur 
Naturen består av utpreget viddelandskap 

Det er registrert jerv i den nordlige delen av løypen i tidsperioden 1998 – 2003, men ellers 
ikke registrert rødlistede arter, eller andre arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse.  

Strekningen kan stedvis påvirke sensitive artsdata, men går utenom varsomhetssonen som 
Miljødirektoratet viser til i sitt notat av 7. januar 2016.  

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Ikke relevant for denne løypa.  
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Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder eller oppkjørte løyper. 
Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF. 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Løypen er foreslått justert i tråd 
med reinbeite distrikt 36s innspill for å unngå konflikt med beiteområder for 
reindriftsnæringa. 
Annet 
Nordreisa skuter og båtforening har foreslått en snarvei over fra unavngitt høyde (772 moh.) 
- like sør for Vuolit Juovvavággejávri til Goččesjávri (se vurdering punkt 2.9.2. og 3.2.3).  

Konklusjon 
Kommunen anbefaler å videreføre løypen så tett på eksisterende utforming som mulig. Det 
vil også være en liten justering av traséen i østlig retning på Stuora Mollešjávri for å ivareta 
sårbart naturmangfold. Les mer om det i kapittel 3.2.2.  
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Figur 40: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
  

676



118 

3.3. Løype 11. Sammenbindingsløype: Svartfoss – Gahperus 
Beskrivelse 
Fra Svartfoss bru nordvestover langs skogsbilvei på østsiden av Reisaelva. Krysser 
Reisaelva ved utløpet av Gahperuselva og knyttes til løype Gahperus-Somajávri.  

 
Figur 41: Eksisterende løyper i blått. 
Natur 
Løypa går i all hovedsak i barskog langs veg i sin helhet med unntak av krysningen av 
Reisaelva og opp til fylkesvegen. Det er ikke registrert rødlistede arter eller arter av stor- 
eller særlig stor forvaltningsinteresse langs denne strekningen. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
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Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfeller  
3 

Betydelig/ 
Kritisk  
3 

9 Reisaelva pleier å bli fri for is 
rundt mars/april, og 
sammenbindingsløypa må 
således ofte stenges relativt 
tidlig.  

 

Trafikksikkerhet 
Krysningspunkt av fylkesvegen tilfredsstiller vegvesenets krav. Parkeringsplass på 
Gahperus og Svartfoss innehar tilstrekkelig parkeringskapasitet. 

Støy 
Friluftsliv Løypa berører friluftslivsområdet Sappen - Lindovara (ID: 1942-031) og 

Nedre Reisaelva (fra Sagaelva til Saraelva) (ID:1942-017), som begge 
er verdsatt som svært viktig friluftslivsområde. Snøskuterløypens 
startpunkt ved Svartfoss bru er også startspunkt for oppkjørte skiløyper 
fra Svartfoss mot Bilto. Dette medfører en viss støy innledningsvis for 
friluftslivet her, kommunen vurderer likevel at dette ikke vil være til 
sjenanse for friluftslivet som utøves her.  
 
Støyberørt friluftslivsområde Sappen - Lindovara (ID: 1942-031) er tett 
på fylkesvegen og kan i liten grad sies å medføre sjenerende støy.  

Boligbebyggelse Det er to bebygde eiendommer som ligger innenfor støysonen på 60 
meter:  

Eiendomsforhold 
Det er ikke registrert andre grunneiere enn Statskog SF. 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner i området 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Løypen er foreslått justert i tråd 
med reinbeite distrikt 36s innspill for å unngå konflikt med beiteområder for 
reindriftsnæringa. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune ønsker å beholde denne sammenbindingsløypa som den er, selv om 
det vurderes som hensiktsmessig å etablere en alternativ trasé på vestsiden av Reisaelva 
etter innspill fra Reisastua Lodge AS. Se kapittel 2.5 og 2.7 for mer informasjon.  
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3.4. Løype 13. Rotsundelv - Gievdnejávri 
Beskrivelse 
Fra skytebanen opp eksisterende traktorvei og i østsørøstlig retning forbi høyde 452. 
Avstand til Sikkájávri skal være minst en kilometer. Videre i sørlig retning til nordbredden av 
Gievdnejávri. Sidegrein langs traktorvei forbi Rautasvatnet med endepunkt 100 meter før 
hytter ved Sihkajávris sørvestre bredd. 

 
Figur 42: Eksisterende løyper i blått. 
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3.4.1. Strekning Rotsundelv – løypekrysset 
Natur 
Løypa ligger i nærhet av følgende registrerte rødlistede arter og arter av stor-, og, -svært 
stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandsstatus 
Gulspurv Emberiza citrinella NT 
Gaupe Lynx lynx EN 
   

Strekningen berører sensitive artsdata, men vurderes å ikke medføre en konflikt pga. 
avstand og skjermende terreng. 

Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 
1 

1 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Veien går fra Rotsundelvdalen og berører ingen tilfredsstiller vegvesenets krav. 
Parkeringsplassen innehar tilstrekkelig parkeringskapasitet.  
Friluftsliv  
Løypa berører friluftslivsområdet Sikkájávri – Kildalsdammen (ID: 1942-018) som er verdsatt 
som svært viktig friluftsområde. Og Rotsundelv – øst og vest (ID:1942-019) som er verdsatt 
som registrert friluftslivsområde. Snøskuterløypens startpunkt ved Rotsundelvdalen 
medfører en viss støy innledningsvis for friluftslivet her, kommunen vurderer likevel at dette 
ikke vil være til sjenanse for friluftslivet som utøves her da dette startpunktet har eksistert 
lenge. 

Støyberørt friluftslivsområde Rotsundelv – øst og vest (ID:1942-019) er tett på fylkesvegen 
og kan i liten grad sies å medføre sjenerende støy. 

Boligbebyggelse 
Det er to bebygde eiendommer som ligger innenfor støysonen på 60 meter:  
Eiendomsforhold 

Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 
73/40 73/2 75/10/1 76/4 76/1  
76/19 76/1 73/13 70/18   
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Grunneier på gbr 76/1 har meldt skriftlig at han ønsker at eksisterende løype følger 
traktorveien opp lia, og at det ikke lenger aksepteres snøskutertrafikk utenfor traktorveien da 
det er et plantet granfelt med ungskog. Hvis ikke dette lar seg gjøre ønsker ikke grunneier 
lenger skuterløype på sin eiendom.  

Kulturminner  

Det er ikke registrert kulturminner i- eller i direkte tilknytning til løypa. 
Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri. Løypen går i 
nærheten av et trekklei i nord. Løypa går innenfor distriktets vårbeite. Løypen er tidligere 
avklart med D36, og de har ikke fremmet innvendinger mot varslet videreføring i 
oppstartsvarselet. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune godtar endringene ønsket av grunneier på gnr 76/1 og vil legge løypa 
opp gjennom traktorveien utenom granfeltet opp til løypekrysset. Annet enn dette blir det 
ingen endringer på løypa.  

 
Figur 43: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper. 
 

3.4.2. Stekning Løypekrysset - Gievnejávri 
Beskrivelse 
Løypa går fra løypekrysset der den kommer opp fra start i Rotsundelv og hvor løypa inn til 
Sikkájávri møtes. Den går sør for Sikkájávri i østlig retning før den svinger til høyre og går 
sørover, nord og videre øst for Gipmevággi, fortsetter forbi Gievdneoaivi helt til løypa 
kommer ned til sluttpunktet Gievnejávri. Totalt er denne stekningen på 10,50 km.  

Natur  
Løypa ligger i nærhet av følgende registrerte rødlistede arter og arter av stor-, og, -svært 
stor forvaltningsinteresse: 

Art: Vitenskapelig navn Bestandstatus Forvaltninginteresse 
Bakkesøte Gentianella campestris NT - 
Grannsildre Micranthes tenuis NT - 
    

Kommunen vurderer at snøskuterløypa i liten grad vil påvirke plantelivet 
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Risiko- og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfelle
r 3 

3 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

 

Trafikksikkerhet 
Ikke relevant for dette innspillet.  

Støy 
Hverken viktig-/svært viktige friluftslivsområder eller oppkjørte løyper. 
Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 

73/40 73/2 75/10/1 76/4 76/1  
76/19 76/1 73/13 70/18   

 

Kulturminner 
Forslaget berører ingen registrerte kulturminner 

Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri. Løypen går i 
nærheten av et trekklei i sør. Løypa går innenfor distriktets vårbeite på nordlige del av løypa. 
Løypen er tidligere avklart med D36, og de har ikke fremmet innvendinger mot varslet 
videreføring i oppstartsvarselet. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune foreslår å videreføre løypa slik den er.  

 

3.4.3. Strekning Løypekrysset – Sikkájávri. 
Beskrivelse 
Løypa går fra løypekrysset mellom start fra Rotsundelv og løype som går sørover mot 
Gievnejávri. Denne løypa går nord til Sikkájávrivannet. Ved vannet ligger noen få hytter. 
Dagens løype går til to av hyttene, men det er ønskelig å legge inn en stikkløype i begge 
retninger, slik at hytta til øst og til vest skal få tilgang uten å måtte søke om dispensasjon.  
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Natur 
Den eksisterende løypa berører kun én registrert rødlistet art; Jerv (Gulo gulo). Jerv har 
store leveområder og vil i liten grad bli berørt av løypeforslaget da den går tett på 
fylkesvegen. Utover Jerv er det ikke registrert eller arter av stor- eller særlig stor 
forvaltningsinteresse. 

Risiko og sårbarhet 
Hendelse/ 
situasjon 

Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Snø- og 
steinskred 
 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfelle
r 3 

3 Eksisterende snøskuterløype 
har ikke i løpet av 30 år blitt 
stengt grunnet rasfare.   

Usikre 
isforhold 

Ja Lite 
sannsynlig/ 
ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 
viss fare  
2 

2 Snø og is i området ligger 
legger seg tidlig og tiner 
seint. Det er ikke kjente 
tilfeller med utrygg is siden 
løypen ble åpnet for mer enn 
30 år siden. 

Trafikksikkerhet 
Ikke relevant for dette innspillet. 

Støy 
Noen hytter og skiløyper i nærheten.  

Eiendomsforhold 
Løypeforslaget berører følgende GBR i Nordreisa kommune (kommunenr: 5428) 

73/40 73/2 75/10/1 76/4 76/1  
76/19 76/1 73/13 70/18   

 
Kulturminner 
Forslaget berører ingen registrerte kulturminner 

Reindriftsinteresser 
Foreslått løype faller innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat ja Biertavárri. Løypen går rett sør 
for flyttlei i nord, og trekklei i vest. Løypa går innenfor distriktets vårbeite. Løypen er tidligere 
avklart med D36, og de har ikke fremmet innvendinger mot varslet videreføring i 
oppstartsvarselet. 

Konklusjon 
Nordreisa kommune foreslår legge inn to stikkløyper, en til øst og en til vest for eksisterende 
løype i nord, slik at det blir tilgang til hyttene. På den måten unngår beboere å søke om 
dispensasjon hver gang den skal brukes. Annet enn dette foreslår kommunen å videreføre 
løypa slik den er. 
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Figur 44: Blå linje er del av eksisterende løypetrasé som vi går vekk i fra. Grønn linje 
viser løyper som foreslås som fremtidige snøskuterløyper.
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Forskrift om snøskuterløyper og rasting på islagte vann, Nordreisa 
kommune, Troms og Finnmark 

Merknadsbehandling 
Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, Troms og Finnmark ble sendt ut på høring og 
offentlig ettersyn den 14. juni 2021. Høringsfristen var satt til den 1. september 2021. 

Det kom inn til sammen 20 uttalelser til høringen. 

Under følger de innkomne uttalelsene, enkelte kun som sammendrag, sammen med kommunens 
kommentarer til den enkelte uttalelse. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (17.6.2021) 
På grunn av stor saksmengde har ikke NVE kapasitet til å gå konkret inn i alle reguleringsplaner og 
saker som kommer på høring.  

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- 
og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 
Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

Kommunens kommentar 
NVEs tilbakemelding er tatt til orientering. 

 

Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde 
(24.6.2021) 
Formålet med Ráisduottarháldi landskapsvernområde dreier seg primært om kvartærgeologiske spor 
i landskapet. Skuterløypa er direkte hjemlet i verneforskriften jf kap. 4 pkt. 2.2. Forskriften har 
imidlertid også andre bestemmelser som området skal forvaltes etter, og som må legges til grunn ved 
en endring av trase. Blant annet danner «aktsomhetsprinsippet» deler av rammen som 
verneforskriften gir. 

Etter kap. 4 pkt. 4.1. fremgår det at: «All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at 
en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre». 
Fra side 19 i selve utredningen fremgår det at: «Foreslått løype går imidlertid tett på kartlagte 
sensitive artsopplysninger og må justeres dersom forslaget tas videre i saksgangen». Det er usikkert 
hva det her henvises til. Styret ser det som viktig at endring av løypetrase ikke kommer i konflikt med 
for eksempel fjellrevhi. Det legges nå betydelige ressurser i å få fjellreven tilbake i området. Det er 
derfor spesielt viktig at de gamle hiene får tilstrekkelig ro. 

Fra side 91 i utredningen fremgår: «Det må også tas hensyn til forvaltningsmål når det gjelder dyre- 
og fugleliv. På vinterstid er mange arter sårbare grunnet dårlig tilgang på mat og harde værforhold. I 
tillegg reproduserer mange arter på våren. Dette skjer samtidig som skutersesongen går mot slutten. 
Snøskuterkjøring vil derfor forstyrre dyrelivet i en særlig sårbar periode. NiN anbefaler derfor lav 
fartsgrense på løypenettverket. Vi har et verdifullt dyre- og fugleliv, blant annet hekkende rovfugl 
som har et spesielt vern, og fjellrev som krever særlige hensyn, jf. Naturmangfoldsloven § 5 om 
forvaltningsmål for arter. 
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Så lenge det er et manglende kunnskapsgrunnlag, jf. Naturmangfoldsloven § 8 i forhold til 
ringvirkninger omkring 300 m regelen for rasting, bør ordningen tas bort fra den delen av løypa som 
går i Râisduottarhâldi landskapsvernområde. Dette området grenser også opp til Reisa nasjonalpark. I 
dette tilfellet bør naturmangfoldlovens § 9 sitt føre var-prinsipp etterfølges. Hvordan fugle- og dyreliv 
har det i vårknipa med tanke på reproduksjon og mattilgang er viktig å ta i betraktning. På bakgrunn 
av dette går også NiN imot en forlengelse av skutersesongen slik som det ble praktisert på slutten av 
2020 sesongen.» 

Reisa nasjonalparkstyre støtter denne formuleringen og ser det som naturlig at 300 m regelen for 
rasting tas bort i verneområdet. Dersom løypa skal legges om slik at Somashytta blir gjort tilgjengelig 
må det etableres en driftsordning som tar høyde for økt bruk. Blant annet vil det være økt behov for 
ved og vedlikehold/tømming av toalett. 

Kommunens kommentar 
Tidligere snøskuterløype innenfor landskapsvernområdet er foreslått lagt om av hensyn til reindrift 
og naturmangfold. Den nye traséen som ble foreslått i høringen er utarbeidet i samarbeid med 
reinbeitedistrikt 36 og Statens naturoppsyn for å unngå problematikk knyttet opp mot både 
reindriftsnæringen, men også fjellrev. 

Forskriften er justert, og det er nå innenfor landskapsvernområde satt en grense for utkjøring fra 
snøskuterløypa for å raste på 15 meter, med unntak av den delen av løypa som går ute på selve 
Somajarvi der vi fortsatt foreslår å opprettholde 300 meters regelen for at mye bruke rasteplasser 
fortsatt skal kunne benyttes. Traséen til snøskuterløypa ute på vannet er imidlertid endret tilbake til 
omtrent slik den har vært de siste årene, slik at Somashytta ikke vil være tilgjengelig for rasting med 
snøskuter helt inntil hytta. 

 

Statens vegvesen (6.7.2021) 
Snøskuterløyer i høringsforslag har ingen krysningspunkter over E6. Der snøskuterløype starter fra E6 
må sikre at det er tilstrekkelig parkeringsplasser slik at det ikke parkeres på og ved veg. 

Kommunens kommentar 
Statens vegvesens kommentar er tatt til orientering. 

 

Sametinget (9.7.2021) 
Naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse – medvirkning i planlegging 

Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i all type planarbeid. I 
Nordreisa kommune er det flere reinbeitedistrikt og Sametinget viser til brev av 20.10.2017 fra 
Miljødirektoratet til kommunene om planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften. 
Snøskuterløypene kan få konsekvenser for reindrifta og det er viktig å vurdere den samlede 
belastningen av både nye forslag og eksisterende løypetraseer. 

Det er positivt at kommunen har hatt møte, befaring og dialog med reinbeitedistrikt 36 angående 
forskriften og løypene. NIBIO kilden sine reindriftskart viser at det kan være flere reinbeitedistrikt 
som kan bli berørt av snøskuterløypene. Det kommer ikke fram av utredningen om det har vært 
dialog med disse reinbeitedistriktene. Fra Sametingets side forutsetter vi en reell og nær dialog med 
reindrifta i området. Dette både i forhold til vedtak av løypenettet og de enkelte løypetraseene, og 
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utforming og vedtak av løypeforskrift. Reindriftsinteresser må ivaretas når den endelige forskriften 
og løypetraseene blir vedtatt. 

Samiske kulturminner 

Løypenettet går inn i områder hvor det er samiske kulturminner og det kan også finnes hittil ukjente 
kulturminner langs alle løypene i forslaget. Vi forutsetter at ferdsel skjer på snødekt mark for å 
hindre eventuell skade på kulturminner og at løyper ikke kommer i direkte berøring med kjente 
kulturminner som er tilgjengelige i databaser som Kulturminnesøk og Askeladden. 

Vi minner også om den generelle aktsomhetsplikten: Skulle det komme frem gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet langs traseene, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget 
og fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. 

Vi gjør videre oppmerksom på at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredet 
ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Dersom det skal gjøres nye inngrep og tilrettelegging langs løypene som berører undergrunnen, må 
det søkes Sametinget og fylkeskommunen før disse skjer. Kulturminneforvaltningen vil deretter 
vurdere disse tiltakene særskilt. 

Kommunens kommentar 
Det har vært dialog med samtlige reinbeitedistrikt i prosessen. Det har kun vært reinbeitedistrikt 36 
som har hatt større endringsforslag og som har ønsket å være med på befaring i forbindelse med 
utredningen av snøskuterløypene. 

 

Mattilsynet Troms og Svalbard (16.8.2021) 
Mattilsynet Troms og Svalbard har motteke «Forskrift om skuterløyper» til høyring og offentleg 
ettersyn med frist 1 september. 

Vi har høyringsrett etter Plan- og bygningsloven § 5-4 og forvaltar mellom anna matloven og 
dyrevelferdsloven med tilhøyrande forskrifter. 

Vi har særleg fokus på hensyn til og beskyttelse av drikkevannskilder. Vi har ikkje funne 
dokumentasjon på at hensyn til drikkevatn er vurdert i denne sak. Det er eit poeng å synleggjera at 
hensynet til drikkevatn er vurdert sjølv om det ikkje er avdekka forhold som utfordrar 
drikkevannskvaliteten. 

Nordreisa kommune er vannverkseigar og ansvarleg for fleire vannverk. Kommunen er også 
ansvarleg for å beskytta private drikkevannskilder i sine planar. 

Sjå Forskrift om vannforsyning og drikkevann § 26: «krav til at kommuner skal ta drikkevannshensyn 
ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Krav til å vurdere behov for 
restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder.» 

Nordreisa kommune har enkle og sårbare vannbehandlingssystem. Trygt drikkevann er avhengig av 
at råvatnet har brukbar kvalitet. Mindre vannverk er ekstra sårbare. Dei har ofte ikkje ressursar til 
omfattande vannbehandling. 
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Skutertrafikk kan gje både kjemisk og mikrobiologisk forurensing. Forurensinga blir påvirka av kor 
mykje løypene blir brukt. Rasting vil auka forurensingsfaren. Det er stor trafikk og masseturisme vi 
helst vil unngå. Det bør ikkje leggjast til rette for rasting nær drikkevannskilder. 

Ei av skuterløypene går i nedslagsfeltet til Oksfjord vannverk og langs elva der inntaket er. I § 9 
Unntak fra øvrige bestemmelser d), står det at rasting er forbudt nede i dalen. Vi tolkar teksten slik at 
det gjeld denne løypa, nr 22 sjølv om det står 21 i teksten. 

Dette forbudet er med og minskar faren for forurensing slik vi ser det. 

I Rotsund synes løypa å ta ein sving innom vannkilden til Rotsund Vannverk. Det treng ikkje bety så 
mykje men det er likevel greit å vera oppmerksom på det. 

Det er mange små private vannverk som vi ikkje har heilt oversikt over. Vi har motteke ein 
henvenselse fra Laksvatn vannverk i Storvik. Dei er bekymra for om vannkvaliteten blir påvirka av 
skuterløypa. 

Nordreisa kommune bør laga ein oversikt over kor skuterløypene kan koma i konflikt med 
drikkevannshensyn. Vurderingar som er gjort bør synleggjerast. Dersom det er nødvendig for å 
sikra drikkevatnet, må det endrast eller gjerast tiltak. God dialog med vannverkseigar er viktig. 

Beskyttelse av drikkevannskilder og sikring av råvannskvaliteten er eit viktig punkt i «Nasjonale mål 
for vann og helse» og føringane frå sentrale myndigheter. 

 Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014: mål angående kvalitet på 
drikkevannet, behov for økt tilknytning til felles vannforsyning, beskyttelse av vannkilder. 

 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 pkt 2-3: Det er viktig 
at vannforekomster som benyttes til vannforsyning beskyttes mot forurensning slik at 
brukerkonflikter kan unngås og at befolkningen er sikret tilstrekkelige mengder helsemessig 
trygt drikkevann. Sikring av drikkevannskilder og areal til infrastruktur for vann og avløp er en 
viktig del av kommunale planer Og regjeringens forventinger: Fylkeskommunene og 
kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for 
rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. 

Det er positivt for dyrevelferden at det er god dialog med reindrifta og at det blir teke hensyn til den 
når det er behov for det. 

Kommunens kommentar 
Nordreisa kommune tar Mattilsynets kommentarer til etterretning. Vi legger inn et eget delkapittel i 
utredningen om drikkevannshensyn, og gjør egne vurderinger for de løypestrekningene vi ser det kan 
være konflikt mellom drikkevannshensyn og snøskuterløyper, etter Mattilsynets ønske.  

 

Birger Dalsaune (17.8.2021) 
Som det ser ut på kartet ang. løype til Somas, så vil det si at du kan kjøre til hytta og ha tilgang til 
hytte og toalett? Det ser jeg som veldig fornuftig og ikke minst sikkerhetsmessig, veldig bra tenkt. 

Kommunens kommentar 
Kommentaren tas til orientering. 
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Reisastua AS (17.8.2021dato) 
Teksten (i kursiv) nedenfor er utklipt fra ovennevnte høringsbrev, se nytt tilsvar og forslag fra 
Reisastua AS følger under de gjeldende punktene: 

Innspill fra Reisastua AS 

Reisastua AS fremmer to forslag til nye løyper. 

 Alternativ 1 å sammenbinde løypene mellom Svartfossbrua og Gahperus sør for 
sammenbindingen er i dag. Sammenbindingen som foreslått skulle krysse Reisaelva over 
Svartfossbru og gå mot Gahperus over Statskogs eiendom. 

Kommunens vurdering: For alternativ 1 så ønsker Nordreisa kommune å videreføre 
sammenbindingsløypa slik den er per i dag, men krever at krysninga langs FV 8650 må 
skiltes tydelig for bilistene. Løypa må allikevel stenges når isforholdene ikke er tilstede for 
trygg kjøring slik det har blitt gjort tidligere. Ettersom offentlig vei benyttes, må det 
utredes videre om tillatelse til kjøring her er godkjent med svarte skilter. Hva som blir 
endelig resultat vil blir klart etter at saken har vært i driftsutvalget, og innspillene har blitt 
vurdert. 

 Alternativ 2 er et ønske om å lage en snøskuterløype fra Reisastua Lodge til Gahperus. Dette 
vil da erstatte dagens løype. 

Kommunens vurdering: For alternativ 2 så vil løypa imidlertid ikke kunne åpnes inn til 
Reisastua Lodge (GBR 29/66) før ny parkeringsmulighet er etablert på vestsiden av 
veien. Videre så krever dette arealet grunneiers tillatelse, de ønsker også befaring av 
området før svar blir gitt. 

Tilsvar Reisastua AS 17.08.2021: 

Da alternaltiv 1 ikke er aktuelt fra kommunens side, ønskes Alternaltiv 2 løftet med 
tilleggsinformasjon og forslag. Se vedlagt karttegning til snøsccoterløype fra Gahperus til Reisastua 
Lodge. Den er grovt tegnet og kan lett justeres og trenger ikke gå nøyaktig der blå strek er opptegnet. 
I høringsbrevet under «Alternaltiv 2» står det: «Alternativ 2 er et ønske om å lage en snøskuterløype 
fra Reisastua Lodge til Gahperus. Dette vil da erstatte dagens løype». Siste setning «dette vil da 
erstatte dagens løype» kjenner Reisastua AS seg ikke igjen i. Dette da det ikke pr dags dato går 
snøscooterløype fra Reisastua Lodge til løypenettet. Meningen med forslaget var å tilknytte 
Reisastua Lodge til eksisterende løypenett i Gahperus, da for satsing på vinterturisme samt 
sti/terrengsykling på sommerstid. I likhet som snøscooterløype Reisa friluftssenter AS i Sappen har 
mot løypenettverket i både Gahperus og Svartfoss. 

Forslag: Tilknytte Reisastua Lodge til løypenettet i Gahperus via skogen(ikke elv) for å ha en 
forutsigbar og trygg snøsccoterløype som ikke påvirkes av tining/vann. Dette begrunnes også i en 
økende interesse for «grønn» turisme, og løypen er tiltenkt sti/terrengsykling på sommeren om 
mulig, da Gahperus er et populært sti/terrengsykling område. I vår nye satsing på å skape Nordreisa 
til en vinter destinasjon er snøscooter turisme et viktig moment. Vi ønsker å starte markedsføring av 
våre nye opplevelser så snart som mulig, og er avhengig av en avklaring. Det er viktig og knytte 
Reisastua Lodge til løypenettverket slik at våre kunder kan kjøre helt fram/fra Reisastua lodge, samt 
at våre gjester ikke legger beslag på parkeringsplasser tiltenkt Nordreisa`s befolkning. 
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Til info: Det jobbes med å etablere godkjent parkeringsplass på vestsiden av veien, som Nordreisa 
Kommune utpeker som et krav for å få godkjent foreslått snøscooter trase. Grunneier er kontaktet og 
invitert på befaring. 

Tilleggsinformasjon: Tanken med alternaltiv 1 var ikke å fjerne dagens sammenbinding mellom 
Gahperus og Svartfoss snøscooterløype, men bruke innsendt forslag som et alternaltiv når Reisaelva 
går/tiner opp. 

Dette da Reisastua Lodge AS også har en stor satsning på vinterturisme mot Kautokeino. Når elva går 
opp «deles» reisadalen og løypenettverket. Vi tror alle som bruker løypenettverket ville vært tjent 
med et krysningspunkt som ikke er avhengig av om isen er trygg eller ei. Derfor foreslo vi å bruke 
Svartfoss bru som sammenbindingspunkt for snøscooterløypene Gahperus og Svartfoss. Vi gjør 
oppmerksom på at vår samarbeidspartner Tronsanes Camping støtter dette forslaget, da de også har 
behov for stabil sammenbinding av løypene. 

Forslag til snøscooterløype som tilknytter Reisastua Lodge til løypenettverket i Nordreisa. Opptegnet 
trase i blå farge på om lag 1,7km er forslaget til snøsccoterløype. Grov skisse som kan endres ved 
behov. 

 

Kommunens kommentar 
Begge Reisastuas innspill ble tatt med som høringsforslag, men er tatt ut etter høring da det viser seg 
at grunneier ønsker ytterligere utredninger av trasévalg før disse forslagene eventuelt kan 
aksepteres. Da kommunen ønsker å få et endelig vedtak av snøskuterløypeforskriften til 
kommunestyrets møte i oktober 2021, så prioriteres ikke dette i denne omgang. Det viser seg også at 
en sammenbinding som medfører at snøskuterløypa må legges på offentlig vei kan være vanskelig å 
få gjennomført på grunn av blant annet krav til type registrering av kjøretøy som kan benytte en slik 
trasé. 

 

692



Oline Isaksens dødsbo v/Osvald Martin Isaksen og Roald Inge Vestgaard (17.8.2021) 
Svar ved høringen gjelder: 

Eiendommene gnr. 66 bnr.7 og gnr. 66 bnr. 26 Oline Marie Isaksen dødsbo. 

Eiendommen gnr. 66 bnr. 60 og gnr. 66 bnr. 5 Roald Inge Vestgaard. 

Vi ønsker ikke snøskuterløype lagt over eiendommene, elver, vann og nedslagsfelt for 
drikkevannskilder. Vi gjør oppmerksom på at kartet har mangelfull inntegning av elver som fører til 
drikkevannskilder. 

Vi har private brønner og vannforsyning fra vann og elver der det søkes om snøskuterløype. 
Snøskutertrafikk over vann og langs elver bidrar til forurensning av drikkevann. Eksos fra 
snøskuterrnotor inneholder giftstoffer som karbonmonosid, bly, hydrokarboner, nitrogenoksider og 
partikler i form av sot, aske eller væske som dannes som følge av Ukomplett forbrenning eller for 
mye drivstoff i forhold til luft. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (tjærestoffer ). All erfaring med 
snøskuterløype, rasting på islagt vann og økt trafikk viser også annen forsøpling. Forurensning av 
drikkevann er i strid med § 4 i drikkevannsforskriften. 

Området er viktig for vilt, elg, storfugl og særlig trekk av ryper innover fra øyene og trekk utover mot 
øyene på vinteren og våren. Vi har over lengre tid sett at dyr og fugler påvirkes av støy og 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (tjærestoffer ) fra ulovlig kjøring med snøskuter. 

Vi ser at Nordreisa kommune ved tidligere vedtak ikke ønsker snøskuterløype i Storvik av 
frilufthensyn. Vårt svar bes lagt til kommunens begrunnelse mot snøskuterløype i Storvik. Det 
vedlegges foto av området og utskrift av veiledning til drikkevannsforskriften § 4. 

Synliggjøring av nedslagsfelt for drikkevannskilder, hensyn til dyreliv og fugler er viktig for å begrense 
og sanksjonere mot ulovlig kjøring med snøskuter. 
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Kommunens kommentar 
Innspillet tas til etterretning. Løypeforslaget, benevnt som løype 24 i høringen, er tatt ut etter høring. 
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Kåre E. Pedersen, Per G. Pedersen, Knut B. Pedersen, Marianne G. Pedersen og Geir K. 
Pedersen (8.8.2021) 
Deres forespørsel om grunneiertillatelse for tilrettelegging av snøskutertrase på Storvikhalvøya. Viser 
til Deres ref. 2019/605-71 

Formålet med dette er benevnt som rekreasjonskjøring, men rekreasjon er et vidt begrep. Det fins 
ennå noen av oss som definerer rekreasjon som ferdsel i skog og mark der stillheten råder, og 
motorbrøl og menneskeansamlinger er et uønsket element. 

Slik vi forstår dette opplegget, kan alle som disponerer skuter og henger kjøre til løypestart og faktisk 
okkuperer hele fjellpartiet. 

De som ønsker denne form for 'rekreasjon' har etter vårt syn rikelige muligheter til det. Det er ikke 
lange kjøreturen til løypestart i Reisadalen eller til Oksfjord, da er de på et løypenett som burde 
dekke deres ønsker og behov. 

Storvikhalvøya er åpen allerede for rekreasjon, på vinterstid, for ferdsel i utmark for de som måtte 
ønske det, men da på en mer skånsom måte, med ski eller truger på beina. 

Det er også en liten bestand med fjellrype som er sårbar og har kjerneområder her oppe, derfor 
synes vi at det er viktig å bevare Storvikhalvøya som friluftsområde og at det ikke bør forstyrres av 
skuterkjøring. 

Av tidligere skjemaer som kom, kunne vi ikke finne noen utfylte eksemplarer som legger til rette for 
avkrysning mht begge valg.., kun et hvor det står samtykke/tillatelse., finner dette veldig merkelig 
sett med tanke på at ikke-svar tas for samtykke. Ut av notatene mht det ovennevnte 
forslag/forespørsel kunne det se ut som at prosjektet ikke ble noe av og har pratet med noen som 
faktisk tror det. Her burde Dere vært mye tydeligere og uttrykt Dere klarere siden dette kan 
misforstås, derfor dette svar: 

Vi er fire parter som er eiere av Gnr. 66 Bnr.10 og vil ikke komme til å gi tillatelse til prosjektet på vår 
eiendom. 

Kommunens kommentar 
Innspillet tas til etterretning. Løypeforslaget, benevnt som løype 24 i høringen, er tatt ut etter høring. 

 

Nord-Troms turlag (20.8.2021) 
Nord-Troms turlag vil ikke støtte at det åpnes for flere snøskuterløyper i Nordreisa, eller at de 
eksisterende løypene skal forlenges. 

Nord-Troms turlag er et lokallag i Den norske Turistforening (DNT). Vår oppgave er å ivareta og legge 
til rette for det enkle, natur- og miljøvennlige friluftslivet. I DNTs handlingsplan er et av 
hovedmålene: Redusere motorisert ferdsel i utmark og skjærgård slik at det fortsatt er mulig å 
oppleve naturens ro og stillhet. 

Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i det enkle friluftslivslivet vi ønsker å fremme. Turlaget ønsker 
å bidra til bedre folkehelse ved å satse på en kombinasjon av fysisk aktivitet og naturopplevelser. 
Motorisert rekreasjonskjøring kan bidra til større inaktivitet hos befolkningen. Dessuten fører det til 
mer støy og forstyrrelser i naturen. I tillegg erfarer vi at det knapt eksisterer kontrollorganer som kan 
sørge for fartskontroll og ulovlig kjøring utenfor løypenettet. Derfor vil vi på generelt grunnlag være 
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uenige i at det opprettes nye skuterløyper i kommunen, eller at de etablerte løypene forlenges. Vi 
har imidlertid ingen bemerkninger til små omlegginger av eksiterende løyper. 

Når det gjelder gjenåpning for kjøring til Somashytta, vil vi synes det er veldig uheldig. Hytta ligger i 
Nordkalottruta og fungerer som overnattingssted for turgåere, sommer som vinter. I perioden der 
det ikke har vært tillatt for skuterkjøring helt fram til hytta, har den vært tilgjengelig for fotturister i 
mye større grad enn tidligere. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Praksisen med å søke 
dispensasjon for å kjøre til hytta, gjorde at hele hytta ble bebodd i lengre perioder, som for eksempel 
hele påskehelga. Som talerør for fot- og skiturister, ønsker vi ikke denne ordninga tilbake. Hytta vil 
uansett kunne fungere som nødbu. 

Kommunens kommentar 
Innspillet tas til etteretning. Foreslått trasé for snøskuterløypa på Somajarvi er endret tilbake til 
omtrent der den har gått tidligere, med mindre justeringer. Somashytta er ikke direkte tilgjengelig for 
rasting med snøskuter i vårt endelige forslag. 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (26.8.2021) 
Innledningsvis vil vi gi kommunen honnør for å ha kommet langt i forskriftsarbeidet. Kommunen har 
gjennomført en omfattende utredning. I utredningen er det gjort konkrete vurderinger av de hensyn 
kommunen plikter å ta ved etablering av snøskuterløyper jf. nf. § 4a. Vi har imidlertid pekt på enkelte 
feil og mangler som vi ber kommunen utbedre før den fatter vedtak i saken. Endringene vil ikke kreve 
ny høring. 

Statsforvalteren har som målsetting at alle kommuner i Finnmark og Nord-Troms skal ha fastsatt ny 
forskrift om snøskuterløyper innen utgangen av 2021. Dersom kommunen ønsker et veiledningsmøte 
for å gå igjennom denne uttalelsen, ber vi om at dere tar kontakt med undertegnede saksbehandler 
på e-post fmfianta@statsforvalteren.no. 

1 Statsforvalterens uttalelse til kommunens forslag 

Naturmangfold 

Fjellrev 

Fjellreven er kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter og prioritert art. Fjellområdene i Nordreisa 
kommune er viktige leveområder for fjellrev. Da det er satt ut fjellrevvalper i området, er det et stort 
potensial for at tidligere benyttede hi tas i bruk og at den lokale bestanden vil vokse på sikt. 
Fjellrevens hi og økologiske funksjonsområder er gitt et særskilt vern mot forstyrrelser gjennom 
forskrift om fjellrev som prioritert art § 3 og naturmangfoldloven § 5 og kommunen plikter å ta 
hensyn til disse ved etablering av snøskuterløyper jf. hensynsplikten i nf. § 4a. 

Nordreisa kommune har ikke vurdert hvordan løypeforslaget påvirker fjellreven. Dette må 
kommunen gjøre for å oppfylle utredningsplikten i nf. § 4a og fvl. § 37. Kommunen må vurdere 
behov for å øke avstand mellom løype og hi og/eller avbøtende tiltak slik som rasteforbud der 
løyper er lagt nært inntil hilokaliteter. 

Miljødirektoratet har presisert at plikten til å ta hensyn til naturmangfoldet i nf. § 4a må anses som 
brutt dersom løypene med tilhørende rasting legges for nær hekkeplasser, hi, spillplasser eller 
liknende, slik at det er fare for at hekking- og yngling oppgis. I Miljødirektoratets veileder av 7. januar 
2016 (revidert 27. april 2016) er det fastsatt en absolutt minimumsavstand mellom løype og fjellrevhi 
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på 300 m. I åpne fjellområder, slik som det her er snakk om, vil det være behov for å øke denne 
avstanden. 

Flere av løypene inkl. tillatt rastesone som Nordreisa kommune her foreslår, ligger innenfor anbefalt 
minimumsavstand til fjellrevhi. Dette kan medføre at hiene ikke tas i bruk av fjellreven og at disse 
dermed fortrenges fra det aktuelle området. Det er ikke gjort noen vurderinger av hensynet til 
fjellreven i utredningen annet enn på s. 30. 

Løype 1, innenfor Ráisduottarháldi landskapsvernområde, er i kommunens forslag lagt nært to 
fjellrevhi. Avstand mellom løype 1 og hiene er om lag 300 m i begge tilfeller. Løypa går i tillegg om lag 
1 km fra et tredje fjellrevhi. I tillegg er løype 13 foreslått lagt om lag 300 m fra et fjellrevhi. 

Reindrift 

Løypeforslaget berører særverdiområder i Reinbeitedistrikt (Rbd) 35, 36 og 42 hvor løypene normalt 
er til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta, og dermed ikke tillatt jf. nf. § 4a fjerde ledd og KLDs 
merknader til nf. § 4a fjerde ledd. Kommunen har synliggjort hvilke særverdiområder som berøres av 
løypene, men i liten grad hvordan reindrifta vil kunne påvirkes. Dette er en mangel ved utredningen. 
Dette kan gjøres som en samlet vurdering av løypenettet eller distriktsvis. Det er også uklart om 
kommunen har lagt til rette for aktiv involvering av reinbeitedistriktene, ut over befaring med Rbd 
36, i form av møter eller befaringer. 

Kommunen synes å ha hatt en god dialog med Rbd 36 og at distriktets innspill er tatt til følge 
vedrørende behov for endringer av løypenettet på strekningen Gapherus-Somájávri. Dette er 
positivt. 

Verneområder 

Ráisduottarháldi landskapsvernområde 

Omlegging av løype 

Vi viser til e-post fra Miljødirektoratet v/Marte Eliasson dat. 9. desember 2020 som svar på 
henvendelse fra Nordreisa kommune v/Fredrik Lehn-Pedersen dat. 3. november 2020 om endring av 
løypetrase (Gapherusløypa) i Ráisduottarháldi landskapsvernområde og forholdet til 
verneforskriften: 

«Utgangspunktet fra vårt ståsted er at det i verneforskriften er åpnet for bruk av beltekjøretøy på 
vinterføre etter løypa som eksisterte på vernetidspunktet. Basert på motorferdselforskriften § 4a kan 
vi slå fast at det er utelukket å etablere nye løyper/traseer i verneområdet. Slik vi forstår det i denne 
saken gjelder det en mindre justering/omlegging av traseen. Dette antar vi, forutsatt at det skjer i 
samråd med fylkesmannen og verneområdestyret, og at det gjelder mindre endring/omlegging i 
forhold til eksisterende trasé, at det vil være en viss adgang til. En mindre endring/omlegging i 
medhold av motorferdselforskriften § 4a vil slik vi ser det i dette konkrete tilfellet ikke medføre behov 
for en endring av verneforskriften.» 

Reisa nasjonalparkstyre har, etter hva vi forstår, kommet til at foreslått endring av løypa er i tråd 
med verneforskriften. Nasjonalparkforvalter har her deltatt i befaringer med kommunen for å finne 
beste trase. Vi har ingen merknader til nasjonalparkstyrets vurdering. 

Rasting innenfor verneområdet 

Nasjonalparkstyret har i sin høringsuttalelse av 24. juni 2021 uttrykt seg negative til at det tillates 
rasting inntil 300 m fra løypa i landskapsvernområdet. Statsforvalteren er i likhet med 
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nasjonalparkstyret negative til en så vid rastegrense innenfor verneområdet som kommunen her 
foreslår. Dette både av hensyn til friluftslivet og av hensyn til fjellreven. 

Verneforskriften for Ráisduottarháldi landskapsvernområde er fra 1986. Den såkalte «300mregelen» 
for rasting ut fra løyper i Finnmark og Nord-Troms kom imidlertid først i 1997 jf. brev fra 
Miljøverndepartementet av 14. oktober 1997. Før 1997, altså det som var gjeldende på 
vedtakstidspunktet for verneforskriften, gjaldt en rastegrense på inntil 15 m. Verneforskriften kap. VI 
pkt. 2.2 kan tolkes dithen at snøskuterløyper reguleres av nasjonal forskrift § 4a og at også 
bestemmelser om rasting er unntatt forbud i verneforskriften. Like fullt kan bestemmelsen tolkes 
dithen at det er de reguleringer som gjaldt på vedtakstidspunktet, altså en rastegrense på 15m, som 
det gis unntak for i verneforskriften pkt. 2.2. Oppsynsmyndighetene og forvaltningen har, etter hva vi 
kjenner til, akseptert at «300m-regelen» gjelder også innenfor verneområdet. 

Somashytta 

Somashytta ligger avsides til og er derfor viktig for dem som utøver friluftsliv i området, både som 
turmål med overnattingsmuligheter og som sikkerhetsinnretning. Hytta er del av Nordkalottruta og 
markedsføres som turmål for sommer- og vinterfriluftsliv gjennom bl.a. DNTs ut.no og Reisa 
nasjonalparks hjemmesider. 

Kommunen ønsker at snøskuterkjørere skal ha adgang til Somashytta gjennom rastesonen. Dersom 
det tillates å kjøre til hytta med snøskuter vil trolig hytta bli mindre attraktiv som turmål, noe som 
kan redusere friluftslivsaktivitetene i området. En slik utvikling kan være i konflikt med 
verneforskriftens formål jf. kap III om «å gi allmenheten adgang til friluftsliv i et slikt område» og 
hensynsplikten i nf. § 4a om at kommunen skal ta «særskilt hensyn til støy og andre ulemper for 
friluftslivet». Statsforvalteren er derfor negativ til at det gis adgang til å kjøre til Somashytta ifm. 
rasting. 

Et forbud mot rasting vil ikke redusere mulighetene skuterførere har til å benytte hytta som nødbu, 
et argument kommunen anfører i utredningen. I en nødsituasjon vil nødretten i straffelovens § 17, 
etter vår oppfatning, kunne gjøres gjeldende. Denne sier at en handling som ellers ville være 
straffbar, er lovlig når den blir «foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en 
fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte og denne skaderisikoen er lagt større 
enn skaderisikoen ved handlingen». 

Friluftsliv 

Lovgiver har i nf. § 4a tillagt hensynet til friluftslivet spesielt stor vekt ved etablering av 
snøskuterløyper. Det følger av nf. § 4a at kommunen ikke bør legge løyper i viktige- eller svært viktige 
friluftslivsområder. I tillegg bør kommunen holde store, sammenhengende vinterfriluftsområder fri 
for motorferdsel. 

Der kommunen allikevel velger å legge løyper i «viktige» eller «svært viktige» friluftsområder er det 
et skjerpet krav til utredning/vurdering jf. fvl. § 37. Kommunen skal vurdere disse områdene opp mot 
andre tilgjengelige områder med tilsvarende kvaliteter i kommunen. 

Flere av de foreslåtte løypene ligger i områder kartlagt som «svært viktige» eller «viktige» 
friluftslivsområder og kan også karakteriseres som «store, sammenhengende vinterfriluftsområder». 

Grunneiersamtykke 
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På s. 7 i utredningen skriver kommunen at den har sendt ut et skjema til alle berørte grunneiere hvor 
det er lagt til grunn et prinsipp om at «den som tier samtykker», altså at grunneierne aktivt må 
motsette seg løype over egen eiendom. 

En slik ordning kan kun benyttes helt unntaksvis når kommunen har gjort det som må anses rimelig 
for å få innhentet samtykke fra berørte grunneiere. Hovedregelen ved innhenting av 
grunneiersamtykke jf. nasjonal forskrift § 4a syvende ledd er, slik vi tidligere har veiledet 
kommunene om, at det skal innhentes et eksplisitt samtykke fra alle berørte grunneiere. 

I Miljødirektoratets brev av 21. mai 2021 til Kåfjord kommune redegjøres det nærmere for hva som 
ligger i kravet om grunneiersamtykke ved etablering av snøskuterløyper jf. nf. § 4a syvende ledd og 
under hvilke forutsetninger kravet til eksplisitt samtykke kan fravikes. Brevet er sendt Nordreisa 
kommune den 11.08.21 ifm. spørsmål til kommunen om hvordan grunneiersamtykke er innhentet og 
hva kommunen evt. har gjort for å komme i kontakt med berørte grunneiere. Kommunen har 
redegjort for dette i sitt svar den 24.08.21. Den løsning kommunen har valgt har bakgrunn i 
Miljødirektoratets tolkningsuttalelse fra august 2019. Vi gjør oppmerksom på at direktoratet i brev 
den 21. mai 2021 har kommet med presiseringer/klargjøringer tilknyttet denne tolkningsuttalelsen 
og ber om at kommunen gjør seg kjent med innholdet i dette brevet. 

Løype 18: 

Kommunen har i sin merknadsbehandling vist til at Steinar Asplund overfor kommunen har uttrykt at 
han ikke ønsker løype nr. 18 (Røyelløypa) over sin eiendom gnr 22, bnr 8. Av kommunens løypekart 
vedlagt høringen er løypa lagt utenom den delen av eiendommen som ligger ved Rundhaug/Hauge, 
men ikke den delen av eiendommen som går øst for Røyelva i Røyelvdalen (se kart under). Dersom 
kommunen ikke får grunneiersamtykke for løype over Gnr. 22, brn. 8, kan den ikke vedta denne 
løypa slik den nå foreligger. Dette følger av nf. § 4a sjuende ledd. 

 

Kart 
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De vann kommunen åpner for rasting på i bestemmelsenes § 2 bør fremgå av løypekartet, slik 
kommunen har gjort i rasteforskriften: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-04-20-
1807?q=nordreisa%20rasting.  

I forslaget til løypekart er ikke den enkelte løype nummerert. Dette er svært uheldig da det er 
utfordrende å forstå hvilke bestemmelser i forskriften som gjelder for den enkelte løype. 

Forskriftens bestemmelser 

Forslag til bestemmelser har en logisk og god struktur. Bestemmelsene oppfyller minimumskravene 
til innhold i nf. § 4a. Bestemmelsene inneholder ut over dette fornuftige reguleringer og opplysninger 
til brukerne av løypenettet. 

Vi har følgende merknader til forslag til bestemmelser: 

§ 2 Virkeområde 

Bestemmelsens siste tre ledd om adgang til rasting på islagte vann bør gis et eget punkt; enten som 
egen paragraf eller tas inn under rastebestemmelsen § 8. Slik bestemmelsen står nå forsvinner denne 
i øvrig tekst under § 2 og kan være utfordrende å oppdage eksempelvis for personer med lese- og 
skrivevansker. 

Det bør komme tydeligere fram av bestemmelsen at det kun er på disse vannene det tillates å kjøre 
ut på hele vannet for å raste. Videre at slik rasting kun er tillatt i rett linje ut ifra løypa, altså at 
bestemmelsen ikke åpner for «fri kjøring» på vann slik vi opplever at mange brukere forstår denne 
adgangen i Finnmark og Nord-Troms i dag. 

§ 4 Bruk av løypenettet 

Bestemmelsen innehar flere punkter som med foreslått ordlyd er informasjon til brukerne og 
anmodninger til brukerne, men hvor det ville være mer hensiktsmessig med tydeligere henvisninger 
samt ordlyd med regulerende effekt. Bestemmelsen innehar også flere reguleringer som vi er 
tvilende til om kan tas inn i en forskrift etter nf. § 4a. 

§ 4 a): For bedre informasjon kan det vises til de konkrete reglene om hastighets og vikeplikt i 
Forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel (FOR-2001-
12- 14-1412) §§ 3 og 4, evt. konkret om disse og en presisering om at «for øvrig viser vi til (…)». 

Eksempel fra Alta kommunes forskrift om snøskuterløyper (2021) § 5 nr. 3 og 6: 

«Det er ikke tillatt å kjøre fortere enn 70 km/t med snøskuter. Snøskuter med slede må ikke kjøres 
fortere enn 60 km/t uten passasjer, og 40 km/t med passasjer.» og «Ved møtende trafikk i 
snøskuterløyper skal det holdes til høyre.» 

Hva kommunen mener med at «farten skal tilpasses lokale forhold» er uklart. Her burde det heller 
vært tatt inn konkrete fartsreduksjoner på strekninger der kommunen anser dette for nødvendig. 

§ 4 b): Dette er en «bør ikke» bestemmelse, og har således ingen direkte regulerende virkning. 
Bestemmelsen bør erstattes med en «skal ikke» bestemmelse for at denne skal være hensiktsmessig 
og kontrollerbar. 

§ 4 c): Statsforvalteren minner om at det er kommunen som er ansvarlig for at det er trygt å kjøre i 
de offentlige snøskuterløypene. Dette ansvaret kan ikke alene pålegges den enkelte snøskuterfører 
ut over aktsomhetspliktene i bl.a. motorferdselloven § 8. 
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§ 4 d): Statsforvalteren forstår formålet bak bestemmelsen om varslingsplikt. Det er imidlertid 
tvilsomt om det kan tas inn en slik varslingsplikt om skredfare/utrygg is i forskriften. Kan erstattes 
med «bør så raskt som mulig varsle kommunen». 

§ 4 g): Statsforvalteren forstår formålet bak bestemmelsen om at kryssende spor med bakgrunn i 
motorferdsel etter dispensasjon skal merkes. Det er imidlertid tvilsomt om det kan tas inn en slik 
bestemmelse i denne forskriften. Kommunen bør heller søke å løse dette gjennom vilkår om merking 
ved passering av snøskuterløyper i sine dispensasjonsvedtak etter nasjonal forskrift §§ 3-6. 

§ 5 Skilting og merking 

§ 5 a): Det er ikke adgang til å fastsette bestemmelse om at kartfestet trase kan avvike «med inntil 50 
meter», slik kommunen her har gjort. Kartfestet trase er juridisk bindende, og det kan kun tillates at 
denne avvikes med inntil 15 meter til hver side ved stikking av løypene. Dette er presisert tidligere i 
Miljødirektoratets- og vår veiledning. Dersom dette ikke rettes vil vi påklage kommunens vedtak. 

§ 5 b): Det er uklart hva kommunen mener med bestemmelsen. Denne må skrives om. Vi antar at 
bestemmelsen er ment slik: «Der løypa går nært opptil støyfølsom bebyggelse, verneområder eller 
kulturminner skal løypene stikkes etter/uten å avvike fra kartfestet trase»; med andre ord at avvik 
fastsatt i § 5a ikke gjelder. 

§ 5 c): Vi minner om KLDs merknader til nf. § 4a om at permanentmerking/fastmerking av løyper 
«bør komme i stand i et samarbeid mellom kommunen og fylkesmannen». Hovedregelen skal være 
at løypestikkene tas inn etter endt sesong. 

§ 6 Drift og tilsyn 

§ 6 b): Det er uklart hva kommunen mener med «omlegging». Vi gjør oppmerksom på at avvik større 
enn 15 m fra kartfestet trase krever nytt forskriftsvedtak og at myndigheten til slik forskriftsendring 
ligger hos kommunestyret. 

§ 6 d): Det er bra at kommunen har bestemmelse om tilsyn og opprydding (eks. av løypestikker som 
ligger igjen). Dersom kommunen her mener at slikt tilsyn og opprydding skal utføres ved bruk av 
motorkjøretøyer på barmark, er vi negative til dette. 

Inntaking av løypestikker og midlertidige skilt skal skje i den tiden løypene er åpne. Kun unntaksvis 
kan dispensasjon innvilges av Statsforvalteren etter nf. § 9 andre ledd (etter 4. mai). Kommunen må 
påse at den har gode rutiner for dette. 

Vi gjør kommunen oppmerksom på at motorferdsel ifm. tilsyn i snøskuterløyper utenom løypenes 
åpningstid, enten på snødekt mark eller barmark, ikke er å anse som «offentlig oppsyns og 
tilsynstjeneste». Se vårt «Presedensarkiv» hvor tilsyn i snøskuterløyer er avklart med 
Miljødirektoratet. 

§ 7 Løypebredde 

Kan evt. omskrives til «Maksimal bredde på løypetraséen er 5 meter. Parallellkjøring ut over dette er 
ikke tillatt.». 

§ 8 Parkering og rasting 

§ 8 b): Bestemmelsen fastsetter at det er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra løypa for å raste. 
Bestemmelsens ordlyd er noe rotete og bør skrives om. Det bør være en tydelig henvisning til 
unntaksbestemmelsen § 9. Eks. på omskriving: «Det er tillatt å kjøre inntil 300 meter ut fra løypa for 
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å raste, med unntak av strekninger med rasteforbud jf. denne forskriftens § 9. Kjøringen skal skje i 
mest mulig rett linje ut fra løypa.» 

Bestemmelsen om rasting på hele islagte vann i § 2 bør tas inn i § 8 for å samle rastebestemmelsene 
på ett sted. 

§ 9 Unntak fra øvrige bestemmelser 

Kommunen bør vurdere om det er mest hensiktsmessig å ha en egen unntaksbestemmelse, eller om 
unntakene bør følge av den enkelte bestemmelse (§§ 4 og 8) for å sikre at publikum får dette med 
seg. Det bør også vurderes å ha et kartvedlegg med de sonene det ikke er tillatt å raste på. 

Unntaket fra § 4 om maksimal hastighet 10 km/t langs løype 14 vil være vanskelig å kontrollere. En 
del snøskutere vil dessuten ha utfordringer med å få tilstrekkelig kjøling ved så lave hastigheter, 
spesielt på hardt underlag (skuterløype). Dette erfarer vi bl.a. i løype 13 Viinikka-løypa i Vadsø som 
har fartsbegrensning 30 km/t over en strekning på ca. 10 km. 

Øvrig 

Vi forventer at løypekartet legges ved bestemmelsene som vedlegg. I løypekartet bør det fremgå 
hvilke vann det er tillatt å raste på. Den enkelte løype bør nummereres. 

2 Generell veiledning 

Krav til kunngjøring 

Etter nasjonal forskrift § 4a tredje ledd fjerde punktum kreves det at kommunens vedtak av kart over 
snøskuterløyper med bestemmelser kunngjøres som beskrevet for reguleringsplaner i plan- og 
bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd. Siden kommunens vedtak kan påklages, jf. åttende ledd, 
stilles det særskilt krav til kunngjøringen. I tillegg gjelder forvaltningslovens krav til kunngjøring i § 38 
og § 39 hvor det blant annet kreves at forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend. 

Krav til kart 

Løypene skal fastsettes i eget kart jf. § 4a andre ledd andre punktum, og kartet skal inngå i forslaget 
som sendes på høring. Kart med løype skal produseres digitalt og tilfredsstille reglene i den nasjonale 
standarten for geodata (SOSI-standarden). Kartdata skal kunne eksporteres og importeres som SOSI-
filer. Miljødirektoratet har utarbeidet en egen SOSI Produktspesifikasjon for snøskuterløyper og 
barmarksløyper som skal benyttes. Dette for at løypene skal kunne inngå i ny nasjonal database for 
snøskuterløyper. Se brev fra Miljødirektoratet 16. november 2017. 

Etter at forskriften med kart er vedtatt, skal snøskuterløypa tegnes inn i kartet til kommuneplanens 
arealdel. Løypene skal vises med linjesymbol i gjeldende standard for arealplan. Det 
forhåndsdefinerte linjesymbolet SOSI kode 1164 skal brukes ved inntegning i kommuneplanens 
arealdel. 

Nasjonal forskrift § 4a niende ledd ble den 11. november 2020 endret slik at kommunene nå er 
pliktige å tilrettelegge og innrapportere snøskuterløypene sine til Miljødirektoratets database 
(naturbase.no): 

«Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne 
bestemmelsen, til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 
Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen.» 
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Dersom kommunen har spørsmål til dette ber vi dere ta kontakt med Miljødirektoratet 
v/friluftslivsseksjonen. Vi kan her bistå med å videreformidle kontakt. 

Vi ber videre om at kartfila sendes Statsforvalteren for publisering på Nordatlas.no når forskriften er 
vedtatt. 

Kommunens kommentar 
Fjellrev 

Justeringer av eksisterende løypetraséer er gjort i samarbeid med SNO for å unngå sårbare 
lokaliteter. Det har vært befaring i terrenget for å kunne legge om traséer slik at snøskuterløypene 
ligger så skånsomt som mulig med tanke på trua og sårbare arter, inkludert fjellrev.  

Utredningen er forsterket noe på dette punktet. 

Reindrift 

Utredningen forsterkes noe på dette punktet. Kommunen har hatt dialog med alle de berørte 
reinbeitedistriktene i prosessen, og alle distrikt har vært invitert til å komme med innspill og delta på 
befaring i forbindelse med utredningsprosessen. 

Verneområder 

I Ráisduottarháldi landskapsvernområde er løypetraséen lagt noe om etter ønske fra reindrifta. I 
forbindelse med denne omleggingen har også nasjonalparkstyret og SNO vært involvert for å kunne 
ivareta verneinteressene og sårbare arter på en best mulig måte.  

Etter høring er det endelige forskriftforslaget blitt justert slik at det innenfor landskapsvernområdet 
kun tillates utkjøring på inntil 15 meter fra snøskuterløypa for å raste, med unntak av den delen av 
løypa som går ute på selve Somajarvi, der vi fortsatt foreslår å beholde 300 meters regelen for å 
tilgjengeliggjøre gode raste- og fiskeplasser ved/på vannet. 

Foreslått trasé for snøskuterløypa er også justert etter høring, slik at den tilnærmet følger tidligere 
trasé, med mindre justeringer. Somashytta er dermed ikke tilgjengelig for rasting gjennom 300 
meters regelen i vårt endelige forslag. 

Friluftsliv 

Statsforvalterens kommentarer tas til etterretning. 

Grunneiersamtykke 

Statsforvalterens kommentarer tas til etterretning. 

Skriftlig samtykke fra grunneier på gbr 22/8 på løypetraséen benevnt som løype 18 i høringsforslaget 
er mottatt 15.09.21. 

Kart 

Statsforvalterens kommentarer tas til etterretning. Kart er justert i tråd med innspillet. 

Forskriftens bestemmelser 

Forskriften er i stor grad justert i henhold til Statsforvalterens innspill. 
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Kjelderen Idrettsforening (29.8.2021) 
Jeg skriver her på vegne av Kjelderen idrettsforening, i kraft av mitt verv som nestleder i KIF. 

Kommunen vurderer at etablering av denne løypa, snøscooterløype mellom Kjelderen samfunnshus 
og Røyelløypa, vil kunne medføre at tilgjengeligheten for løypen vil gå på bekostning av den fysiske 
aktiviteten som i dag utøves i skogsområdet. KIF mener dette ikke vil bli tilfellet, all den tid det er 
mulig å tilrettelegge for denne scooterløypa uten at det vil påvirke annet bruk av området. På 
vinterstid er det hovedsaklig skigåing og hundekjøring som gjøres i området. Hundekjøringsløypa og 
skiløypa går stort sett side om side, og det vil bli en grei sak å legge ski-/hundekjøringsløype utenom 
snøscooterløypa. Det er utallige kjerreveier i skogen, slik at det er ryddet skog nok til å etablere ski-
/hundekjøringsløyper på kryss og tvers i skogen. 

En snøscooterløype her vil sannsynligvis heller hjelpe innbyggerne i Nordreisa til å få øynene opp for 
dette området, som har god kapasitet til enda flere brukere av området, både på ski, til fots, med 
scooter eller på andre måter. 

KIF skal stå klare til å holde arrangementer på samfunnshuset på vinterstid, f.eks. lørdagskafé, som 
kan kombineres med en tur i Kjellerskogen, og vi tror dette vil øke totalbruken av området. I tillegg vil 
det være et stort areal som er mulig til å bruke som parkeringsplass, som vil avlaste 
parkeringsplassen på Rundhaug, der det fort kan bli trangt. 

Her er det muligheter for å utvikle «Lille Kilpisjärvi», slik som ordføreren i Nordreisa ønsker. KIF er 
med på laget! 

Kommunens kommentar 
Da flere grunneiere har gått imot dette løypeforslaget, tas det ut av kommunens endelige forslag. 

 

Geir Wang (30.8.2021) 
1. Løyper fra Storvik mot Myrslett og videre i Rongadalen til Røyelløypa vil måtte gå i traseer som i 
dag brukes til ski eller hund. Dersom det skal planlegges løype i dette området er det viktig at dagens 
brukere (selv om de ikke er grunneigere) også blir tatt med på praktisk råd om hvor evt. løype skal gå 
slik at en unngår å bruke samme traseer. Storvikhalvøya er et flott rekreasjonsområde for skigåere og 
andre, selv om det ikke er mange. Rongadalen og rundt Hompan er skredutsatt og trase i dalen vil 
måtte gå i samme trase som idag brukes til ski/hund. 

2. Tilførselsløype fra Kjelleren til Røyelløypa bør en ta høyde for at et startpunkt også medfører mye 
støy og trafikk, og bør tilrettelegges f.eks. i nærheten av dagens motorsport, hundesport og 
skytebane. En samlet stor parkeringsplass som kanskje kan brukes av alle som bruker Kjellerskogen? 
U.t. har brukt og bruker området til hundekjøring, og ser at det kan være mest formålstjenelig å legge 
ei scooterløype fra crossbanen og mot det gamle steinbruddet, og evt. over Moskodalselva i samme 
høgde for deretter å komme inn på gammel skogsveg ned mot Moskomelen. På den måten vil det bli 
en oversiktlig og trygg trase som ikke er til hinder for skiløyper og hundeløyper i området. Utfordring 
med å krysse Moskodalselva er at det trengs en del snø. 

Når en ser på scooterløyper og forslag bør en samtidig se på en samlet sti og løypeplan slik at det kan 
samarbeides om hvor det kjøres opp løyper for ski og hvor det skal være område uten tilrettelegging. 
Dette ut fra at noen av de forslagene som har kommet om scooterløyper går i eksisterende traseer 
som har blitt brukt til ski/hund. 

Startplasser og dimensjonering bør også fremgå tydeligere i planen. 
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Brukerbetaling av scooterløyper som dekker kostnadene for kommunen støttes. 

Kommunens kommentar 
Innspillet tas til orientering. Den foreslåtte løypa fra Kjelleren til Røyelløypa tas ut av kommunens 
endelige forslag da flere grunneiere har gått imot forslaget. 

 

Storvik grendelag (31.8.2021) 
23.13.5. NBSs løypeforslag nr. 5 

Delløype 2 

Storvik grendelag ønsker ikke at løypeforslag nr 2 opp mot høyfjellsplatået Reašvárri tas med i den 
videre prosessen. Kommunenes utredning støttes, samt at grendelaget ikke har avklart ett slikt 
forslag med de berørte grunneierne. 

Delløype 1 og 3 

Storvik grendelag støtter etablering av løye 1 og 3, og håper på positivt resultat av høringsprosess og 
senere politisk behandling. 

Løype 1, Risiko for snø og steinskred risiko 10, løpe trasse kan også vurderes flyttet til nord for 
Henrik-Jensavannet og vest for Cohkkammaren. 

Trafikksikkerhet – Grunneier ved løypestart i Steinsvik/Fallvika, har stilt område som egner seg til 
parkering disponibelt til formål, dette området har egen avkjøring fra FV og kan holdes åpent med 
normalt vintervedlikehold. Utredningens påstand om at holdningen til transport til/fra løypestart er 
annerledes hos de lokale i Storvik jamfør sammenlignbare innbyggere med bolig nært godkjent 
scooterløype i kommunen, synes merkelig. 

Skiløype/friluftsliv – Som tidligere innspilt eksisterer det ikke noen faste skiløper i Storvik. 
Løypekjøring er helt tilfeldig og utført på dugnad basert på hvem som har hatt tilhold/bosted i bygda, 
det eksisterer ikke noen fast ordning og er dertil tilfeldig om og når disse blir oppkjørt. Grendelaget 
har vært arrangør av konseptet «lørdagsskirenn» på de ulike gårdene i bygda, for å formalisere 
denne praksisen ble det søkt om dispensasjon for å kjøre opp løyper, og i den forbindelse er det 
tegnet inn ulike alternativer. Disse har aldri vært fullt ut benyttet. Vær –og vindforhold gjør at det er 
svært krevende å vedlikeholde flere av de inntegnede alternativene som skiløyper, halvøya ligger 
utsatt til for S/SE vind, samt bygevær fra W/N retning. Grendelaget er fortsatt av den formening at 
oppkjørte skiløyper til målgruppe med tilhørende område for skilek/aking er fullt mulig, også med 
etablering av scooterløype. Det eksisterer ikke noe idrettslag i Storvik pr dags dato. 

Kommunens kommentar 
Innspillet tas til orientering. Løypeforslaget, som i høringsforslaget var benevnt som løype 24, tas ut 
av kommunens endelige forslag. Løypeforslaget som i høringsforslaget var benevnt som løype 23 tas 
med videre, med en mindre justering i traséen. 

 

Nordreisa Scooter og båtforening (31.8.2021) 
Uttalelser ifra Nordreisa Scooter og Båtforening i forbindelse med forskrift om snøscooterløyper i 
Nordreisa Kommune.  
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- Løype 2: Stikkløype ifra Geatkkutjavri til Skorajavri. Vi ser det står i forslaget at løype er foreslått 
300 meter i østlig retning inn på vannet. Vi ønsker at løype skal gå over hele vannet, så hele vannet 
kan benyttes. 300 meter er for kort. 

-Løype 8: Gearpmeskrysset-kommunegrense Kautokeino. Her ligger det inne ny trase i Seidivaggi, 
løype går lengre sør før den går opp og over til Gaskajavri. Denne endringer er vi imot. Vi ønsker 
løype slik den går i dag i Seidivaggi. Løype har gått der siden scooterforeningen ble etablert i 1977, og 
kanskje før det også. Det er en fin rasteplass i Seidivaggi i elvehullet, som er lun på vindfulle dager. 
Denne blir borte ved endring, noe vi er imot! At løype skal flyttes pga det er dokumentert fjellrev hi 
der? Dette er for dårlig grunnlag. Når er sist dokumenterte aktivitet i hiet? Løype har gått der i 
hvertfall 44 år, og en eventuell fjellrev har etablert seg der i ettertid, så at den er plaget av 
scooterløype der er for tynt grunnlag. Også går løype i dag der det er mest hensiktsmessig ha den pga 
snøforholdene. 

Videre på løype 8 står det at løype skal gå vi Bajit Oaggonjavri og Vuolit Oaggonjavri. Ifølge kart på 
høring går ikke løype over vannene. Det er feil, løype skal gå over nevnte vann. Også snakket med 
reindrift i området, de ønsker endring i løype i «korridoren». Tar dette med dere på møte 3. sept.  

Løype 17: Det tillates ikke utkjøring fra løype 17 på strekningen fra Rágasjohka, til Jiehkkejohka. Feil 
merking, er løype 18. Må også få med avstikker i Favros, til rasteplass innpå myr inn mot Ragasjohka. 
I skogkant.  

- Det er kommet inn misnøye ifra Hamneidet grunneierforening. De vil gjerne at det tas befaring på 
foreslått løypetrase, ikke bare sees på skredkart at det der skredfare. En løype de har brukt i mange 
år, som menes skal være trygg. Scooter og båt ønsker at det sees mere på denne trase.  

-Løype Storvikhalvøya. Har fått sett uttalelser i fra Storvik grendelag. Scooter og båt er enig i 
grendelagets uttalelser og er positiv til løype slik foreslått.  

-Svartfosslia hyttefelt. Der må gå 2 løyper, en langs bilvei og skogkant på nersia veien. Ifølge kart var 
den på nersia vei rød? Og ikke tatt med videre? 

-Permanent merking. Står i ny forskrift at det tillates i enkeltpunkter av sikkerhetshensyn. Hvorfor 
ikke jobbe for permanent merking av hele løypenettet? Kommunen har nevnt at det er forsøkt 
tidligere. Det forsøket må gjøres på nytt! De vi har snakket med, reindrift etc er positiv til permanent 
merking! Sikkerhet for alle brukere av fjellet med permanent merking! Det er permanent merking i 
Finnmark, vår nabokommune Kautokeino. Og i Finland. Så at det lar seg gjøre, ja det gjør det.  

Utenom nevnte punkt over, er foreningen positiv til endringene som er foreslått. Dagens løypenett 
skal bestå! Endringer og flere løyper er bare positivt. 

Kommunens kommentar 
Innspillet tas til orientering. Kommunen har gjort noen justeringer som følge av innspillet: 

Stikkløypa på Skorajarvi er forlenget litt, slik at hele vannet er tilgjengelig innenfor 300 meters 
regelen. 

Foreslått løypetrasé forbi Siedivaggi beholdes som i høringsforslaget. 

Løypetraséen på kartet er korrigert slik at den samsvarer med teksten i forskriftsforslaget, og dermed 
går over Bajit Oaggonjavri og Vuolit Oaggonjavri. 

Forskriftsteksten angående permanent merking er justert noe. Dette er et tema det kan jobbes med i 
fremtiden. 
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Det tas for øvrig ikke inn nye løypeforslag nå etter høring og offentlig ettersyn, da det vil kreve en ny 
høringsrunde. Kommunen ønsker å få vedtatt løypeforskriften i kommunestyrets møte i oktober. En 
ny høringsrunde vil forsinke et endelig vedtak. 

 
Cathrin Bergersen (31,8.2021) 
Jeg ønsker ikke snøskuterløyper over min eiendom 55/4 i Oksfjordhamn. 

Kommunens kommentar 
GBR 55/4 berøres ikke av løypetraséen for løype 22: Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen 
slik den er sendt ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune (1.9.2021) 
Vi viser til brev fra Nordreisa kommune datert 14.06.2021 om høring av forskrift om snøskuterløyper 
og rasting på islagte vann i Nordreisa kommune. 

Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 

Saken 

Endringene i motorferdsellovens § 4a i 2015 gjør at eksisterende forskrifter om snøskuterløyper, 
etter gammelt regelverk, opphører 19.06.2021. 

Nordreisa kommune lagt ut ny forskrift på høring, hjemlet i motorferdselloven § 4a andre ledd og 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. Høringsdokumentene 
omfatter både forskriften, løypekart og et utredningsdokument. 

Kommunen har i dag 10 eksisterende snøskuterløyper. Med utgangspunkt i disse har kommunen, 
med bakgrunn i innspill og merknader, foreslått en rekke endringer. Forslagene omfatter blant annet 
videreføring av eksisterende løyper, omlegging av løyper, fjerning av løyper og etablering av nye. 
Forskriften som ligger ute på høring omfatter 24 løyper. Fylkeskommunen ser på enkelte av de nye 
forslagene som utfordrende med bakgrunn i friluftslivsinteresser. 

Friluftsliv 

Jfr. motorferdselloven § 4a skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv 
ved fastsetting av snøskuterløyper. I lovproposisjonen (Stortingsprop 35 L (2014-2015)) står det blant 
annet: Det er særlig friluftslivet som risikerer å bli skadelidende ved etablering av snøscooterløyper, 
ikke minst som følge av eventuell ulovlig kjøring med utspring i løypene. Hensynet til friluftslivet står 
derfor i en særstilling. I proposisjonen fremkommer det at kommunene ikke bør legge 
snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftsområder, samt at kommunene bør holde store, 
sammenhengende vinterfriluftsområder frie for snøskuterløyper. Kommunene må også synliggjøre 
sine vurderinger i saken. 

Nordreisa kommune har kartlagt og verdisatt sine friluftslivsområder i tråd med Miljødirektoratets 
veileder M98-2013. Kartleggingen ble ferdigstilt i april 2020, er tilgjengelig i Naturbase og omfatter 
56 områder. I flere av områdebeskrivelsene er eksisterende skuterløyper beskrevet, og det 
fremkommer at en rekke områder har fått sin verdi knyttet til friluftslivsaktivitet som utøves med 
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utspring fra skuterløypene. I områdebeskrivelsene trekkes det både frem støyproblematikk til 
enkelte områder, så vel som tilgjengeliggjøring.  

I utredningene av foreslåtte skuterløyper brukes friluftslivskartleggingen aktivt. Verdien for friluftsliv 
redegjøres for, og virkningene er i hovedsak godt belyst. Flere steder tas det hensyn til friluftsliv, som 
ved at delstrekning F, i forbindelse med utredninger av løype 5, ikke inkluderes grunnet konflikt med 
friluftslivsverdiene i Samueldalen. Fylkeskommunen støtter dette. Vi stiller likevel spørsmål til 
enkelte av de nye foreslåtte løypene. Blant annet åpner forskriften for flere løyper som i 
utredningene frarådes med bakgrunn i friluftslivshensyn. 

Løype 23 og 24 

Det er foreslått nye skuterløyper på Storvikhalvøya (løype 23 og 24). Hele Storvikhalvøya/Reašnjárga 
er kartlagt og verdsatt som viktig friluftslivsområde (ID: FK00034416), hvorav Kystlinja fra Falla til Ytre 
Storvik (ID: FK00034454) er verdsatt som svært viktig. I utredningene trekkes det fram at 
kartleggingen i hovedsak er basert på bruken i barmarksesongen. Det fremkommer likevel at 
vinterbruken er betydelig, både i tilknytning til skiløypene i området, så vel som toppturtraseer i 
forbindelse med Reašvárri. Med utgangspunkt i løype 23 sin plassering, er det også nærliggende å 
anta at hverdagsfriluftslivet i nærområdene i vintersesongen vil bli påvirket av støy. 

I utredningene frarådes løype 23 og 24 på Storvikhalvøya, blant annet grunnet konsekvensene for 
friluftsliv. Det argumenteres blant annet i støypåvirkning i et viktig friluftslivsområde vinterstid. 
Dagens skiløyper sammenfaller i stor grad med planlagte skiløyper. Til tross for velvilje av 
grendelaget til å flytte eksisterende skiløyper, fremkommer det i utredningene at det vanskelig kan 
gjøres uten å havne innenfor støysonen på 450 meter. 

Fylkeskommunen støtter konklusjonen i utredningene og fraråder løype 23 og 24 grunnet 
friluftslivsinteresser. Løype 23 påvirker dagens skiløyper om nærmiljøområder, mens løype 24 
påvirker et populært toppturfjell og vil bidra til betydelig støyspredning ved å dekke ca. 2/3 av 
Reašvárri og nå over 500 moh. Kommunen har allerede betydelige areal påvirket av snøskuterløyper, 
noe som gir viktige og tilgjengelige vinterfriluftsområder i kystområdene ekstra verdi. 
Fylkeskommunen kan ikke se at det foreligger noen tilleggsargumentasjon som viser hvordan 
friluftslivsinteressene kan ivaretas, etter at vedtaket om å inkludere Storvikløypene i forskriften ble 
fattet. 

Løype 20 

Det er foreslått en ny løype i Kjellerskogen fra parkeringsplassen ved Kjeller samfunnshus med 
påkobling til løype 18. Løypa er foreslått i et viktig friluftslivsområde Kjellerskogen - Moskodalen – 
Vinnelys (ID: FK00034425). Det fremkommer i områdebeskrivelsen, så vel som i kommunens 
utredninger, at skigåing og hundekjøring er blant hovedaktivitetene i området. Området brukes i stor 
grad i vinterhalvåret og er et viktig utfartsområde, så vel som nærturområde. 

I utredningene frarådes løypa grunnet konflikter med eksisterende friluftslivsinteresser. Det står 
blant annet at kommunen har vurdert sannsynligheten for foreslått løype vil kunne medføre at 
tilgjengeligheten for løypen vil gå på bekostning av den fysiske aktiviteten som i dag utøves i dette 
skogsområdet. 

Fylkeskommunen støtter konklusjonen i utredningen og fraråder løype 20 med bakgrunn i friluftsliv. I 
de tilfeller kommunen legger snøskuterløyper i viktige eller svært viktige friluftsområder er det et 
skjerpet krav til utredning og vurdering av virkninger for friluftsliv. Vurderingene som synliggjøres er 
at friluftslivet blir skadelidende, og det fremkommer ikke ny informasjon etter utvalgsbehandlingen. 
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Løype 1 

Kommunen foreslår en justering i løype 1 fra Gahperus til Somájávri. Forslaget er å dreie løypa 
vestover mot Somashytta i en avstand på 225 meter. Formålet er å tilgjengeliggjøre Somashytta for 
rasting for brukere av løypenettet gjennom 300-metersregelen for rasting. Skuterløypa har tidligere 
gått innom hytta, men ikke de siste årene. 

Løype 1 går gjennom et svært viktig friluftslivsområde Saraelv - Saravann – Somajavri (ID: 
FK00034456). Nordkalottleden og Vandrerute E1 går gjennom området og er innom Somashytta. 
Løypa ligger også innenfor Ráisduottarháldi landskapsvernområde hvor deler av verneformålet er å gi 
allmenheten adgang til friluftsliv i et slikt område (særpreget høgfjellsområde). 

I områdebeskrivelsen står det blant annet at på vinterstid er mye av friluftslivet direkte tilknyttet 
tilgjengeligheten som følge av snøskuterløypa. Det fremmes likevel at skutertrafikken har avtatt 
mellom Geatkkutjávri og Somas etter at skuterløypa ikke lenger kunne kjøres helt inn til Somashytta, 
og at skutertrafikken tidvis medfører en del støy. Friluftslivsområdet er kategorisert som et stort 
turområde uten tilrettelegging. Området benyttes også i forbindelse med skiturer og annen 
vinteraktivitet, og kan regnes som del av et større, sammenhengende vinterfriluftslivsområde. 

Fylkeskommunen mener det har en verdi for friluftslivet å ivareta hytta uten direkte påvirkning av 
snøskuter, slik situasjonen er i dag. Med bakgrunn i friluftslivskartleggingen, verneformålet og de 
populære turrutene som ligger i forbindelse med Somashytta, anbefaler fylkeskommunen at løypa 
legges slik at hytta ikke kan brukes til rast med snøskuter. Kommunen argumenterer med at hytta 
kan benyttes som nødbu for snøskuterkjørere, men denne funksjonen har den allerede i dag i tilfeller 
hvor nødretten gjør seg gjeldende. 

Fylkeskommunen fraråder, i likhet med nasjonalparkstyret og Statsforvalteren, at det tillates 300 
meters rastesone innenfor landskapsvernområdet med bakgrunn i virkningene for friluftsliv. 

Sammenligning av friluftslivsområder 

Jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4 a. skal kommunen vurdere 
betydningen av friluftslivsområdene hvor løypene planlegges opp mot øvrige friluftslivsområder i 
kommunen. Av særlig viktighet er å vurdere kvalitet og funksjon på områdene. Fylkeskommunen 
savner en slik overordnet vurdering, og ser at kommunen bør trekke frem sine viktigste 
vinterfriluftslivsområder uten støypåvirkning. På denne måten kan en lettere danne seg et helhetlig 
bilde over påvirkningen. Fylkeskommunen savner også sammenlignbare områder konkret knyttet til 
løype 23, 24, 20 og 1. 

Kart og bestemmelser 

Løypene i forskriftskartet må være nummerert, og det må være sammenheng mellom 
nummereringen i bestemmelsene og kartet. Slik framstillingen nå foreligger, er det utfordrende å se 
sammenhengen mellom løypenavn i bestemmelsene og traseene på kartet uten lokalkunnskap. Det 
bør også klargjøres hvilke vann det tillates å kjøre på hele vannet for å raste. 

I § 4 - b) står det at maksimal hastighet nær bebyggelse i en avstand på 100 meter eller mindre ikke 
bør overskride 20 km/t. Dette er en upresis bestemmelse, og begrepet bør må endres til skal. 
Fylkeskommunen etterlyser også bruk av redusert hastighet som avbøtende tiltak i forbindelse med 
skiløyper, hytter og aktuelle strekninger i tilknytning til viktige og svært viktige vinterfriluftsområder. 

Vilt 
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Kommunen har vurdert virkninger knyttet til elgbestanden, trekkveier og vinterbeite. Årstiden som 
genererer skutertrafikk og økt ferdsel ut fra løypene er, etter en lang vintersesong, ofte en ekstra 
sårbar periode for viltet. Kommunen har blant annet tatt ut Nordreisa skuter og båtforening sine 
løypeforslag nr. 4, 6 og 8 blant annet grunnet konsekvenser for vilt. Løypeforslag nr. 6 vil komme i 
konflikt med trekkleder for elg i området som sammenbinder Pilteri og Rotsund med Kildalen, med 
videre trekklei til Reisadalen. Fylkeskommunen støtter vurderingene og mener at virkningene av 
fragmentering av habitat og trekkleder for elg må vektlegges. 

Samferdsel 

Viser til håndbok Veileder Snøscooter. Der snøscooterløyper krysser fylkesveg eller går parallelt 
nærmere fylkesvegen enn 50 meter må det søkes om tillatelse for kryssing og dispensasjon fra 
veglovens byggegrenser. 

Kulturminner 

Kommunen skal ta hensyn til kulturminner og kulturmiljø, og må søke å finne løsninger for å unngå å 
komme i konflikt med disse. Dersom det skal foretas tiltak i grunnen må fylkeskommunen få saken 
tilsendt for gjennomgang. 

Vi ber om at kommunen tar kontakt ved behov for spørsmål og ytterligere avklaringer. 

Kommunens kommentar 
Løype 23 og 24 

Av løypeforslagene som i høringsforslaget er benevnt som løype 23 og 24, så er løype 24 tatt ut etter 
høring. Stemmer at kommunens administrasjon frarådet de nevnte løypeforslagene. Forslagene ble 
imidlertid tatt inn under politisk behandling av saken, men utredningen ble ikke endret etter politisk 
vedtak. 

Løype 20 

Løypeforslag benevnt som løype 20 i høringsforslaget er tatt ut av endelig forslag etter høring. 

Løype 1 

Etter høring er det endelige forskriftforslaget blitt justert slik at det innenfor Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde kun tillates utkjøring på inntil 15 meter fra snøskuterløypa for å raste, med 
unntak av den delen av løypa som går ute på selve Somajarvi, der vi fortsatt foreslår å beholde 300 
meters regelen for å tilgjengeliggjøre gode raste- og fiskeplasser ved/på vannet. 

Foreslått trasé for snøskuterløypa er også justert etter høring, slik at den tilnærmet følger tidligere 
trasé, med mindre justeringer. Somashytta er dermed ikke tilgjengelig for rasting gjennom 300 
meters regelen i vårt endelige forslag. 

Sammenligning av friluftslivsområder 

Kommunen har vurdert støynivå nøye på alle løyper. Innspillet tas til orientering 

Kart og bestemmelser 

Kart og bestemmelser er i stor grad justert i samsvar med fylkeskommunens kommentarer.  

Vilt 

Innspillet tas til orientering. 
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Samferdsel 

Innspillet tas til orientering. 

Kulturminner 

Innspillet tas til orientering. 

 

Statskog SF (31.8.2021) 
Det vises til vedtak i Nordreisa driftsutvalg sak 46/21 som ble sendt på høring 14.6.2021, med 
høringsfrist 1. september 2021. 

Statskog SF har følgende generelle merknader: 

Statskogs mener generelt at det eksisterende løypenettet tilfredsstiller de fleste brukernes behov for 
rekreasjonskjøring og tilgang på fiskevann. Som grunneier er vi derfor tydelige på at vi ikke ønsker 
flere løyper. 

Nordreisa kommune har et veldig godt utbygd scooterløypenett, og mange av scooterløypene ligger 
på statens grunn. Vi erfarer at scooterløypene er utgangspunkt for ulovlig kjøring. Dette kan 
dokumenteres ved behov. Det betyr svært sannsynlig at flere scooterløyper betyr mer ulovlig kjøring. 
Områder der vi registrerer mye lekekjøring er Svartfossområdet, Gahperusfjellet og ved Røyel-løypa. 
Dette er kjøring som ikke bare er ulovlig, men også farlig. 

Det er årlig en betydelig forsøpling ved de mest brukte rasteområdene som etableres ved løypene. 
Både søppel og latrineavfall registreres årlig i disse områdene. Å rydde opp i disse områdene er en 
del av driften av løypene som Nordreisa kommune har ansvar for, og som grunneier mener at 
kommunen må ta aktivt tak i.  

Statskog har følgende merknader til løypetraseene: 

Løype 1: Gahperus –Somajavri 

Vi har ingen innsigelser i forslaget på strekningen fra Gahperus til Raisduottarhaldi LVO. 

I verneområdet er det kartlagt flere lokaliteter med sensitive arter som løypa går forbi. Selv om det 
endelige løypeforslaget er justert noe i forhold til tidligere forslag, mener Statskog at 300 m regelen 
ikke bør gjelde i LVO. 

I praksis betyr 300 m regelen at scooterkjøring faktisk kan skje innenfor et belte på 600 m noe som 
kan føre til uønska forstyrrelse av sensitive arter.  

Omlegging av løypa på Somasjavre: 

Det er foreslått å legge om løypa slik at den går forbi Somashytta i en avstand på under 300 m slik at 
det er lovlig å kjøre til hytta. Dette er ordning som er utprøvd før og det fungerte ikke. Antall besøk 
av folk som brukte scooter til hytta overgikk langt det hytta hadde kapasitet for.  

Hytta er oppført som et oppsyns/arbeidshusvær for tjenestemenn fra Forsvaret, 
Reindriftsforvaltningen, Fjelltjenesten og Reindrifta – samt et åpent tilbud til friluftsfolket når det er 
ledig kapasitet. Hytta har begrenset kapasitet og skal den fungere som et tilbud til alle kan det ikke 
være uregulert kjøring med scooter til hytta.  
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Løypa bør gå slik som i dag, eventuelt flyttes noe østover i starten slik at det blir mulig å sette opp 
telt på fine leirplasser langs østbredden innenfor en lovlig avstand på 300 m.  

Folk som kommer til Somas med scooter og ønsker å bruke Somashytta er selvsagt velkomne til å 
bruke hytta. Fra dagens scooterløype betyr dette at de må gå ca 650 m. Det bør være overkommelige 
for de fleste.  

Statskog som grunneier vil sterkt fraråde en omlegging av scooterløypa som foreslått. Skulle 
kommunen velge å se bort fra denne sterke anbefalingen vil andre enn Statskog måtte ta på seg 
driftsansvaret for hytta. Videre vil Statskog måtte vurdere bruk av grunneier retten for å forhindre 
dette.  

Løype 2: Stikkløype til Skorajavre 

Ingen innsigelser 

Løype 3 og 5: Sammenbindingsløyper fra løype 1 til Kåfjord 

Statskog ønsker ikke disse løypene opprettet. Løypa dekker ikke et nytt transportbehov, da 
sammenbindingsløype 4 vil gi adgang til løype 1 som i dag.  

De forslåtte løypene går igjennom et av de få større sammenhengende fjellområdene i Nordreisas 
vestfjell.  Området brukes til ski og annet tradisjonelt friluftsliv. Slike områder med grei adkomst blir 
det stadig mindre av, og er derfor viktige å bevare «stille rom» for allment friluftsliv.  

Løype 4: Sammenbindingsløype fra løype 1 til Kåfjord 

Ingen innsigelser 

Løype 6: Oksfjord – Gearpmeskrysset 

Ingen innsigelser 

Løype 7: Stikkløype fra løype 6 til Cierrejavri 

Statskog ønsker ikke denne løypa opprettet. Opprettelsen er begrunnet i å få tilgang på flere 
fiskevann. I Nordreisa er det unike muligheter til gode fiskevann både ved eksisterende løype og i 
umiddelbar nærhet til løypene. Eksisterende løyper på statsgrunn dekker dette behovet slik Statskog 
ser det. 

Løype 8: Gearpmeskrysset – Kautokeino 

Ingen innsigelser 

Løype 9: Sideløype fra løype 8 til løype 11 

Statskog ønsker ikke denne løypa opprettet. Løypa dekker ikke noe transportbehov, behovet dekkes 
av løype 8 og hele løypa er en unødvendig snarvei.  

Løype 10, 11 og 12   

Ingen innsigelser 

Løype 13: Svartfoss bru – Gearpmeskrysset 

Ingen innsigelser.  

Løype 14: Stikkløyper fra løype 13 til Svartfosslia hyttefelt 
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Ingen innsigelser 

Løype 15: Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden. 

Ingen innsigelser. Den eksisterende snarveien brukt av folk som kommer fra Trondsanes og som skal 
til løype 13, den bør etableres. 

Løype 16: Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på vestsiden av elva 

Dette forslaget er ikke godt nok utredet. Slik Statskog ser det må dette utredes nærmere før 
sammenbinding kan iverksettes. Statskog som grunneier vil ikke akseptere dette uten nærmere 
utredninger.  

Løype 17: Sappen til løype 1 

Ingen innsigelser 

Løype 18: Røyelen – Løype 6 

Ingen innsigelser som grunneier. Men den delen av løypa som går fra Ragasjohka og gjennom Porten 
er skredfarlig. Derfor bør det ikke legges scooterløype gjennom dette området. 

Løype 19: Ragasjohka til Ragasjavri 

Ingen innsigelser 

Løype 20: Kjellerskogen til løype 18 

Statskog er grunneier på deler av strekningen. Vi ønsker ikke løypa opprettet. Området er viktig for 
tradisjonelt friluftsliv og som vinterområde for elg. En scooterløype vil føre til uønska aktivitet og 
være en belastning for naturmiljøet der. 

Løype 21 – 22 -23 – 24:  

Berører ikke statsgrunn 

 

Statskog SF forutsetter også generelt at vi som grunneier ikke blir hindret av skuterløyper i egen bruk 
av veier i forbindelse med drift av våre eiendommer. 

Statskog SF vil utstede grunneiers tillatelse på når forskrift for skuterløyper er vedtatt.   

Kommunens kommentar 
Etter høring er det endelige forskriftforslaget blitt justert slik at det innenfor Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde kun tillates utkjøring på inntil 15 meter fra snøskuterløypa for å raste, med 
unntak av den delen av løypa som går ute på selve Somajarvi, der vi fortsatt foreslår å beholde 300 
meters regelen for å tilgjengeliggjøre gode raste- og fiskeplasser ved/på vannet. 

Foreslått trasé for snøskuterløypa er også justert etter høring, slik at den tilnærmet følger tidligere 
trasé, med mindre justeringer. Somashytta er dermed ikke tilgjengelig for rasting gjennom 300 
meters regelen i vårt endelige forslag. 

Løypeforslagene som i høringsforslaget er benevnt som løype 3, 5, 7, 9, 16, 20 og 24 tas ut av 
kommunens endelige forskriftsforslag etter høring. 
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Irene Jensen (30.8.2021) 
Vi som grunneier av gbr 2 bnr 2 ønsker gjerne en skuterløype velkommen, men under visse 
forutsetninger: 

1. Vår drikkevannskilde er Laksvatnet. Løype må derfor gå nedenfor vatnet for å gi minst mulig 
forurensning. 

2. Rasting. Det må merkes forbud mot rasting i området på/rundt vatnet. 

Kommunens kommentar 
Kommunen foreslår en ny trasé forbi Laksvatnet som er nedenfor vannet, samt at vi legger inn en 
bestemmelse i forskriftsteksten som forbyr utkjøring fra snøskuterløypa for å raste på og i 
umiddelbar nærhet av Laksvatnet. 

 

Steffen Bakkland (1.9.2021) 
Nedenfor markert med kursiv kommer svar på høringsbrev som referert ovenfor. Tekst er hentet fra 
høringsbrevet, kun rød tekst er «nytt». Viser også til samtale med Hanne Henriksen i Nordreisa 
Kommune om dette tilsvaret. 

 Innspill fra Steffen Vang Bakkland 
o Steffen fremmer to forslag til nye løyper. 
o I første forslag støtter Bakkland Storvik Grendelags forslag om skuterløyper i Storvik, og 

foreslår å videreføre forslaget fra det sørlige endepunktet ved Storvatnet og videre ned forbi 
Myrslett til Skogbakken 

Storvik Grendelags forslag om skuterløype i Storvik ble vedtatt på politisk nivå. Da avslaget for forslag 
1 (Bakklands skuterløype forslag) baserer seg på at Storvik Grendelags forslag om skuterløype ble 
avslått, ville ikke Bakklands forslag 1 være gyldig. Da det nå blir skuterløype i Storvik ønsker jeg at 
Forslag 1 med nødvendige modifikasjoner for å få til en godkjenning tas til ny vurdering. 

Forslag: Samme forslag som tidligere «forslag 1» da Storvik skuterløype nå er godkjent, som dette 
forslaget i utgangspunktet var avhengig av. Det åpnes for modifikasjoner av forslaget, for at denne 
løype traseen kan gjennomføres. Grunneier for 6/5 gir tillatelse til bruk av eiendommen for parkering 
om dette er ønskelig (se kart) og at løype start / slutt kan være der. Det vil i så fall være i området 
«svennmyra» på østsiden av Myrslettveien. Flere grunneiere i området som berøres av skuterløype 
forslaget, er positiv til dette forslaget. Se vedlegg for opptegnet forslag for skuterløype. Denne er ikke 
«skrevet i stein» men et forslag som lett kan justeres. Det foreslåes at Nordreisa Kommune, 
grunneiere og evt scooter og båtforening drar på befaring i området. Da for å fastslå hvor det er mest 
hensiktsmessig og legge skuterløype samt start / slutt på løypenettverket « Myrslett – Storvik» 

Kommentar fra Bakkland: Nordreisa Kommune sier at området fra Myrslett og Skogbakken opp til 
sammenbindingspunkt til Storvik grendelags løypeforslag (rundt storvannet/Karjala) brukes av 
skigåere på vinteren. Dette avkrefter grunneier hvor skuterløypen er foreslått. 

 Kommunens vurdering: Dette området blir brukt som friluftsområde gjennom hele året, og har 
en del skigåere på vinteren, dermed er det ikke ønskelig med skuterløype her. Løypeforslag 1 
avhenger av at Storvikløypa som foreslått av grendelaget i Storvik tas med vedtas, noe det ikke 
gjør, dermed blir forslaget ikke tatt med videre i revisjonsprosessen. 

o I andre forslag foreslår Bakkland en sammenbindingsløype mellom sitt første forslag 
og eksisterende Røyelløype. 
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 Kommunen vurdering: Løypeforslag 2 er et viktig område for toppturturisme på vinteren og 
brukes hyppig av skigåere inn til en hytte og bålplass. Det er viktig å bevare slike friluftsområder 
og at det ikke forstyrres av skuterkjøring. Det vil også medbringe støy som vil oppleves som 
generende. 
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Kommunens kommentar 
Kommunen tar ikke inn nye løypeforslag nå etter høring og offentlig ettersyn, da det vil kreve en ny 
høringsrunde. Kommunen ønsker å få vedtatt løypeforskriften i kommunestyrets møte i oktober. En 
ny høringsrunde vil forsinke et endelig vedtak. 
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Etablering av interkommunalt politisk råd  I Nord-Troms 

Vedlegg 
1 Vedtak fra møte i Nord-Troms regionråd 30.-31.08.2021 
2 Vedtaksmelding til Årviksanderklæringen-endelig v/Tromsø-områdets regionråd 
3 Et felles Interkommunalt politisk råd v/Visjona AS 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner 

et felles IPR fra 1. januar 2022 med navnet Nord-Troms Interkommunale Politiske 
Råd. 

2.  Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 
2021. 

3. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR, som minimum 
skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd.. Arktisk IPR 
skal jobbe med overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det 
utarbeides en egen samarbeidsavtale som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og 
ressursbehov. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
4. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner 

et felles IPR fra 1. januar 2022 med navnet Nord-Troms Interkommunale Politiske 
Råd. 

5.  Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i løpet av høsten 
2021. 

6. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR, som minimum 
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skal inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd.. Arktisk IPR 
skal jobbe med overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det 
utarbeides en egen samarbeidsavtale som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og 
ressursbehov. 
 

 

Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Den nye kommuneloven gir bestemmelser om organisering av interkommunale politiske råd for 
kommunene.  Lovens paragraf 18 fastlegger nærmere hvordan et slik samarbeid skal etableres. 
 
Nord-Troms regionråd (NTRR) har drøftet å søke samarbeid med Tromsø-regionens regionråd 
og derav opprette et felles interkommunalt politisk råd (IPR) for de 9 kommunene.  
 
Et interkommunalt politisk råd er en formalisering av et politisk samarbeid for to eller flere 
kommuner eller fylkeskommuner. IPR erstatter regionrådene som organisasjonsform, og 
kommer som følge av ønsket om en formalisert struktur av samarbeidet, og en spesifikk plass i 
forvaltningssystemet. IPR er nå regulert i kommunelovens § 18. Regionrådenes virksomhet var 
tidligere ikke lovregulert. 
 
Prosessen med å opprette IPR for Nord-Troms har pågått siden 2018. Representantskapet i 
NTRR ga da tilbakemelding om at det var ønskelig å utrede samarbeid mot Tromsø-området og 
Vest-Finnmark, og da med mål å finne den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-
Troms.  
 
Det kom også en henvendelse samme år fra Tromsø-områdets regionråd med ønske om å se på 
muligheten for et regionalt samarbeid for de 9 kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området. 
Siden da har det vært jobbet med dette alternativet, som er benevnt som IPR-9. 
 
Kvænangen kommune har i tillegg hatt kontakt med Vest-Finnmark regionråd, og regionrådet 
der har gitt klarsignal for at Kvænangen kan gå inn i det nye Vest-Finnmark IPR.  Kvænangen 
kommune har på sin side ikke tatt endelig stabndpunkt til hvilket IPR dem ønsker å tilhøre i 
framtiden. 
 
Nordreisa kommune har gjort sonderinger mot Vest-Finnmark regionråd, men har ikke valgt å 
gå videre med dette alternativet.  Samtidig har kommunestyret i Nordreisa i flere vedtak vært 
avventende til etablering av et stort IPR bestående av Tromsø-området og Nord-Troms.  Noe av 
begrunnelsen har vært at den nye regionen blir veldig omfattende geografisk, med lange 
avstander fra Tromsø til Nord-Troms, samtidig som Tromsø som senter vil gjøre Nord-Troms til 
en utkantregion.  Skepsisen har også basert seg på at Tromsø-områdets regionråd forventer at 
det nye IPR-9 skal ha sitt kontor og bemanning i Tromsø. 
 
Kommunestyrene i kommunene i Nord-Troms har ikke behandlet IPR-saken etter den 
opprinnelige behandlingen av intensjonsavtalen med Tromsøområdets regionråd. 
 
Daglig leder i Nord-Troms regionråd, Berit Fjellberg, ble tidligere i år tilsatt som ny leder av 
Nord-Troms studiesenter, og hun tiltrådte denne stillingen i sommer.  Ordfører Hilde Nyvoll i 
Nordreisa ble da konstituert som daglig leder, i påvente av ansettelse av ny leder.  Som følge av 
begrensede administrative ressurser valgte Nord-Troms regionråd å engasjere 
konsulentselskapet Visjona AS for å bistå i IPR-prosessen.  Her vises til vedlagte notat fra 
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Visjona, som i hovedtrekk går gjennom grunnlag, prosess, erfaringer og fordeler og ulemper 
med en sammenslåing med Tromsø-regionen. 
 
Nord-Troms regionråd har for kort tid siden ansatt ny daglig leder, og dette er Robert Jensen, 
som tiltrådte stillingen 01.10.21. 
 
  
ÅRVIKSANDSERKLÆRINGEN 
 
I regionrådsmøte 31.8.2021 sak 33/21 kalt Årviksandserklæringen ble det gjort slikt vedtak: 
 
Hva saken gjelder 
Vi er blitt kjent med muligheten for å delta i flere interkommunale politiske råd. For eksempel 
Osloregionen som består av 65 kommuner, her er flere interkommunale politiske råd med.  
 
Nord-Troms Regionråd er enige om følgende forslag til løsning for neste steg:  
1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner et felles 
IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i 
løpet av høsten 2021.  
 
2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR som minimum skal 
inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd. IPR skal jobbe med 
overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen 
samarbeidsavtale for Arktisk IPR som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og ressursbehov.  
 
3. Forslag til løsning oversendes Tromsøregionens regionråd til behandling før Nord-Troms 
Regionråd går videre i saken. 
 
Saken har vært forelagt Tromsø-områdets regionråd med slik utredning og vedtak 2.9.2021: 
Tromsø-områdets regionråd ser at dette er en erklæring om en tenkt løsning, og ikke et endelig 
vedtak om sammenslåing av våre to regionråd til et nytt interkommunalt politisk råd.  
 
Vi har i fire år sondert muligheten for denne sammenslåingen, og vi viser til sak 33/21, 
Årviksands erklæringen på vårt møte, torsdag 2/9 hvor vi redegjør nærmere for bakgrunn, 
framdrift, prosess og anbefaling for alle våre respektive kommuner. Arbeidsgruppen har utført 
den oppgaven de skulle, i henhold til mandatet som ble gitt. 
 
 
I møtene i arbeidsgruppen ble det aldri løftet en ide om et overordnet IPR, og er derfor heller 
ikke utredet. Vi har fra vår side diskutert dette forslag til løsning, og har også vært i kontakt med 
Osloregionen for å lære mer om denne organisasjonsformen. Vi har i tillegg sjekket med 
omliggende regionråd for å sondere terrenget og interessen, og tilbakemeldingene vi fikk tilsier 
at dette ikke er av allmenn interesse, og at ingen ser hensikten med et å finansiere et styre hvor 
ikke alle kommunene får delta.  
 
En overgang fra et regionråd til et interkommunalt politisk råd er en prosess hvor det skal 
utarbeides og sammenfattes kunnskapsgrunnlag, overordnet visjon og strategier, 
handlingsplaner, rekrutteres ressurser og kompetanse. Dette vil være en omfattende prosess, og å 
skulle gjøre dette på to nivåer samtidig vil bli en utfordring.  
 
Vedtak  
1. Tromsø-områdets regionråd tar erklæringen til orientering.  
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2. Tromsø-områdets regionråd kan ikke på dette tidspunkt avsette tid og ressurser for å inngå i 
en arbeidsgruppe som skal jobbe med et Arktisk Interkommunalt politisk råd.  
3. Vi ber Nord-Troms regionråd om å komme med en ny invitasjon når en slik organisering er 
vedtatt i alle rådets medlemskommuner. 
 
 
VIDERE ARBEID MED INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD – IPR 
 
Årviksandserklæringen tilsier at Nord-Troms Regionråd er samlet om å opprette eget IPR. 
Kommunestyret bes ta stilling til dette vedtaket. 
 
Samtidig ønsker regionrådet det i tillegg etableres et overordnet samarbeidsorgan som minimum 
involverer kommunene i Nord-Troms og Tromsø-området.  Et slik samarbeidsorgan kan 
inkludere tilgrensede regioner i henholdsvis Troms og Finnmark.  Regionene Tromsø-området, 
Nord-Troms og Vest-Finnmarkt har mange fellestrekk og utfordringer med hensyn til 
næringsstruktur, infrastruktur, utdanning og andre områder som kan sikre en god 
samfunnsutvikling. Et slik samarbeid kan organiseres enten som Arktisk IPR eller som et 
samarbeidsforum som ikke er lovregulert.  Et større regionalt samarbeid som inkluderer alle 
kommunene i Tromsø-området, Nord-Troms og Vest-Finnmark vil bety at Nord-Troms regionen 
blir mere sentral og ikke en utkant i en storregion. 
 
 
Kommunenes ulike utgangspunkter 
Kvænangen kommune og til dels Nordreisa kommune har i IPR-prosessen hatt kontakt nordover 
mot Vest-Finnmark regionråd. Avstanden dit og mulighetene for gjennomslag kan i enkelte 
sammenheng oppleves lettere enn i en stor region med Tromsø som utgangspunkt. 
 
Storfjord og Lyngen har en noe nærmere geografisk tilknytning til Tromsø og kan ha bedre 
tilgang til synergieffekter av tiltak som initieres i Tromsø-området. Derav er ønsket om å kunne 
påvirke beslutninger her naturlig å tenke seg. 
 
Skjervøy og Kåfjord kan oppleve at eksisterende region er et naturlig samarbeidsområde, med 
lengre avstander både til Tromsø-området og Vest-Finnmark. 
 
Årviksandserklæringens konklusjon om etablering av IPR med de eksisterende 6 kommuner 
anses som førende for videre samarbeid i Nord-Troms. Uten tilslutning fra alle kommuner vil 
risikoen for en oppdeling av regionen som politisk samarbeidsområde være til stede. 
 
Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark 
Flere av kommunene har vært bekymret for at tiltakssonen kan bli utvannet ved en 
sammenslåing av Nord-Troms regionen og Tromsø-regionen.  Det er de siste årene reist krav om 
at områder i Tromsø kommune og flere andre kommuner i Troms bør få tilgang til de samme 
ordningene som ligger inne i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark.  I dag er det bare de 6 
kommunene i Nord-Troms + Karlsøy som tilhører Nord-Troms i tiltakssonesammenheng. 
 
 
KONKLUSJON OG TILRÅDING 
 
Ordførernes felles forslag (Årviksand-erklæringen) om etablering av IPR Nord-Troms vil kunne 
videreføre de mange gode samarbeidsordningene som er etablert av de 6 kommunene i Nord-
Troms.  Samtidig vil dette synliggjøre Nord-Troms som egen region, med de mange særtrekk 
slik som grensekommuner, 3 stammers møte, innland, kyst, primærnæringer m.v. 
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Etablering av IPR Nord-Troms pr. 01.01.2022 vil gi klare styringssignaler til etableringen av 
Campus Nord-Troms, driften av Nord-Troms Museum, ungdomssamarbeidet, Avfallsservice 
AS, Kommunedirektørutvalget (KDU), ulike fagledernettverk og andre etablerte 
samarbeidsløsninger. 
 
Som følge av Tromsø-områdets tydelige vedtak i deres regionsrådsmøte 2.9.2021 i forhold til 
etablering av Arktisk IPR, så synes det urealistisk med et slik IPR-9.  Vi vil derfor heller 
anbefale at det jobbes med å etablere et overordnet samarbeidsforum for Nord-Troms, Vest-
Finnmark og Tromsø-området. 
 
Kommunedirektørene i alle kommuner i Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, 
Skjervøy, Lyngen og Storfjord) anbefaler kommunestyrene å godkjenne etableringen av Nord-
Troms Interkommunale Politiske Råd (IPR). 
 
Kommunedirektørene anbefaler videre at at ordførerne gjennom Nord-Troms Interkommunale 
Politiske råd følger opp Årviksandserklæringens intensjon i punkt 2. Dette kan skje ved at det 
etableres et formalisert samarbeid som inkluderer regionene Nord-Troms, Vest-Finnmark og 
Tromsø-området. 
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I dagens regionrådsmøte er vi blitt ening om følgende innstilling; 

  

1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner et felles 
IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i 
løpet av høsten 2021. 

2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR som minimum skal 
inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd. IPR skal jobbe med 
overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen 
samarbeidsavtale for Arktisk IPR som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og 
ressursbehov. 
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          Tromsø, 6.9.2021 

 

MELDING OM VEDTAK FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD 

Sak 33/31: Årviksands erklæringen. 

I dagens regionrådsmøte, torsdag 2. september 2021, ble sak 33/21 Årviksands erklæringen 
behandlet.  

Hva saken gjelder 
Vi er blitt kjent med muligheten for å delta i flere interkommunale politiske råd. For eksempel 
Osloregionen som består av 65 kommuner, her er flere interkommunale politiske råd med.  

Nord-Troms Regionråd er enige om følgende forslag til løsning for neste steg: 

1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner et felles 
IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i kommunestyrene i 
løpet av høsten 2021. 

2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR som minimum skal 
inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd. IPR skal jobbe med 
overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en egen 
samarbeidsavtale for Arktisk IPR som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og 
ressursbehov. 

3. Forslag til løsning oversendes Tromsøregionens regionråd til behandling før Nord-Troms 
Regionråd går videre i saken. 

 

Vedtak fra Tromsø-områdets regionråd: 

 

Saksutredning: 

Tromsø-områdets regionråd ser at dette er en erklæring om en tenkt løsning, og ikke et endelig 
vedtak om sammenslåing av våre to regionråd til et nytt interkommunalt politisk råd. 

Vi har i fire år sondert muligheten for denne sammenslåingen, og vi viser til sak 33/21, Årviksands 
erklæringen på vårt møte, torsdag 2/9 hvor vi redegjør nærmere for bakgrunn, framdrift, prosess og 
anbefaling for alle våre respektive kommuner. Arbeidsgruppen har utført den oppgaven de skulle, i 
henhold til mandatet som ble gitt. Saken skal behandles på møtet i dag, og det meste tilsier at rådet 
vil slutte seg til innstillingen som den foreligger. 

I møtene i arbeidsgruppen ble det aldri løftet en ide om et overordnet IPR, og er derfor heller ikke 
utredet. Vi har fra vår side diskutert dette forslag til løsning, og har også vært i kontakt med 
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Osloregionen for å lære mer om denne organisasjonsformen. Vi har i tillegg sjekket med omliggende 
regionråd for å sondere terrenget og interessen, og tilbakemeldingene vi fikk tilsier at dette ikke er av 
allmenn interesse, og at ingen ser hensikten med et å finansiere et styre hvor ikke alle kommunene 
får delta. 

En overgang fra et regionråd til et interkommunalt politisk råd er en prosess hvor det skal utarbeides 
og sammenfattes kunnskapsgrunnlag, overordnet visjon og strategier, handlingsplaner, rekrutteres 
ressurser og kompetanse. Dette vil være en omfattende prosess, og å skulle gjøre dette på to nivåer 
samtidig vil bli en utfordring.  

 

Innstilling til vedtak 

1. Tromsø-områdets regionråd tar erklæringen til orientering. 
2. Tromsø-områdets regionråd kan ikke på dette tidspunkt avsette tid og ressurser for å inngå i 

en arbeidsgruppe som skal jobbe med et Arktisk Interkommunalt politisk råd. 
3. Vi ber Nord-Troms regionråd om å komme med en ny invitasjon når en slik organisering er 

vedtatt i alle rådets medlemskommuner. 

 

Vedtak: 

1. Tromsø-områdets regionråd tar erklæringen til orientering. 
2. Tromsø-områdets regionråd kan ikke på dette tidspunkt avsette tid og ressurser for å inngå i 

en arbeidsgruppe som skal jobbe med et Arktisk Interkommunalt politisk råd. 
3. Vi ber Nord-Troms regionråd om å komme med en ny invitasjon når en slik organisering er 

vedtatt i alle rådets medlemskommuner. 

Enstemmig 

 

 

Yngve Voktor 

Daglig leder
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Felles IPR for Tromsø-regionen og Nord-Troms 

1. Innledning 
Et felles Interkommunalt politisk råd for Tromsø-området og Nord-Troms har vært i prosess i 
flere år. Nå har prosessen kommet et steg videre mot etablering.  

Nord-Troms regionråd er positiv til et politisk samarbeid med kommunene i Tromsø-områdets 
regionråd. Et slikt samarbeid vil kunne løfte en større region på en bedre måte innen flere ulike 
områder. Det er ingen hindringer for en kommune å være medlem i flere IPR, og i noen tilfeller 
er dette en god løsning.  

Nord-Troms regionråd (NTRR) vedtok den 31. august 2021, å anbefale sine medlemskommuner 
og medlemskommunene i Tromsø-områdets regionråd, å danne et felles Interkommunalt 
politisk råd (IPR) i henhold til kommunelovens §18-1. Samtidig anbefales de 6 Nord-Troms 
kommunene å opprette et eget IPR6 basert på det tidligere NTRR. Vedtak: 

I regionrådsmøte 31.08.2021 er vi blitt kjent med muligheten for å delta i flere 
interkommunale politiske råd. For eksempel Osloregionen som består av 65 kommuner, 
her er flere interkommunale politiske råd med.  

Nord-Troms Regionråd er enige om følgende forslag til løsning for neste steg: 

1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen danner et 
felles IPR 1. januar 2022. Det utarbeides en samarbeidsavtale som behandles i 
kommunestyrene i løpet av høsten 2021. 

2. Kommunestyrene ber ordførerne jobbe med å danne et Arktisk IPR som minimum skal 
inneholde kommunene i Nord-Troms og Tromsøområdets regionråd. Arktisk IPR skal 
jobbe med overordna utvikling og rammebetingelser for storregionen. Det utarbeides en 
egen samarbeidsavtale for Arktisk IPR som avklarer organisering, arbeidsoppgaver og 
ressursbehov. 

3. Forslag til løsning oversendes Tromsøregionens regionråd til behandling før Nord-
Troms Regionråd går videre i saken. 

 

2. Formål og oppgaver 
Arktisk IPR skal kun ta for seg oppgaver som er av felles interesse for alle deltakerne 

a)  Drøfte felles saker på tvers av kommunegrensene  
b)  Utarbeide felles rådgivende strategier   
c)  Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Arktisk IPR 
d)  Arbeide interessepolitisk, og avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale interesser.  
e)  Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles 
regionale interesser.  
f)  Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles 
identitet innenfor samarbeidet 
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3 

Felles IPR for Tromsø-regionen og Nord-Troms 

 

3. Justering av foreslått samarbeidsavtale 
Samarbeidet reguleres av en samarbeidsavtale.  Det er utarbeidet forslag til en 
samarbeidsavtale for et nytt IPR med arbeidstittel Tromsøområdets interkommunale politiske 
råd.  NTRR foreslår å endre denne til å gjelde for Arktisk IPR med nødvendige tilpasninger. Det 
viktigste gjelder punkt 4. om organisering i avtalen. Her bør det ryddes opp i bruken av 
begrepet vertskommuneansvar.  

3.1 Eget rettssubjekt eller vertskommune 

Kilden til mulige misforståelser ligger i kommuneloven. Et IPR kan ifølge §18-3 være et eget 
rettssubjekt eller ha en vertskommune. Legg merke til at kommuneloven har 
vertskommunesamarbeid som egen organisasjonsform som er regulert av §§20. Denne har 
ingen ting med et IPR å gjøre.  

Eksempler på IPR som eget rettssubjekt er Follorådet eller Gardermoen IPR. Her er 
representantskapet den øverste myndigheten. Disse rådene har et eget selvstendig 
organisasjonsnummer og er ikke underlagt andre virksomheter. Selskapsformen er «Annen 
juridisk person». 

Eksempler på IPR med vertskommune er Osloregionen, med Oslo kommune som 
vertskommune, eller Hålogalandsrådet med Harstad som vertskommune. Her har rådene 
organisasjonsnummer som ligger under kommunens. Selskapsformen de er registrert med i 
Brønnøysundregisteret, er «Organisasjonsledd», og kommunedirektøren er øverste 
administrative myndighet. Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Samarbeidsavtalen sier at 
avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås av Oslo kommune på vegne av Osloregionen. Oslo 
kommune har også arbeidsgiveransvar for sekretariatet og arkiv-, regnskaps- og 
revisjonsansvar. 

I flere av samarbeidsavtalene for landets IPR er det sammenblanding av disse 
organiseringsformene. Det er ikke mulig etter kommuneloven å være et eget rettssubjekt og 
samtidig være organisert under en vertskommune. Eksempler på slike avtaler er de for Vest-
Finnmark IPR og Hålogalandsrådet. Om de er lovlige skal vi ikke begi oss inn på her, men de er i 
alle fall grunnlag for misforståelser om organiseringen.  

NTRR foreslår at Arktisk IPR organiseres med en vertskommune med Tromsø kommune som 
vertskommune og ikke som et selvstendig rettssubjekt. Det foreslås også at eventuelle ansatte 
kan ha kontor i den kommunen i regionen hvor det passer best. 

3.2 Utvidelse av rådet 

NTRR anbefaler at samarbeidsavtalen får med et punkt hvor utvidelse av rådet til flere 
kommuner og råd er mulig etter en søknad, og en avgjørelse i representantskapet med for 
eksempel 2/3 av stemmene.  
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Felles IPR for Tromsø-regionen og Nord-Troms 

4. Oppstart 
NTRR anbefaler at oppstart og begynnende drift av Arktisk IPR foregår med ressurser fra de to 
regionrådene, og at budsjett og finansieringsmodell for videre drift kommer på plass i løpet av 
2022. Umiddelbart etter at Arktisk IPR er etablert bør arbeidet med en strategisk plan for rådet, 
og en handlingsplan for resten av valgperioden igangsettes. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/701-20 

Arkiv:                140  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 21.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
88/21 Driftsutvalget 30.09.2021 
43/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 26.10.2021 
55/21 Nordreisa formannskap 20.10.2021 
91/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 
27/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2021 

 

Revisjon av kommunal planstrategi 2020-2023 Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: 
 
1) Formannskapet ønsker konkretisering til kommunestyret om hvilke planer som er lovpålagt 
og hvilke planer som er nødvendige for å utløse eksterne midler. Videre ønsker vi en vurdering 
av om det er hensiktsmessig med en plan for virksomheten innen hvert hovedutvalg, evnt med 
delplaner etter behov.  
 
2) Administrasjonen gjør følgende endringer / tillegg i plantabell:    

 Reguleringsplan Storslett sentrum 2021-2022 
 Lønnspolitisk plan 2022 
 Overordnet kompetanseplan 2022-2023 
 Boligpolitisk strategi 2022-2023 
 Kulturminneplan 2021- 2022 
 Reguleringsplan Saga skianlegg 2021-2022  
 Kommunikasjonsstrategi 2022 
 Eierskapsmelding 2022 

 
Det ble først stemt over formannskapets fellesforslag punkt 1 satt opp mot innstillingen. 
Forslaget fikk 6 stemmer og 1 stemte for innstillingen. Fellesforslaget dermed vedtatt.   
 
Det ble deretter stemt over punkt 2 i fellesforslaget. Forsalget enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Formannskapet ønsker konkretisering til kommunestyret om hvilke planer som er lovpålagt og 
hvilke planer som er nødvendige for å utløse eksterne midler. Videre ønsker vi en vurdering av 
om det er hensiktsmessig med en plan for virksomheten innen hvert hovedutvalg, evnt med 
delplaner etter behov.   
 
Administrasjonen gjør følgende endringer / tillegg i plantabell:    

 Reguleringsplan Storslett sentrum 2021-2022 
 Lønnspolitisk plan 2022 
 Overordnet kompetanseplan 2022-2023 
 Boligpolitisk strategi 2022-2023 
 Kulturminneplan 2021- 2022 
 Reguleringsplan Saga skianlegg 2021-2022  
 Kommunikasjonsstrategi 2022 
 Eierskapsmelding 2022 

 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 30.09.2021   
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Fremlagt planstrategi for Nordreisa kommune 2020-2023 vedtas som den foreligger. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Fremlagt planstrategi for Nordreisa kommune 2020-2023 vedtas som den foreligger. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Planstrategien har vært oppe til behandling i kommunestyremøtene i oktober i fjor og juni i år. I 
oktobermøtet vedtok kommunestyret følgende: 
 
1. Fremlagt planstrategi for 2020-2023 vedtas som den foreligger. 
2. Kommunens planstrategi for 2020 – 2023 tas opp til revisjon straks, og legges frem for 
kommunestyret til behandling senest juni 2021. Kommunestyret ber om mer oppdaterte 
grunnlagsopplysninger herunder; 

o beskrivelse av viktige samfunnsmessige utviklingstrekk og status (demografi, 
folkehelse, oppvekstvilkår og annet relevante opplysninger) samt vurdering av 
konsekvenser for kommunens planleggingsbehov. 
o en konkret beskrivelse av ressursbehov for å gjennomføre det lovpålagte planarbeidet 
og det øvrige prioriterte planarbeidet innenfor perioden. 
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o Andre relevant. 
 
Planutkast drøftes særskilt i hovedutvalgene, som får ansvar for å anbefale planbehovet 
innenfor sektoren basert på de oppdaterte grunnlagsopplysningene. 
 
I junimøtet vedtok kommunestyret følgende: 
 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Vi ber at den fremmes på nytt i neste kommunestyret 
etter behandling i utvalgene, jfr. vedtaket i sak 128/20. 
 
Fred Erlend Rundhaug (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag hovedutvalg: 

 Det skal utarbeides en delplan for forebygging, tidlig identifiserbare og oppfølging av 
selvskading og selvmordsforsøk som skal innarbeides inn i ny Rus og psykiatriplan 

 Rullering av Rus- og psykiatriplan fremskyndes til 2022. 
 
Planen er nå revidert og overført til Framsikt og finnes på denne lenken: 
 
Lenke til planen i Framsikt 
 
Det er nå oppsplittet mer for de enkelte sektorene når det gjelder samfunnsmessige 
utviklingstrekk, status og utfordringer. 
 
Ressursbehovet for planer innenfor sektoren drift og utvikling i planperioden er tenkt dekket 
innenfor eksisterende ressurser. Det er spesielt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel som 
er mest arbeidskrevende. Samfunnsdelen vil også kreve ressurser fra øvrige sektorer. Ved bruk 
av dataverktøyet Framsikt og i en hensiktsmessig grad av gjenbruk/rullering av de gjeldende 
planene vil en redusere ressursbehovet. 
 
Planbehov innenfor sektor oppvekst og utvikling skal dekkes av egne ressurser. 
 
Planbehovet innenfor sektor helse og omsorg vil delvis bli dekt av eksterne ressurser. 
Kommunestyret vedtok i sak 49/21 at revisjon av Helse- og omsorgsplan 2021-2026 i 2022 
lages ved bruk av ekstern kompetanse. 
 
Planbehov i perioden innenfor sektor administrasjon skal dekkes av egne ressurser. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1321-18 

Arkiv:                217  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen/Bjørn H. Wikasteen 

 Dato:                 20.10.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
92/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport: Kommunedirektørens plikt til å påse at 
politiske vedtak iverksettes 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Iverksettelse politiske vedtak - Nordreisa 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slik vedtak: 

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om 
«Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes» 

 
2. Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger i rapporten og ber 

kommunedirektøren iverksette tiltak for å 
 videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for 

oppfølging og iverksettelse av vedtakene 
 etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak 
 tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak 
 videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på 

administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter 
rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen 
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om 
gjennomførte planlagte – og gjennomførte tiltak som er egnet til å imøtekomme 
revisjonens anbefalinger i rapporten innen 1. juni 2022. 
 

4. Kommunestyret ber i tillegg kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret 
med oversikt over saker fra kommunestyret fra tiden før 2020 hvor vedtak ikke er 
iverksatt. Oversikten bør også inneholde plan for iverksettelse. 
 

5. Frist for å fremme sak som nevnt i pkt. 4 settes til 1. februar 2022. 
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Saksopplysninger 
Kort om sakens bakgrunn: 
Kommunestyret i Nordreisa kommune traff i møte 25.6.2020 i sak 86/20 slikt vedtak: 
 

 
 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten som nå fremlegges var således første prosjekt for perioden 2020 
til 2024. 
 
Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

1. Har Nordreisa kommune etablert et system som er egnet til å sikre iverksettelse og 
oppfølging av politiske vedtak? 

2. Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 
3. Rapporterer administrasjonen om gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt? 

 
Rapportens funn og konklusjoner: 
Fra rapporten hitsettes s. 84: 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune i noen grad har 
etablert et system som er egnet til å sikre iverksettelse og oppfølging av politiske 
vedtak. 
 
Det er vår konklusjon på problemstilling 2 at flere av de undersøkte politiske 
vedtakene i denne forvaltningsrevisjonen ikke er iverksatt som forutsatt. 
 
Vår konklusjon på problemstilling 3 er at administrasjonen ikke har rapportert om 
gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt i flere av de politiske vedtakene vi 
har undersøkt 

 
Fra rapporten hitsettes s. 3-4: 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune i noen grad har 
etablert et system som er egnet til å sikre iverksettelse og oppfølging av politiske 
vedtak. Det er ikke lovfestede krav til innholdet i en internkontroll på området 
iverksettelse av politiske vedtak. Et system på området bør ifølge anbefalinger 
inneholde nærmere bestemte retningslinjer. Det er dette vi har sett på under 
problemstilling 1 i denne forvaltningsrevisjonen. 
 
Bakgrunnen for vår konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune etter 
revisors vurdering i noen grad har oppfylt revisjonskriteriet om å ha utarbeidet et 
system med rutiner for: 

• Registrering av politiske vedtak 
• Avklaring av vedtakets innhold 
• Ansvarsplassering for oppfølging av politiske vedtak 
• Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjon til politisk nivå, 
herunder om eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer 
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som påvirker administrasjonens oppfølging/ iverksettelse av vedtaket 
 
Revisors vurdering er basert på funn i den gjennomførte forvaltningsrevisjonen. Våre 
undersøkelser viser at kommunen har et system for registrering av politiske vedtak 
som omfatter videreformidling av politiske vedtak til administrasjonen. Systemet 
omfatter imidlertid ikke oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av de 
politiske vedtakene. 
 
Vi har fått beskrivelser av hvordan avklaringer og tolkninger av politiske vedtak 
gjøres i praksis i kommunen. Ut fra den informasjonen revisor har fått synes det 
imidlertid ikke å være en tydelig og etablert praksis å avklare innholdet i det politiske 
vedtaket, dersom det er utydelig for administrasjonen hva som skal gjøres for å 
iverksette vedtaket. Det foreligger heller ikke skriftlige beskrivelser på dette området. 
Når det gjelder administrasjonens ansvar for oppfølging og iverksettelse av politiske 
vedtak, inneholder ikke kommunens reglementer eller rutinebeskrivelser direkte 
informasjon om dette, utover at det er saksbehandler som skal følge opp saken etter 
behandling i politisk utvalg. Ifølge muntlige opplysninger skal dette være kjent for de 
med ansvar og roller. 
 
Vi er forelagt et dokument med tittelen Rutinebeskrivelse for oppfølging av politiske 
vedtak. Rutinebeskrivelsen fordeler fire ulike oppgaver på saksbehandler, 
kommunedirektør og møtesekretær. Oppgavene omhandler registrering, lagring samt 
at det skal rapporteres til hovedutvalg og kommunestyret én gang i året. I 
rutinebeskrivelsen står det at vedtak fortløpende skal legges inn, men det står ikke 
hvor det skal legges inn. Det går heller ikke fram at det skal holdes oversikt over 
status på vedtaket knyttet til iverksettelsen av det. Vi har fått opplyst at det skal 
utarbeides arbeidsskjema der vedtak legges inn. Av arbeidsskjemaet vi har mottatt er 
det en egen kolonne for status. Ut fra den informasjonen vi har mottatt er ikke 
beskrevet praksis om å føre vedtak inn i utvalgenes arbeidsskjema, eller 
rutinebeskrivelsens punkt om årlig rapportering gjennomført i praksis. Vi kan heller 
ikke se at det foreligger retningslinjer, rutiner eller etablert praksis for rapportering 
på vedtaksoppfølging til politisk nivå om det skjer forhold som påvirker oppfølgingen 
og iverksettelsen av vedtak. Kommunedirektøren har gitt uttrykk for behov for 
forbedring i praksis med hensyn til rapportering. 
 
I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om administrasjonen har iverksatt 
politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. Vi har her sett på et utvalg 
av vedtak og undersøkt om administrasjonen har gjort det de er blitt bedt om i 
vedtaket, altså det vi kaller for det materielle innholdet. Vi har også sett på om 
administrasjonen har iverksatt vedtaket innen den fristen som er satt og om de har 
rapportert tilbake til det politiske utvalget i de vedtakene der det er bedt om dette. I 
denne forvaltningsrevisjonen har vi også undersøkt om administrasjonen har 
rapportert tilbake til det politiske utvalget dersom vedtaket ikke er iverksatt som 
forutsatt. Vi har her sett på om administrasjonen har meldt tilbake dersom vedtaket 
ikke er iverksatt i henhold til det materielle innholdet, eller at vedtaket ikke er 
iverksatt innen fastsatt tid, altså at iverksettelsen av vedtaket anses som forsinket. I 
denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på administrasjonens oppfølging av vedtak 
fattet i fire politiske utvalg: kommunestyret, helse- og omsorgsutvalget, miljø-, plan og 
utviklingsutvalget og oppvekst og kulturutvalget. 
 
Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at flere av de undersøkte politiske 
vedtakene ikke er iverksatt som forutsatt. Vår konklusjon på problemstilling 3 er at 
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administrasjonen ikke har rapportert om gjennomføringen av politiske vedtak som 
forutsatt i flere av vedtakene vi har undersøkt. 
 
Konklusjonene bygger på våre oppsummerte funn og vurderinger om at 
administrasjonen har: 

 iverksatt det materielle innholdet i 24 av 42 av punktene i de vedtakene vi har 
undersøkt administrasjonens oppfølging av 

 overholdt fristen for ni av de 17 punktene der det politiske vedtaket inneholdt en 
frist for iverksettelse 

 rapportert som forutsatt i tre av de 11 punktene i de vedtakene der det var 
forutsatt tilbake rapportering, eller fremleggelse av sak til det politiske 
utvalget 

 rapportert om at vedtaket ikke er iverksatt som forutsatt i fem av 21 punkter i de 
vedtakene vi har undersøkt 

 
Kommunedirektørens merknader til funn: 

 
Revisjonens anbefalinger: 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner i forvaltningsrevisjonen 
anbefaler vi at Nordreisa kommune vurderer å: 

 videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for 
oppfølging og iverksettelse av vedtakene 

 etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak 
 tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak 
 videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på 

administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter 
rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen 

 
K-Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet anser at Kom Rev NORD har levert en grundig og god rapport som svarer på 
bestillingen. Sekretariatet kan fullt ut slutte seg til konklusjoner. 
 
At politiske vedtak fra folkevalgte organer ikke iverksettes er meget uheldig, og i ytterste fall 
et demokratisk problem. Det er kommunestyret som skaper politikk og bestemmer tiltak, 
mens kommunedirektøren har plikt til å iverksette. Slik er lovens arbeidsdeling mellom 
politikk og administrasjon. I enkelte tilfeller kan det være gode grunner for 
kommunedirektøren til å ikke iverksette et vedtak. Kommuneloven sier da at 
kommunedirektøren snarest må fremme en sak for kommunestyret for å forklare hva som er 
årsak til dette, og om saken eventuelt må behandles på nytt. 
 
K-Sekretariatet har ingen innvendinger mot revisjonens anbefalinger, men det bør utformes et 
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vedtak som også ber kommunedirektøren rapportere på planlagte – og gjennomførte tiltak for 
å imøtekomme anbefalingene. Særlig ettersom svaret fra kommunedirektøren var så vidt 
summarisk. 
 
Dagens kommunedirektør bekrefter i høringssvaret at arbeidet med å følge opp vedtak som er 
truffet i «hans tid» fra 2020 og hittil i 2021 skal være fullt ut i samsvar med lovens krav. Det 
finner K-Sekretariatet vel og bra, men kommunedirektøren må også ha en plan som sikrer at 
eldre vedtak under tidligere kommunedirektør blir fulgt opp. Alternativt at det fremmes en sak 
for kommunestyret som viser hvilke eldre saker som ikke er fulgt opp, og årsak(er) til dette. 
Kommunedirektøren arver tidligere «avvik og synder», og må derfor ha en plan for å følge 
alle vedtak opp. 
 
Forslag til vedtak i kontrollutvalget er avgitt på denne bakgrunn. 
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Forord 
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot kommunedirektørens iverksettelse av politiske 

vedtak. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov 

om kommuner og fylkeskommuner § 23-2 bokstav c. Ifølge kommuneloven § 23-3 innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.  

 

Krav til revisors uavhengighet følger av kommuneloven § 24-4 og av forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon §§ 16, 17, 18 og 19. Før igangsetting av forvaltningsrevisjonen har 

revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Nordreisa kommune. Vi kjenner ikke til forhold 

som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.  

 

Vi takker Nordreisa kommune for samarbeidet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.  

 

 

 

 

 

 

Bodø/Tromsø, 17.8.2021 

 

  

 

Margrete Mjølhus Kleiven Olga Jaros 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  

 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor 
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SAMMENDRAG 

KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune gjennomført en 

forvaltningsrevisjon rettet mot iverksettelse av politiske vedtak. 

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 

 

1. Har Nordreisa kommune etablert et system som er egnet til å sikre iverksettelse og 

oppfølging av politiske vedtak? 

2. Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 

3. Rapporterer administrasjonen om gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt? 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune i noen grad har etablert 

et system som er egnet til å sikre iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak. Det er ikke 

lovfestede krav til innholdet i en internkontroll på området iverksettelse av politiske vedtak. Et 

system på området bør ifølge anbefalinger inneholde nærmere bestemte retningslinjer. Det er 

dette vi har sett på under problemstilling 1 i denne forvaltningsrevisjonen. 

 

Bakgrunnen for vår konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune etter revisors 

vurdering i noen grad har oppfylt revisjonskriteriet om å ha utarbeidet et system med rutiner 

for: 

• Registrering av politiske vedtak  

• Avklaring av vedtakets innhold 

• Ansvarsplassering for oppfølging av politiske vedtak 

• Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjon til politisk nivå, herunder om 

eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer som påvirker 

administrasjonens oppfølging/ iverksettelse av vedtaket 

Revisors vurdering er basert på funn i den gjennomførte forvaltningsrevisjonen. Våre 

undersøkelser viser at kommunen har et system for registrering av politiske vedtak som 

omfatter videreformidling av politiske vedtak til administrasjonen. Systemet omfatter 

imidlertid ikke oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av de politiske vedtakene. 

 

Vi har fått beskrivelser av hvordan avklaringer og tolkninger av politiske vedtak gjøres i praksis 

i kommunen. Ut fra den informasjonen revisor har fått synes det imidlertid ikke å være en 

tydelig og etablert praksis å avklare innholdet i det politiske vedtaket, dersom det er utydelig 

for administrasjonen hva som skal gjøres for å iverksette vedtaket. Det foreligger heller ikke 

skriftlige beskrivelser på dette området. 

 

Når det gjelder administrasjonens ansvar for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, 

inneholder ikke kommunens reglementer eller rutinebeskrivelser direkte informasjon om dette, 

utover at det er saksbehandler som skal følge opp saken etter behandling i politisk utvalg. Ifølge 

muntlige opplysninger skal dette være kjent for de med ansvar og roller. 

 

Vi er forelagt et dokument med tittelen Rutinebeskrivelse for oppfølging av politiske vedtak. 

Rutinebeskrivelsen fordeler fire ulike oppgaver på saksbehandler, kommunedirektør og 
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møtesekretær. Oppgavene omhandler registrering, lagring samt at det skal rapporteres til 

hovedutvalg og kommunestyret én gang i året. I rutinebeskrivelsen står det at vedtak 

fortløpende skal legges inn, men det står ikke hvor det skal legges inn. Det går heller ikke fram 

at det skal holdes oversikt over status på vedtaket knyttet til iverksettelsen av det. Vi har fått 

opplyst at det skal utarbeides arbeidsskjema der vedtak legges inn. Av arbeidsskjemaet vi har 

mottatt er det en egen kolonne for status. Ut fra den informasjonen vi har mottatt er ikke 

beskrevet praksis om å føre vedtak inn i utvalgenes arbeidsskjema, eller rutinebeskrivelsens 

punkt om årlig rapportering gjennomført i praksis. Vi kan heller ikke se at det foreligger 

retningslinjer, rutiner eller etablert praksis for rapportering på vedtaksoppfølging til politisk 

nivå om det skjer forhold som påvirker oppfølgingen og iverksettelsen av vedtak. 

Kommunedirektøren har gitt uttrykk for behov for forbedring i praksis med hensyn til 

rapportering. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om administrasjonen har iverksatt politiske 

vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. Vi har her sett på et utvalg av vedtak og 

undersøkt om administrasjonen har gjort det de er blitt bedt om i vedtaket, altså det vi kaller 

for det materielle innholdet. Vi har også sett på om administrasjonen har iverksatt vedtaket 

innen den fristen som er satt og om de har rapportert tilbake til det politiske utvalget i de 

vedtakene der det er bedt om dette. I denne forvaltningsrevisjonen har vi også undersøkt om 

administrasjonen har rapportert tilbake til det politiske utvalget dersom vedtaket ikke er 

iverksatt som forutsatt. Vi har her sett på om administrasjonen har meldt tilbake dersom 

vedtaket ikke er iverksatt i henhold til det materielle innholdet, eller at vedtaket ikke er iverksatt 

innen fastsatt tid, altså at iverksettelsen av vedtaket anses som forsinket. I denne 

forvaltningsrevisjonen har vi sett på administrasjonens oppfølging av vedtak fattet i fire 

politiske utvalg: kommunestyret, helse- og omsorgsutvalget, miljø-, plan- og utviklingsutvalget 

og oppvekst og kulturutvalget.  

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at flere av de undersøkte politiske vedtakene ikke 

er iverksatt som forutsatt. Vår konklusjon på problemstilling 3 er at administrasjonen ikke har 

rapportert om gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt i flere av vedtakene vi har 

undersøkt. Konklusjonene bygger på våre oppsummerte funn og vurderinger om at 

administrasjonen har: 

• iverksatt det materielle innholdet i 24 av 42 av punktene i de vedtakene vi har undersøkt 

administrasjonens oppfølging av  

• overholdt fristen for ni av de 17 punktene der det politiske vedtaket inneholdt en frist 

for iverksettelse  

• rapportert som forutsatt i tre av de 11 punktene i de vedtakene der det var forutsatt 

tilbakerapportering, eller fremleggelse av sak til det politiske utvalget 

• rapportert om at vedtaket ikke er iverksatt som forutsatt i fem av 21 punkter i de 

vedtakene vi har undersøkt 

 

Ordlyden i de vedtakene vi har undersøkt oppfølgingen av, våre funn og vurderinger knyttet til 

hver av disse er i rapportens kapittel 5. I kapittel 6 er oppsummering av våre undersøkelser og 

der inngår våre funn og vurderinger i tabeller. 
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Med bakgrunn i revisors funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Nordreisa kommune 

å: 

 

• videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for 

oppfølging og iverksettelse av vedtakene 

• etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak 

• tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak 

• videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens 

oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i 

vedtaksoppfølgingen 
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn for bestillingen 
 

Kommunestyret i Nordreisa kommune vedtok Plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 2020-2024 i sak 86/20 i møte 25.6.2020. I planen er prosjektet 

«Kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak» gitt høyest prioritet. En av 

grunnene til at forvaltningsrevisjon om dette ble gitt høyest prioritet, var at kontrollutvalget i 

sak 8/20 innhentet en skriftlig redegjørelse fra rådmannen som viste hvilke politiske vedtak 

som helt eller delvis ikke var iverksatt i perioden 2015-2019. Den mottatte oversikten viste at 

en rekke saker i flere sektorer av ulike grunner ikke var iverksatt. 

 

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune behandlet sak 24/2020 Drøfting og bestilling av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt – kommunedirektørens plikt til å iverksette politiske vedtak i 

møte den 9.9.2020. Kontrollutvalget vedtok i møtet å bestille en overordnet prosjektskisse for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD ble behandlet 

og godkjent av kontrollutvalget i møte 25.11.2020, under sak 34/20, og kontrollutvalget ba 

KomRev NORD om å iverksette arbeidet. 

 

 

1.2 Informasjon om Nordreisa kommune 
 

Kommunestyret i Nordreisa består av 21 folkevalgte representanter, og er kommunens øverste 

organ med ansvar for hele kommunens virksomhet1. Kommunestyret treffer vedtak på vegne 

av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov, jf. kommuneloven § 5-3 annet ledd2. 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, 

ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av kommuneloven eller annen lov, jf. 

kommuneloven § 5-3 tredje ledd. Kommunestyret vedtok et delegasjonsreglement den 

16.6.2016, i sak 57/163. I dette reglementet går det fram hvilken myndighet som er delegert fra 

kommunestyret til formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg med 

underutvalg, ordfører og rådmann. Se også figur 1 for oversikt over politisk organisering i 

Nordreisa kommune. Kommunestyret har i tillegg vedtatt reglement for de ulike politiske 

organene. Det er også utarbeidet et eget reglement for kommunestyret som ble vedtatt av 

kommunestyret i sak 41/94 den 16. juni 1994. 

 

Kommunedirektørens plikt til å påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer blir iverksatt 

er hjemlet i den tidligere kommuneloven § 23 annet ledd (§13-1 fjerde ledd i den nye 

kommuneloven). Kommunedirektørens ansvar for å påse at vedtak blir iverksatt er ikke omtalt 

i Nordreisa kommunes delegasjonsreglement, eller i kommunestyrets eget reglement. I 

kommunestyrets reglement går det fram at rådmannen skal sørge for at de saker som skal 

 
1 Går fram av årsmelding for 2018 at kommunen har 21 kommunestyrerepresentanter. 
2 I den tidligere kommuneloven var dette hjemlet i § 6. 
3 Forslag om nytt delegasjonsreglement er under politisk behandling. Saken var oppe til endelig behandling i 

kommunestyret 18. mars, men ble vedtatt utsatt. 
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behandles er forberedt på en forsvarlig måte med henvisning til § 23 annet ledd i den tidligere 

kommuneloven. 

 

Av delegasjonsreglementet går det fram at formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker 

som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har 

delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet. I delegasjonsreglementet har 

kommunestyret gitt formannskapet myndighet til å fatte vedtak i hastesaker etter § 13 i den 

tidligere kommuneloven4. Formannskapet er også gitt fullmakt til å inngå avtale om kjøp av 

grunn eller makebytte innenfor en viss ramme, ved gjennomføring av vedtatte kommunale 

planer og tiltak. Det går videre fram av delegasjonsreglementet at formannskapet behandler 

forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Av formannskapets reglement5 går det 

fram at formannskapet behandler prinsipielle saker som har med kommunens finans- og 

økonomiforvaltning, samt at det har ansvar for å foreta tilsetting og konstituering av etatsjefer 

og at det har ansvar for kommuneplanarbeidet. Det går også fram av formannskapets reglement 

at formannskapet er valgstyre i henhold til valgloven.  

 

Av delegasjonsreglementet går det fram at administrasjonsutvalget i Nordreisa kommune har 

ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, administrasjonsordninger, 

likestilling og organisasjonsutvikling. Videre går det fram av reglementet at 

administrasjonsutvalget har myndighet til å vedta ulike reglement/retningslinjer som berører 

arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning, vedta reglement for AMU og vedta overordnet IA 

strategi og HMS arbeid. Utvalget har også myndighet til å omdisponere og inndra stillinger, 

samt opprette arbeidsgrupper. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Hastesaker er saker som skulle vært avgjort av annet organ, hvor det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at 

det ikke er tid til å innkalle til dette. 
5 Vedtatt i Nordreisa kommunestyre 31.08.95 i sak 70/95. 
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Figur 1 Oversikt over Nordreisa kommunes politiske organisering 

 
Kilde: Nordreisa kommunes budsjett- og økonomiplan 2021-2024, digital versjon lagt ut på kommunens hjemmeside. 

 

Nordreisa kommune har fire politiske hovedutvalg: driftsutvalget, oppvekst og kultur, helse og 

omsorg og næring. Kommunedirektøren opplyser at formannskapet og administrasjonsutvalget 

er likestilt som hovedutvalg. Dette innebærer at de andre hovedutvalgene rapporterer direkte 

til kommunestyret, og ikke gjennom formannskapet. Driftsutvalget het tidligere miljø, plan og 

utvikling, men skiftet navn etter valget i 20196. Av hovedutvalgenes reglement går det fram at 

de gjør vedtak innenfor sine saksområder, innenfor den økonomiske ramme og etter de 

retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Hovedutvalgene har 

avgjørelsesrett i saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker i henhold til 

delegasjonsreglement. I andre saker innenfor saksområdene, med unntak av økonomisaker, gir 

hovedutvalgene forslag direkte til kommunestyret7.  

 

Driftsutvalget har som oppgave å fremme kommunale utbyggingsprosjekt. Det er imidlertid en 

byggekomité som har ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekter innenfor rammer fastsatt 

av kommunestyret for prosjekter over 1 million kroner8. Det er utarbeidet retningslinjer for 

byggekomiteen9. I retningslinjene står det blant annet at byggekomiteen står for den politiske 

 
6 Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 24.10.2019 i sak PS 59/19 Valg av miljø-, plan og utviklingsutvalg 2019-

2023 navneendring: Driftsutvalg istedenfor miljø, - plan og utviklingsutvalg med påfølgende endring i reglement. 
7 Dette går direkte fram av reglementene til miljø, plan og utvikling, oppvekst og kultur og helse og omsorg. Det 

går kun indirekte fram av reglementet til næringsutvalget ved at det står at de har uttalerett i enkelte saker. 
8 Dette går fram av Nordreisa kommunes delegasjonsreglement vedtatt 16.6.16 i sak 57/16. 
9 Retningslinjene er godkjent av Nordreisa kommunestyre i sak 10/16. Retningslinjene er gjeldende fra 28.1.2016. 
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oppfølgingen av arbeidet, og har ansvaret for at prosjektene gjennomføres i henhold til 

økonomiske rammer og tidsfrister, samt å påse at bygge- og planprosjektet følger de politiske 

føringer som er framkommet gjennom forprosjekt og behandling i kommunestyret. 

 

Formannskapet, administrasjonsutvalget og tre av de fire hovedutvalgene har ansvar for å føre 

kontroll med at vedtak innenfor sine arbeidsområder blir gjennomført. For formannskapet står 

det i utvalgets reglement at utvalget har ansvar for å føre kontroll med at vedtak innenfor 

utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, mens dette ikke er omtalt i delegasjonsreglementet. 

For utvalgene oppvekst og kultur, helse og omsorg og driftsutvalget10 står det i 

delegasjonsreglementet at utvalgene har ansvar for å føre kontroll med at vedtak innenfor 

utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, men dette er ikke omtalt i utvalgenes egne 

reglement. For administrasjonsutvalget står det at utvalget har ansvar for å føre kontroll med 

at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført både i delegasjonsreglementet og 

i eget reglement. Når det gjelder næringsutvalget, er dette hverken omtalt i 

delegasjonsreglementet eller utvalgets eget reglement. Kontaktpersonen forklarer denne 

forskjellen i delegasjonsreglementet og utvalgenes egne reglement med at de fleste reglement 

er laget før delegasjonsreglementet. Ifølge kontaktpersonen skal reglement som er laget etter 

16.6.2016 samsvare med delegasjonsreglementet.  

 

Nordreisa kommune har en sentraladministrasjon som omfatter sentraliserte og 

sektorovergripende funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger kommunedirektøren, 

personal, økonomi og servicetorg. Kommunedirektøren opplyser at IKT tidligere lå under 

sentraladministrasjonen, men at det fra 1.1.2020 er organisert under Skjervøy kommune i et 

interkommunalt samarbeid. Service- og personaltjenester er organisert med én fagleder; 

fagansvarlig sak og arkiv. Økonomisjef og service- og personalsjef, rapporterer direkte til 

kommunaldirektøren11. 

 

Administrasjonen i Nordreisa kommune er organisert i tre sektorer under kommunedirektøren, 

med hver sin sektorleder. I tillegg er de to enhetene, Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms 

(DMS) og Nav kommunal, organisert under kommunedirektøren. Se figur 2 for oversikt over 

den administrative organiseringen12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Driftsutvalget har endret navn fra Miljø-, plan og utviklingsutvalget, men det er ikke gjort noen reelle endringer 

i utvalgets reglement. Utvalgets reglement er fra 16.10.2015 og har tittelen Reglement for miljø, plan og 

utviklingsutvalget i Nordreisa kommune. 
11 Fra Nordreisa kommunes årsmelding 2019. 
12 Fra kommunens nettside pr 28.10.2020, kommunens årsmelding 2019 og Nordreisa kommunes budsjett- og 

økonomiplan 2021-2024, digital versjon. 
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Figur 2: Administrativ struktur - Nordreisa kommune 

 

Kilde: Nordreisa kommunes årsmelding 2019 

 

De ulike sektorene har ansvar for følgende områder13: 

• Oppvekst og kultur (kultur, barnevern, forebyggende tjenester, flyktninger, 

voksenopplæring, skole og barnehage) 

• Drift og utvikling (anleggsdrift, utvikling, renhold, brann og redning og bygningsdrift) 

• Helse og omsorg (sykehjem, omsorgsboliger, rus- og psykisk helsetjenester, 

hjemmetjeneste, helsetjenester, frivillighetssentral og aktivitetssentral) 

 

Oppvekst og kultur er delt inn i 12 virksomheter med hver sin virksomhetsleder. Helse og 

omsorg er delt inn i ni virksomheter, mens drift og utvikling er delt inn i fire virksomheter. 

 

Det går fram av det administrative delegasjonsreglementet at rådmannens strategiske 

ledergruppe består av sektorledere, service og personalsjef, økonomisjef, DMS-leder og NAV 

leder. Det går videre fram av dette delegasjonsreglementet at med mindre særskilt bestemmelse 

er til hinder, overlater rådmannen til sektorledere å fatte avgjørelse på sine vegne (intern 

delegasjon) innen tjenestens arbeidsområde. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine 

respektive virksomheter, innen rammen av de fullmakter som er delegert fra sektorleder. Dette 

innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre 

tjenesteområdets drift; både når det gjelder personell, økonomi og fag14.  

 

I Nordreisa kommunes delegasjonsreglement er det et eget punkt om delegasjon til rådmannen 

– punkt 11. Her går det fram at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i alle 

enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell interesse.  

 

Sekretariatsfunksjonen for formannskapet, administrasjonsutvalget og alle de fire 

hovedutvalgene er lagt til rådmannen. Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for 

utvalget.  Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som skal behandles, unntak er årsbudsjett 

og økonomiplan der formannskapet innstiller. Dette går fram av utvalgenes reglement.  

 
13 Fra Nordreisa kommunes årsmelding 2019. 
14 Informasjon fra Nordreisa kommunes hjemmeside https://www.nordreisa.kommune.no/administrativ-

organisering.465838.no.html, 30.3.2021. 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  
 

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling besvarer vi i denne forvaltningsrevisjonen følgende 

problemstillinger:  

 

1. Har Nordreisa kommune etablert et system som er egnet til å sikre iverksettelse 

og oppfølging av politiske vedtak? 

 

2. Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 

 

3. Rapporterer administrasjonen om gjennomføringen av politiske vedtak som 

forutsatt? 

  

2.2 Revisjonskriterier 
 

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes opp mot. Revisjonskriterier utledes fra autoritative eller anerkjente 

kilder innenfor det aktuelle området. De relevante kildene for utledning av revisjonskriterier i 

denne forvaltningsrevisjonen er:  

 

• Lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)15 

• Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) 

• Kommunesektorens organisasjon (KS) sitt idéhefte «Rådmannens internkontroll - 

hvordan få orden i eget hus?», 2013 

• Kommunesektorens organisasjon (KS) sin praktiske veileder «Orden i eget hus. 

Kommunedirektørens internkontroll», 2020 

 

 

2.3 Utledning av revisjonskriterier 
 

Denne forvaltningsrevisjonen omfatter i hovedsak perioden 2018-2019. I denne perioden var 

det den tidligere kommuneloven av 1992 som var gjeldende og vi vil derfor utlede 

revisjonskriterier herfra. Bestemmelsene fra kommuneloven av 1992, som vi utleder kriterier 

fra, er videreført i den nye kommuneloven med noen presiseringer. I utledningen av 

revisjonskriterier vil vi også vise til hvor i den nye kommuneloven disse bestemmelsene er 

videreført. Mesteparten av den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019. I den nye 

kommuneloven tituleres administrasjonssjefen som kommunedirektør. 

 

I henhold til den tidligere kommuneloven av 1992 § 23 nr. 1 er administrasjonssjefen den 

øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de 

 
15 For den perioden vi kontrollerer for gjelder kommuneloven fra 1992. Der det er hensiktsmessig viser vi også til 

den nye kommuneloven; lov 22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner. 
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unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 

Denne bestemmelsen er videreført i § 13-1 andre ledd i den nye kommuneloven som fastslår 

at kommunedirektøren er leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak 

som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. 

 

I 2004 ble kommuneloven av 1992 endret. En av endringene var et nytt annet punktum i § 23 

nr. 2. Kommuneloven av 1992 § 23 nr. 2 lyder som følger:  

 

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll.» 

 

I forarbeidene til loven (Ot.prop. nr. 70 (2002-2003), s. 104) går det fram hva som er formålet 

med denne nye bestemmelsen:  

 

«I nytt annet punktum i nr. 2 foreslås en ny annen setning som lovfester administrasjonssjefens 

tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forslaget antas ikke å innebære noen realitetsendring 

i for-hold til gjeldende rett. Siktemålet er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar 

for å føre kontroll med virksomheten. Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag 

ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en 

nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar.» 

 

Revisor tolker lovgivers intensjon dithen at kravet om «betryggende kontroll» skulle 

synliggjøre at administrasjonssjefen i kraft av sitt ansvar som leder skal ha system og rutiner 

for internkontroll. For at administrasjonssjefen skal kunne påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer er forsvarlig utredet og for å kunne påse at vedtak blir iverksatt må det etter 

revisors syn være etablert system og rutiner som sikrer at politiske saker/vedtak blir registrert, 

forsvarlig utredet, iverksatt og fulgt opp.  

 

Administrasjonssjefens utredningsplikt fra § 23 nr. 2 i den tidligere kommuneloven er 

videreført i § 13-1 tredje ledd i den nye kommuneloven.  I tillegg presiserer nå denne nye 

bestemmelsen at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

Utredningen skal derfor inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum. I 

tillegg skal det juridiske grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad16.  

 

Administrasjonssjefens iverksettelsesplikt fra § 23 nr. 2 i den tidligere kommuneloven er også 

videreført i § 13-1 fjerde ledd i den nye kommuneloven. I den nye bestemmelsen er det nå 

presisert at kommunedirektøren skal påse at vedtaket iverksettes uten ugrunnet opphold. I 

tillegg er det tatt inn en ny bestemmelse som angir at hvis kommunedirektøren blir 

oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettelse av 

vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på det på en egnet 

måte17. 

 

 
16 Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
17 Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
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Bestemmelsen om internkontroll er videreført i kapittel 25 i den nye kommuneloven. 

Bestemmelsen har en ny og mer omfattende regulering og tydeliggjør kommunedirektørens 

ansvar både for å ha tilstrekkelig kontroll, og krav om hva som skal gjøres for å sikre kontroll18.  

Kommuneloven § 25-1 lyder som følger: 

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for 

å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 

ansvarlig for internkontrollen. 

 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold. 

 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.» 

 

Første ledd i § 25-1 i den nye kommuneloven fastslår både at kommunen skal ha internkontroll 

med administrasjonens virksomhet og at det er kommunedirektøren som har ansvaret for 

internkontrollen. Kommunedirektøren kan delegere utførelsen av det konkrete 

internkontrollarbeidet til andre i administrasjonen, men vil fortsatt ha ansvaret for oppgaven 

og oppfyllelse av lovens krav19. 

 

I andre ledd i § 25-1 i den nye kommuneloven stilles det krav om at internkontrollen skal være 

systematisk. I lovforarbeidene (Prop. 46 L (2017-2018), s. 411-412) går det fram at dette 

innebærer at det må være fungerende rutiner for det løpende internkontrollarbeidet og at det 

jobbes med dette på en planmessig og metodisk måte. Tredje ledd bokstav b i § 25-1 i den nye 

kommuneloven slår fast at kommunedirektøren må ha nødvendige rutiner og prosedyrer. Det 

går fram av forarbeidene til loven (Prop. 46 L (2017-2018), s. 412) at rutinene og prosedyrene 

kan være både muntlige og skriftlige. Tredje ledd bokstav d i § 25-1 i den nye kommuneloven 

slår fast at internkontrollen skal dokumenteres i den formen og i det omfanget som er 

nødvendig. I forarbeidene til loven (Prop. 46 L (2017-2018), s. 413) vises det til at 

dokumentasjonskravet gjelder de ulike delene av internkontrollen som systemer, rutiner, 

instrukser og liknende, samt gjennomføring av konkrete kontroller og aktiviteter.  

 

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane er et dokument utarbeidet av en 

arbeidsgruppe nedsatt av det daværende kommunal- og regionaldepartementet i 2008. 

Arbeidsgruppas mandat var å foreslå tiltak lokalt og nasjonalt for å styrke egenkontrollen i 

kommuner og fylkeskommuner. Tilrådningene er ikke rettslig bindende for kommunene, men 

gir veiledning på tiltak og rutiner som kan bidra til å styrke egenkontrollen. I det følgende gis 

en fremstilling av fire av tilrådningene som kan være relevante retningslinjer for den 

kommunale internkontrollen generelt. 

 
18 Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
19 Prop.46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
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• Tilrådning 16: «Kommunane bør basere seg mindre på uformell kontroll. Ei 

formalisering vil gjere kommunen mindre sårbar for skifte av personell, endringar i 

omgivnadene og habilitetskritikk og vil auke det organisatoriske minnet» 

• Tilrådning 18: «Kommunane bør i samanheng med behovet for auka formalisering av 

internkontrollen dokumentere internkontrollen i større grad» 

• Tilrådning 19: «Kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer greie for 

roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større grad inkludere kontrollansvaret i desse 

dokumenta» 

• Tilrådning 20: «Kommunane bør sikre arbeidsdelinga ved utforming og utføring av 

kontrollar. Prinsippet om arbeidsdeling vil seie at ein og same person ikkje skal vere 

ansvarleg for både aktiviteten og kontrollen» 

 

Kommunesektorens organisasjon (KS) utarbeidet i 2013 et idéhefte «Rådmannens 

internkontroll – hvordan få orden i eget hus?» i forbindelse med at KS Effektiviseringsnettverk 

i 2012 og 2013 gjennomførte nettverk for kommuner og fylkeskommuner som ønsket å styrke 

sin administrative internkontroll. Rådene i heftet er ikke rettslig bindende for kommunene, men 

gir veiledning for styrking av den administrative internkontrollen. Heftet omhandler også 

administrasjonssjefens ansvar for betryggende kontroll, slik det pålegges i den tidligere 

kommuneloven og ulike særlover.  

 

KS sitt idéhefte ble oppdatert i april 2020 og fikk nytt navn: Orden i eget hus. 

Kommunedirektørens internkontroll. Heftet er fortsatt en veileder der det gis råd og 

anbefalinger til kommuner som vil styrke sin internkontroll. Heller ikke her er rådene eller 

anbefalingene rettslig bindende for kommunene, men kan være relevante retningslinjer for den 

kommunale internkontrollen generelt. I arbeidet med oppdateringen av heftet har KS tatt sikte 

på at den skal være oppdatert og anvendbar i tråd med endringer i lovverket, og da særlig med 

kommunelovens bestemmelser om internkontroll som utdyper og presiserer 

kommunedirektørens ansvar. I likhet med den nye kommuneloven, vil ikke anbefalingene og 

rådene fra det oppdaterte heftet være gjeldende for den perioden vi kontrollerer i denne 

forvaltningsrevisjonen.  Vi vil derfor ikke benytte den nye kommuneloven, eller anbefalingene 

og rådene fra det oppdaterte hefte som kilde til å utlede revisjonskriterier fra. Vi tar det likevel 

med av hensyn til læringsperspektivet ved en forvaltningsrevisjon. Der det er kommet nye råd, 

anbefalinger eller veiledning i det oppdaterte heftet som har relevans for dette prosjektet blir 

dette kommentert under. 

 

KS beskriver i heftet internkontroll i praksis som formaliseringer og utarbeidelse av 

dokumenter og rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer). Videre 

beskrives internkontrollen som en kontinuerlig prosess der internkontrollen må vedlikeholdes, 

kontrolleres og følges opp20. Mer formalisering av internkontrollen er et av de tre sentrale 

rådene som KS gir for styrket internkontroll. KS peker på tilstrekkelig formalisering som en 

forutsetning for betryggende kontroll og deler formalisering inn i tre elementer21: 

 

• Organisering, ansvar og roller 

• Dokumentasjon, rutiner og prosedyrer 

 
20 KS. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? s.16, 2013. 
21 KS. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? s. 34, 2013. 
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• Rapportering og aggregering 

 

Et annet råd KS gir for styrket internkontroll er at internkontrollen i større grad må inngå i 

ordinær ledelse og virksomhetsstyring22. Den sektorovergripende internkontrollen gjelder hele 

kommunen og innbefatter blant annet overordnede reglementer. Delegasjonsreglementet utgjør 

en viktig del av internkontrollen ved at den klargjør ansvar. Samtidig bør rapportering være en 

viktig premiss ved delegering – den som delegerer gir ikke fra seg ansvar selv om noen andre 

overtar oppgaven. I tillegg til delegasjonsreglementet gis det eksempler på andre 

sektorovergripende reglement, retningslinjer og rutiner som alle kommuner bør ha på plass23 i 

begge heftene til KS. I det oppdaterte heftet til KS er rutiner som sikrer iverksettelse og 

oppfølging av politiske vedtak nevnt som eksempel24. 

 

For at internkontrollen skal være levende og hensiktsmessig bør den ha samspill med 

virksomhetsstyringen, og være synlig i årshjulet25. Synliggjøring av internkontroll i årshjul og 

i styringsdokumenter vil understreke at dette er en del av virksomhetsstyringen. KS gir 

eksempler på aktiviteter som bør inngå og synliggjøres i rapportering og årshjul. Blant annet 

står det at oppfølging av politiske vedtak bør inngå som en del av måneds-, tertial- eller 

årsrapport. Rapporteringen bør omfatte status for vedtak, samt oppfølging og gjennomføring 

av politiske vedtak26. 

 

I heftet gis det informasjon og veiledning om relevante reglementer, retningslinjer og rutiner 

for internkontroll. En av disse er «Rutiner som sikrer iverksettelser og oppfølging av politiske 

vedtak». Hensikten med rutinene er å sikre at vedtak følges opp og gjennomføres i tråd med de 

folkevalgtes intensjoner. Ifølge KS bør rutinene inneholde27:  

 

• klargjøring av ansvar/hierarki 

• etablerte prosedyrer for utkvittering (saksbehandler, leder) 

• ansvar for rapporter, eks fra saksbehandlingssystem, gjennomgang og oppfølging 

• rutiner for behandling i ledergruppe/rådmannsnivå  

• form og hyppighet på rapportering til ulike folkevalgte organ 

 

Ut fra gjennomgangen over har vi utledet følgende revisjonskriterier for problemstilling 

1: 

 

Kommunedirektøren/Administrasjonen bør ha utarbeidet et system med rutiner for: 

 

• Registrering av politiske vedtak  

• Avklaring av vedtakets innhold 

• Ansvarsplassering for oppfølging av politiske vedtak 

 
22 KS. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? s. 72, 2013. 
23 KS. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? s. 40-41, 2013 og KS. Orden i eget hus. 

Kommunedirektørens internkontroll. S. 61, 2020. 
24 KS. Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll. S. 61, 2020. 
25 KS. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? s. 76, 2013. 
26 KS. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? s. 79, 2013. 
27 KS. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? s. 87, 2013. 
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• Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjon til politisk nivå, herunder om 

eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer som påvirker 

administrasjonens oppfølging/ iverksettelse av vedtaket 

 

Ut fra gjennomgangen over har vi utledet følgende revisjonskriterier for problemstilling 

2: 

 

• Administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i 

vedtaket 

 

 

Ut fra gjennomgangen over har vi utledet følgende revisjonskriterier for problemstilling 

3: 

 

• Administrasjonen skal rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket 

• Dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen 

rapportere om dette 

 

I utvalget av politiske vedtak inngår det flere vedtak hvor administrasjonen er bedt om å 

rapportere til det politiske utvalget. Rapportering vil derfor også inngå som en del av 

vurderingen av hvorvidt administrasjonen har iverksatt det politiske vedtaket i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket.  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon28. 

 

Nordreisa kommune ble orientert om oppstart av forvaltningsrevisjon i brev av 8.12.2020. 

Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunedirektør og service- og personalsjef fra 

Nordreisa kommune den 17.12.2020 via teams. Service- og personalsjef har vært revisjonens 

kontaktperson. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi samlet inn informasjon hovedsakelig ved hjelp av skriftlig 

korrespondanse og dokumentanalyse. Vi har også henvendt oss til kontaktpersonen. I tillegg 

har vi henvendt oss skriftlig til de tre kommunalsjefene, økonomisjef, virksomhetsleder for 

anleggsdrift og næringsutvikler for å innhente informasjon om de politiske sakene vi har valgt 

ut for å undersøke administrasjonens oppfølging av. Dette er nærmere gjort rede for under 

punkt 3.2. Vi har mottatt skriftlige svar på alle våre skriftlige henvendelser.  

 

Dataene i denne undersøkelsen er samlet inn i perioden desember 2020 til mars 2021.  

 

Undersøkelsesperioden for forvaltningsrevisjonen er i hovedsak fra 2018 til og med 2020. Når 

det gjelder problemstilling 1, ser vi i hovedsak på det systemet kommunen har per i dag, mens 

for problemstilling 2 og 3 har vi sett på vedtak truffet i 2018 og 2019. Det har gått noe tid fra 

vedtakene ble truffet, og vi legger dermed til grunn at administrasjonen har hatt mulighet til å 

iverksette vedtakene. 

 

Utvelgelse av vedtak for undersøkelsen – problemstilling 2 og 3 

Vi har valgt å se på vedtak fattet av kommunestyret og de tre hovedutvalgene helse- og omsorg. 

miljø, plan og utvikling og oppvekst og kultur. Bakgrunnen for at vi har sett på vedtak fra disse 

politiske organene, er at kontrollutvalget i sak 9/19 ba rådmannen gi en skriftlig redegjørelse 

med oversikt over vedtak som helt eller delvis ikke var oppfylt i valgperioden (2015-2019). 

Rådmannen besvarte denne henvendelsen i brev av 6.9.2019 og la fram en oversikt som viste 

at det var flest vedtak truffet av kommunestyret og de tre hovedutvalgene som ikke var iverksatt 

av administrasjonen29.  

 

Vi har for utvelgelsen av vedtak fattet av kommunestyret og de tre hovedutvalgene gjennomgått 

samtlige protokoller fra møtene til disse politiske organene avholdt i 2018 og 2019. 

Protokollene er lagt ut på kommunens hjemmeside.  

 

 
28 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 12. august 2020. 
29 Rådmannens oversikt viste at følgende organ hadde politiske vedtak som ikke var oppfylt, kun delvis oppfylt, 

eller utsatt: Kommunestyret - 13 saker, Formannskapet - 4 saker, Oppvekst og kultur - 12 saker, Miljø, plan og 

utvikling - 15 saker og Helse og omsorg - 20 saker. 
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Det går fram av tabell 1 nedenfor hvor mange vedtak vi har inkludert i våre undersøkelser fra 

hvert politiske organ.  

Tabell 1 Oversikt over møter, vedtak og utvalgte saker for politiske organ i 2018 og 2019. 

Politiske organ Møter Antall  

politiske vedtak 

Antall  

utvalgte vedtak 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Kommunestyre 5 6 90 128 5 6 

Helse og omsorg 730 6 47 42 2 2 

Miljø, plan og utvikling 9 12 110 8731 2  2 

Oppvekst og kultur 7 7 43 49 2 2 

Totalt antall saker - - 290 306 11 12 

 

Til sammen har vi undersøkt administrasjonens oppfølging av 23 vedtak fattet av de fire 

politiske organene, der hovedandelen er kommunestyrevedtak. Av de 23 vedtakene vi har sett 

på, er ni av dem på rådmannens oversikt fra 6.9.2019 over vedtak som helt eller delvis ikke var 

fulgt opp. I flere av sakene var vedtakene i de politiske organene i flere punkter. I vedtakene vi 

har undersøkt har vi i flesteparten av tilfellene sett på deler av vedtaket og ikke alle punktene. 

 

Avgjørende for at vi skal undersøke iverksettelsen av vedtaket i denne forvaltningsrevisjonen, 

er at det pålegger administrasjonen å utføre en konkret handling. Det vil si at revisor ut fra 

ordlyden i vedtaket kan lese at administrasjonen skal gjennomføre et tiltak, et prosjekt eller 

følge opp en konkret sak eller lignende. Dette gjelder både vedtak fattet i kommunestyret og i 

hovedutvalgene. 

 

Utvalgskriteriet innebærer at vi i sentrale saker om økonomiplan og årsbudsjett ikke gjør 

vurderinger av om kommunestyrets og hovedutvalgenes vedtak i sin helhet er iverksatt. I 

økonomi- og handlingsplan og delplaner inngår overordnede målsetninger for virksomheten. 

Revisor har ikke innenfor rammene av denne forvaltningsrevisjonen mulighet til å undersøke 

hvorvidt slike mål på overordnet nivå er oppnådd. Vi har måttet ta utgangspunkt vedtak som 

inneholder konkrete definerte oppgaver, og disse har vi undersøkt og vurdert iverksettelsen av. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi i utgangspunktet valgt å ikke inkludere følgende vedtak:  

• Budsjett og økonomiplan 

• Budsjettreguleringer 

• Tekniske økonomiske saker 

• Saker som anses som mer rutinemessige, herunder   

o Tilskuddssaker 

o Oppnevning av medlemmer til styrer ol 

o Høringssaker, redegjørelser 

o Regnskapsmessige forhold – følges opp av regnskapsrevisor 

o Tertialrapportering – følges opp av regnskapsrevisor 

o Søknader, dispensasjoner. 

 
30 På kommunens hjemmeside er det lagt ut innkalling til møte i desember 2018, men ikke lagt ut protokoll fra 

dette møtet. Ifølge innkallingen er det kun en politisk sak til behandling – en referatsak (PS 39/18). Vi har lagt til 

grunn at dette møtet ikke er gjennomført. 
31 Det går fram av protokollen at nummerering av sakene starter på nytt i møtet i november. Ut fra det revisor kan 

se er det behandlet 75 pluss 12 politiske saker i utvalget, til sammen 87 saker.  

757



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

20 

 

 

Under kommunestyrets og hovedutvalgenes behandling av sakene nevnt over kan det 

fremkomme tilleggsforslag. Vi har vurdert det som hensiktsmessig å inkludere i undersøkelsen 

enkelte slike forslag som er kommet til under kommunestyrets og hovedutvalgenes behandling. 

 

Kommunestyret kan treffe vedtak innenfor alle kommunens ansvarsområder, med mindre annet 

følger av lov eller delegasjonsvedtak. Det er noen typer saker som kommunestyret må behandle 

og treffe vedtak i, slik som blant annet årsbudsjett, økonomiplaner/handlingsplaner og andre 

overordnede planer, årsmeldinger og årsregnskap, reguleringssaker, skatte- og avgiftssaker og 

om investeringer. Videre er det vanlig at kommunestyret behandler blant annet utredninger, 

rapporter og evalueringer.  

 

Kommuneplan, økonomiplan og budsjett er de overordnede styringsdokumentene for 

kommunen. Kommunestyret fastsetter overordnede målsetninger og føringer for kommunen, 

og gir også helt kontrete pålegg til administrasjonen om hva og eventuelt hvordan 

administrasjonen skal handle.  

 

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

lov, i samsvar med lov eller vedtatt av kommunestyre/formannskap. I Nordreisa kommunes 

delegasjonsreglement (sak 57/16) har kommunestyret gitt hovedutvalgene myndighet til å 

treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, dette i medhold av § 10, nr. 2 i 

den tidligere kommuneloven. Det går fram av delegasjonsreglementet hvilke saker 

hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet i og hvilke saker de har forslags- eller uttalerett i. 

Dette betyr at det er en rekke saker som er behandlet i hovedutvalgene som sendes videre til 

behandling i kommunestyret. Dette er saker vi har valgt ikke å inkludere i undersøkelsen. De 

sakene vi har valgt å se på her er der saken ferdigbehandles i utvalget, eller der utvalget har 

pålagt administrasjonen å utføre en konkret handling basert på vedtaket fra det aktuelle 

utvalget. 

 

 

3.2 Gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors 

funn» i rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisor har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenlignet de ulike typene data 

med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. 

I tillegg har vi fremlagt datamaterialet for kommunen. Revisor har innarbeidet korrigeringer 

og supplerende opplysninger fra kommunen i rapporten. 

 

Det er kommunedirektøren som har ansvar for å påse at politiske vedtak blir iverksatt. Revisor 

har gjennomført intervju med kommunedirektøren og sendt skriftlige spørsmål til både 

kommunedirektør og kontaktperson for å innhente informasjon om Nordreisa kommune har et 

system som er egnet til å sikre iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak. I tillegg har vi 

758



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

21 

 

gjennomgått dokumenter som er relevante for kommunens arbeid med oppfølging og 

iverksettelse av politiske vedtak. På bakgrunn av dette mener vi at datamaterialet som er 

presentert som revisors funn i rapporten under problemstilling 1, utgjør et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for revisors vurderinger og konklusjoner. 

 

Revisjonens undersøkelse knyttet til problemstilling 2 og 3 omfatter et utvalg av vedtak fattet 

i kommunestyret og tre hovedutvalg som er gjort i undersøkelsesperioden. I 

undersøkelsesutvalget inngår vedtak der politikerne har bedt administrasjonen om å utføre en 

konkret handling, samt vedtak der politikerne har bedt om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen som en del av vedtaket. Derfor mener vi at datamaterialet som er presentert 

som revisors funn i rapporten, utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag for revisors 

vurderinger og konklusjoner. 

 

Revisors undersøkelser omfatter ikke samtlige vedtak truffet av kommunestyret og de tre 

hovedutvalgene i tidsperioden forvaltningsrevisjonen gjelder. Som det fremkommer over har 

vi satt som et avgjørende kriterium for at et vedtak skal inkluderes i undersøkelsen, at vedtaket 

pålegger administrasjonen å utføre en konkret handling. For de tre hovedutvalgene er det også 

et sentralt kriterium at saken ferdigbehandles i utvalget og ikke sendes videre til 

kommunestyret eller formannskapet. Det er også flere andre type saker vi har valgt ikke å se 

på, som det er redegjort for over. Ved bruk av våre utvalgskriterier har vi gjort et utvalg på 

vedtak i 11 kommunestyresaker og vedtak i 12 saker fra de tre hovedutvalgene. Av de totalt 23 

vedtakene32 vi valgte ut for undersøkelse var det 12 punkter i 10 av vedtakene som direkte påla 

administrasjonen å gi tilbakemelding til politikerne. Vi vurderer at dette utgjør et tilstrekkelig 

utvalg for å belyse praksis for iverksettelse og rapportering av vedtak fattet av kommunestyret 

og de tre hovedutvalgene i 2018 og 2019. Vi vurderer dermed utvalget som tilstrekkelig til å 

vurdere og konkludere opp mot revisjonskriteriene og problemstillingene. 

 

Skriftlig og muntlig informasjon vi har fått fra kommunen har relevans for å gjøre vurderinger 

opp mot revisjonskriteriene og å besvare problemstillingene. Vi har vært i dialog med 

kontaktperson for å finne ut hvem som best kunne gi informasjon om de utvalgte politiske 

sakene vi skulle se på i denne forvaltningsrevisjonen og fikk oppgitt syv personer; de tre 

kommunalsjefene, service- og personalsjef, økonomisjef, virksomhetsleder for anleggsdrift og 

næringsutvikler. Vi har sendt skriftlig henvendelse til disse syv der vi ba om informasjon og 

dokumentasjon på administrasjonens iverksettelse av og rapportering om det enkelte vedtak. 

Vi vurderer på bakgrunn av dette at datagrunnlaget er tilstrekkelig og forutsetter at de syv vi 

har vært i kontakt med har god kunnskap om den aktuelle saken og området saken gjelder. Når 

det gjelder pålitelighetskravet, har vi vurdert eventuelle feilkilder i det samlede datamaterialet.  

 

Vi har sammenliknet de ulike typene dataene med hverandre for å avdekke eventuelle 

motsetninger i opplysningene som fremkommer i dem. Vi har også lagt fram datamaterialet for 

kommunen for verifisering av rapportens faktagrunnlag. På bakgrunn av forannevnte 

vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter vi at det ikke er vesentlige feil i 

datamaterialet som presenteres under «revisors funn» i rapporten. 

 
32 Som redegjort for tidligere har vi i flere tilfeller kun sett på enkelte deler av et vedtak og ikke hele. Dersom det 

i en del av et vedtak pålegger administrasjonen å gi tilbakemelding til politikerne, har vi her telt hele vedtaket 

med. 
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Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også sikret på et overordnet 

nivå gjennom revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

3.3 Begreper 

I den nye kommuneloven benyttes tittelen kommunedirektøren for kommunens øverste 

administrative leder. Nordreisa kommune benytter også nå denne tittelen. Vi benytter derfor 

hovedsakelig tittelen kommunedirektør i denne rapporten. Det er imidlertid tilfeller hvor vi 

gjengir opplysninger fra kommunens dokumenter hvor tittelen rådmann er benyttet. I disse 

tilfellene bruker vi tittelen rådmann i rapporten. 

 

I den tidligere kommuneloven brukes tittelen administrasjonssjef, mens det i den nye 

kommuneloven tituleres administrasjonssjefen som kommunedirektør. Når vi refererer til den 

tidligere kommuneloven i rapporten vil vi bruke tittelen administrasjonssjef, mens vi benytter 

tittelen kommunedirektør når vi refererer til den gjeldende kommuneloven. 

 

Nordreisa kommunestyre vedtok i møte 24.10.2019 i sak PS 59/19 Valg av miljø-, plan- og 

utviklingsutvalg 2019-2023 å endre navnet fra miljø-, plan- og utviklingsutvalget til 

driftsutvalget. I mange av kommunens dokumenter refereres det imidlertid fremdeles til miljø, 

plan og utviklingsutvalget. Utvalgets reglement er fra 16.10.2015 og har fortsatt tittelen 

reglement for miljø, plan og utviklingsutvalget i Nordreisa kommune. Det er heller ikke gjort 

endringer i delegasjonsreglementet. I kapittel 4 der vi beskriver Nordreisa kommunes system, 

slik det er i dag, bruker vi i utgangspunktet benevnelsen driftsutvalget. I kapittel 5 hvor vi 

undersøker politiske saker fra perioden 2018-2019 bruker vi i hovedsak benevnelsen miljø-, 

plan og utviklingsutvalget. 
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4 SYSTEM FOR IVERKSETTELSE OG OPPFØLGING AV 
VEDTAK       

 

Har Nordreisa kommune etablert et system som er egnet til å sikre iverksettelse og 

oppfølging av politiske vedtak? 
 

 
 

4.1  Revisors funn 

 

4.1.1 Registrering av politiske vedtak 

Praksis 

Nordreisa kommune bruker det elektroniske sak- og arkivsystemet ePhorte. Kommunen har et 

servicetorg med tre ansatte33, hvorav en er sak- og arkivleder. Det er de ansatte ved 

servicetorget som deltar i arbeidet med tilrettelegging av saksflyt i ePhorte. Servicetorget har 

også ansvaret for å distribuere de politiske vedtakene til riktig saksbehandler. Slik revisor 

forstår det er servicetorget kommunens politiske sekretariat og de ansatte omtales også som 

utvalgssekretærer. 

 

Kommunedirektøren opplyser i intervju at det er servicetorget som oppretter saksnummer i 

saksbehandlingssystemet ePhorte når en sak første gang blir til og registreres som en ny sak. 

Servicetorget fordeler sakene til den enkelte saksbehandler og gjør dette ut fra erfaring og 

kjennskap til saksfeltet. Kommunalsjef, leder og andre som servicetorget vurderer å ha 

interesse i saken, settes på som kopimottakere i saksbehandlingssystemet. Noen ganger 

konfererer servicetorget også med kommunedirektøren ved fordeling av saker til 

saksbehandler.  

 

 
33 Dette går fram av Nordreisa kommunes hjemmeside. Kommunedirektøren opplyser at det er tre ansatte som 

utgjør 2,5 årsverk ved servicetorget. 

Revisjonskriterier  

 

Kommunedirektør/administrasjonen bør ha utarbeidet et system med rutiner for: 

 

• Registrering av politiske vedtak  

 

• Avklaring av vedtakets innhold 

 

• Ansvarsplassering for oppfølging av politiske vedtak 

 

• Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjon til politisk nivå, (herunder 

om eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitets- utfordringer som 

påvirker administrasjonens oppfølging/ iverksettelse av vedtaket) 
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Kontaktperson opplyser at møtesekretær deltar som sekretær under møtene til kommunestyret, 

formannskapet og de politiske hovedutvalgene. Det er ulike personer som deltar som 

møtesekretær i de ulike utvalgene. Sak- og arkivansvarlig er møtesekretær for kommunestyret, 

service- og personalsjef er møtesekretær i formannskapet og administrasjonsutvalget, 

kommunalsjef for drift og utvikling er møtesekretær i driftsutvalget, ansatt under ansvarlig 

kommunalsjef oppvekt og kultur er møtesekretær i oppvekst og kulturutvalget og ansatt under 

kommunalsjef helse- og omsorg er møtesekretær i helse- og omsorgsutvalget. Oppgavene til 

møtesekretæren er å delta som sekretær i møtet, samt føre protokoll og liste over vedtak i 

SharePoint.  

 

Som beskrevet tidligere er det i henhold til utvalgenes reglement rådmannen, eller den han 

bemyndiger, som er sekretær for utvalget. Kontaktperson opplyser at de ansatte ved 

servicetorget er utvalgssekretærer til møtene i kommunestyret, formannskapet og de politiske 

utvalgene. I dokumentet - Rutine for saksbehandler - gis det en oversikt over hvem som er 

politisk sekretær for de ulike utvalgene34. Utvalgssekretærene klargjør og sender ut 

saksdokumenter og innkalling til politikere. De ferdigstiller protokoll etter at møtesekretær har 

skrevet den inn i møtemodulen i ePhorte, samt sender ut melding til saksbehandlere som har 

vedtak for oppfølging.  

 

Revisor kan ikke se at det foreligger noen bemyndigelse fra kommunedirektøren til 

møtesekretær, utvalgssekretær eller politisk sekretær til å fungere som sekretær i 

kommunestyret eller de fire utvalgene. Ut fra det revisor kan se er ikke dette omtalt i 

delegasjonsreglementet, eller i det administrative delegasjonsreglementet. 

Kommunedirektøren opplyser i forbindelse med faktaverifiseringen at dette ligger til 

stillingene og stillingsbeskrivelsene. 

 

Skriftlige rutiner 

Nordreisa kommune har en arkivplan som er vedtatt av rådmannen i et administrativt vedtak 

den 28.3.2017. Arkivplanen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. I arkivplanen er det en 

egen mappe for rutiner. Denne mappen er delt inn i flere undermapper, herunder undermapper 

som inneholder rutiner for blant annet saksbehandler, utvalgsbehandling og daglige rutiner.  

Daglige rutiner omfatter fordeling, gjennomgang og saksbehandling. I denne 

rutinebeskrivelsen står det at etter registrering, skanning og nødvendige kopier er tatt, fordeles 

posten til enhetslederne og/eller saksbehandler. Revisor kan ikke se at det utover dette ligger 

noen egne rutiner i arkivplanen for hvordan politiske vedtak skal registreres i kommunens sak- 

og arkivsystem.  

 

I undermappen utvalgsbehandling i arkivplanen ligger det tre rutinebeskrivelser, hvorav en 

omhandler Melding om vedtak saksbehandlere. I denne rutinen går det fram at melding om 

vedtak tilbakeføres fra sektorene til service- og personaltjenester fra 1.7.2016. Videre står det 

at saksbehandler skal opprette saksfremstilling og sette til politisk behandling. Etter at leder 

har godkjent saken skal saksbehandler endre status på behandling til KL (klar). Den enkelte 

saksbehandler må gi melding til utvalgssekretær dersom saksbehandler selv ønsker å sende ut 

melding om vedtak. Revisor kan ikke se at det utover dette ligger egne rutinebeskrivelser som 

 
34 I dokumentet - Rutine for saksbehandler - revisor har fått tilsendt, brukes benevnelsen politisk sekretær om 

utvalgssekretær. 
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omhandler registrering, oppfølging og iverksetting av politiske vedtak i Nordreisa kommunes 

arkivplan som er lagt ut på kommunens hjemmeside. 

 

Revisor har mottatt tre dokumenter fra Nordreisa kommune ved kontaktperson som skal 

beskrive rutiner knyttet til registrering og oppfølging av politiske vedtak i kommunens sak- og 

arkivsystem ePhorte. De tre dokumentene har dokumentnavn: Rutine for saksbehandler35, 

Rutine oppskrift etter utvalgsbehandling for saksbehandlere og Rutine oppfølging av vedtak. 

Kommunedirektøren opplyser at dokumentene beskriver interne rutiner som ikke er offentlige. 

De er en del av arbeidsprosesser som følge av bruken av ePhorte og ePhortesystemet. Rutinene 

finnes i ePhorte brukermanual som de ansatte har brukt siden innføringen av digitalt sak- og 

arkivprogram ePhorte den 1.1.2009. Dokumentet Rutine for saksbehandler tar utgangspunkt i 

rutinebeskrivelsene i de to andre dokumentene vi har mottatt. I dette dokumentet (Rutine for 

saksbehandler) gis det en oversikt over Nordreisa kommunes møteplan for første halvår i 2021, 

samt en oversikt over hvem som er leder og hvem som er politisk sekretær for de ulike 

utvalgene. I dokumentet beskrives saksbehandlers ansvar når det gjelder registrering av sak, 

saksframlegg og oppfølging etter behandling i politiske utvalg. Det går fram av dokumentet - 

Rutine for saksbehandler - at dersom det ikke allerede finnes en sak, må saksbehandler selv 

opprette en ny sak, der det er forklart hvordan dette gjøres teknisk. Etter at saksbehandler har 

utarbeidet saksframlegget må saksbehandler få det godkjent elektronisk av leder. Alle saker 

skal være godkjent av kommunedirektør eller sektorleder, slik at sakene kan plukkes opp av 

politisk sekretær ved servicetorget fra en køliste i ePhorte senest 10 dager før politiske møter. 

Det går videre fram av dokumentet at saksbehandler mottar melding om «vedtak for 

oppfølging» i ePhorte når protokollen er ferdigstilt og at saksbehandler har ansvar for å følge 

opp saken etter behandling i politisk utvalg.   

 

I dokumentet Rutine oppfølging av vedtak er det beskrevet hvordan saksbehandler skal følge 

opp saken etter at det er fattet vedtak av utvalg. Det beskrives hvordan saksbehandler teknisk 

skal går fram i ePhorte for å skrive ut partsbrev eller særutskrift, samt hvordan saksbehandler 

registrerer i ePhorte at saken er ferdig fulgt opp. I dokumentet Rutine oppskrift etter 

utvalgsbehandling for saksbehandlere beskrives det hvordan man skal gå fram for å sende 

melding om vedtak til saksbehandler i ePhorte etter at saken er behandlet i et politisk utvalg. 

 

Kommunedirektøren opplyser at det ikke har vært ansett som vesentlig å skrive rutinene 

beskrevet i de tre mottatte dokumentene referert til over, ned i detaljer da det finnes en 

brukermanual i ePhorte på dette og at rutinene er innarbeidet. Det opplyses videre at rutinene 

er en del av opplæringen av nye saksbehandlere og utvalgssekretærer, samt opplæring av 

ledere.  

 

Kommunedirektøren opplyser at Nordreisa kommune har stor kompetanse på arkivsystemer i 

administrasjonen. Det vises til at sak- og arkivleder har fullført arkivskole og er nestleder i 

IKAT Troms. Videre vises det til at sak- og arkivleder har fått delegert ansvar som 

arkivansvarlig i Nordreisa kommune. Kommunedirektøren opplyser i intervju at han opplever 

at det er høy faglig kompetanse i de ulike sektorene og sentralt med hensyn til å følge opp de 

 
35 Revisjonen fikk tilsendt dokumentet Rutine for saksbehandler i e-post 1.2.2021 fra kontaktperson. Overskriften 

på det mottatte dokumentet er Møteplan 1. halvår 2021. Revisjonen har valgt å bruke samme benevnelse på 

dokumentet som Nordreisa kommune. 
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politiske vedtakene. Det gis kurs i saksbehandlingssystemet ePhorte kontinuerlig, etter 

bestilling fra de som trenger det. Ofte er det 1:1 opplæring. I tillegg kurs 1-2 ganger i året. 

Kommunedirektøren opplyser at kommunen skal over på et nytt saks- og arkivsystem i 2022 – 

Acos. 

 

Ifølge kommunedirektøren er alle opplært i ePhorte og arkivsystemet. Kommunedirektøren 

viser også til at han har inntrykk av at kommunalsjefene kan dette og er på hele tiden og har 

fokus. 

 

4.1.2 Avklaring av vedtakets innhold 

Kommunedirektøren forklarer at etter at saksbehandler har mottatt melding om vedtak for 

oppfølging, gjennomfører saksbehandler vedtaket, dersom det fremgår tydelig av vedtaket hva 

som skal gjøres. Dersom vedkommende saksbehandler er i det minste tvil om hvordan vedtaket 

skal tolkes, må vedkommende drøfte dette med sin leder.  

 

Den administrative ledelsen er til stede i møtene i de politiske utvalgene. Kommunalsjefene 

møter i sine respektive utvalg, mens kommunedirektøren møter i kommunestyret og 

formannskapet. Kommunedirektøren forklarer at i saker der det blir endringer i vedtaket, eller 

tillegg i forhold til innstillingen, kan det være vanskelig å tyde vedtaket og vite hvordan saken 

skal følges opp og iverksettes. I slike saker, og om det hersker den minste tvil, kan den enkelte 

leder, herunder kommunedirektør eller kommunalsjef, av eget initiativ selv sørge for å snakke 

med saksbehandler om vedtaket og forklare hvordan det skal forstås. Dette i etterkant av møtet 

i det politiske utvalget. 

 

På spørsmål fra revisor om det foreligger rutiner på hvordan avklaring av vedtakets innhold 

skal gjøres, svarer kommunedirektøren at dette kan være ulikt fra sektor til sektor, men viser 

til at kommunalsjefene har regelmessige møter med sine mellomledere. Kommunedirektøren 

viser videre til at alle kommunalsjefer og øvrige i kommunedirektørens ledergruppe har 

ukentlige arbeidsmøter med sine ansatte.  

 

Kommunedirektøren opplyser at han har ukentlige arbeidsmøter med ordfører hvor de går 

gjennom ulike saker og hendelser i uka før og i uka som kommer. Hvis det skal være, eller har 

vært møte i kommunestyret og formannskapet, er dette tema i møtet. De ukentlige møtene er 

en formell arena for å sikre at oppgaver utføres og dialog om saker og/eller avklaringer om 

tolkning av vedtak. 

 

På spørsmål om hva praksis er i de tilfeller der saksbehandler og leder synes det er uklart hva 

som skal gjøres for å iverksette vedtaket, svarer kommunedirektøren at i noen tilfeller blir dette 

tatt opp med ham. Dersom de fortsatt er usikker, konfererer de med politisk ledelse, det vil si 

ordfører eller vedkommende utvalgsleder.  

 

Ifølge kommunedirektøren fattes det tydelige vedtak i de aller fleste politiske sakene. Det kan 

være unntaksvis at man må tolke litt hva kommunestyret egentlig ønsket, men det er ikke 

mange saker. 
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Revisor kan ikke se at Nordreisa kommune har utarbeidet skriftlige rutiner på dette området. 

 

4.1.3 Ansvarsplassering for oppfølging av politiske vedtak 

Revisor har spurt kommunedirektøren om det går fram i noen av kommunens reglement, 

eventuelt andre dokumenter at kommunedirektøren har ansvar for å påse at politiske vedtak 

blir iverksatt. Ifølge kontaktperson tydeliggjør kommunelovens paragraf 13-1 

kommunedirektørens ansvar for dette, og det anses derved unødvendig å presisere dette i andre 

dokumenter. 

 

Kommunedirektøren viser til at kommuneloven er tydelig på at kommunedirektøren har 

ansvaret for både å forberede sakene og iverksette dem. Hvis administrasjonen av en eller grunn 

ikke makter å iverksette vedtak, enten på grunn av nye saksopplysninger eller manglende 

ressurser, er det kommunedirektørens ansvar å aktivt gå videre. Dette gjelder for 

kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og alle andre utvalg. Det er 

kommunedirektøren som følger opp sakene i kommunestyret og formannskapet. Når det 

gjelder hovedutvalgene, er det kommunalsjefene som har ansvaret for å ha oversikt over og 

følger opp at saksbehandlere håndterer det og fordeler ressurser og noen ganger stabler om på 

rekkefølge og fordeler om på ressursene. Kommunedirektøren viser til at det viktige er at 

vedtakene følges opp. 

 

Kommunedirektøren opplyser at det framgår av det administrative delegasjonsreglementet 

hvem som har ansvar for hva når det gjelder oppfølging av politiske vedtak. Videre viser 

kommunedirektøren til at kommunalsjefene følger opp innenfor sine ansvarsområder og viser 

til det administrative delegasjonsreglementet. Hvis det er naturlig at ordfører i tillegg skal følge 

opp enkelte vedtak, avklares dette mellom ordfører og kommunedirektør, hvis det ikke allerede 

framkommer av vedtaket. I innledningen til det administrative delegasjonsreglementet står det 

at delegering innen administrasjonen skjer på grunnlag av den delegering som er gitt til 

rådmannen, med de begrensninger og presiseringer som er inntatt i delegasjonsreglementet fra 

de politiske utvalg. I delegasjonsreglementet står det også at med mindre særskilt bestemmelse 

er til hinder, overlater rådmannen til sektorledere å fatte avgjørelse på sine vegne (intern 

delegasjon) innen tjenestens arbeidsområde. Det går også fram av det administrative 

delegasjonsreglementet hvem som er videredelegert myndighet til å gjøre hva, herunder hva 

som er videredelegert til sektorleder for miljø, plan og utvikling, sektorleder for oppvekst og 

kultur og sektorleder for helse og omsorg. Det går imidlertid ikke eksplisitt fram av det 

administrative delegasjonsreglementet at den myndighet som er delegert videre fra rådmannen 

til sektorlederne omfatter oppfølging og iverksetting av politiske vedtak.  

 

Kommunedirektøren opplyser i intervju at Nordreisa kommune i utgangspunktet opererer med 

fullført saksbehandling. Dette betyr at saksbehandler som utreder en sak er den som får i 

oppdrag å effektuere vedtaket når vedtaket er fattet i et politisk organ. Saksbehandler må sørge 

for særutskrift hvis det trengs. Noen vedtak er av en slik art at det er nok å skrive utskrift, for 

eksempel at det er en uttalelse. Andre saker medfører mer omfattende arbeid å skulle iverksette. 

Da er det saksbehandler og vedkommende kommunalsjef som er inne i bildet og har ansvaret 

for at saken blir effektuert. Det er noen saker som ligger til kommunestyret som er mer 

tverrsektoriell og blir liggende på kommunedirektørens nivå sentralt. Det viktige er at det etter 
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behandlingen blir sendt vedtak og særutskrift til de som skal ha det og at det blir gjort kjent 

internt i administrasjonen. Dette gjøres av saksbehandler på saken.  Det er viktig i de sakene 

som krever mer omfattende prosess før den kan kvitteres ut, da må de aktivt følges opp. Det er 

saksbehandler som «eier» saken, som har ansvar for oppfølgingen. Revisor ser også at det går 

fram av det tilsendte dokumentet – Rutine for saksbehandler – at saksbehandler skal følge opp 

saken etter behandling i politisk utvalg. 

 

Revisor har mottatt Rutinebeskrivelse for oppfølging av politiske vedtak, se utklipp 1 nedenfor. 

Denne er utarbeidet av tidligere rådmann i 2019 og revidert 8.1.2021. Kontaktperson opplyser 

at mal på rutinebeskrivelsen er lagt i SharePoint området Nordreisa - KDL36. 

Rutinebeskrivelsen består av fire punkter der det står hva som skal gjøres og hvem som har 

ansvaret for å utføre det. I det første punktet i rutinebeskrivelsen står det at saksbehandler har 

ansvar for å sende ut politiske vedtak til søkere. I det andre punktet står det at 

kommunedirektøren har ansvar for å lage SharePoint for fortløpende lagring av dokumenter 

fra hvert hovedutvalg og kommunestyret. På spørsmål fra revisor om hva dette betyr har 

kontaktperson svart at det her menes å påføre saksnummer og vedtak i hvert enkelt utvalg sin 

Excel-fil for oppfølging av vedtak, i SharePoint Nordreisa – KDL. I intervju forklarer 

kommunedirektøren at det her menes arbeidsskjema for hvert hovedutvalg. Arbeidsskjemaet 

ligger i SharePoint gruppe, slik at de er tilgjengelige. Det lages et nytt skjema for hvert år. 

Arbeidsskjemaet ligger i SharePoint gruppa, slik at man skal kunne gå tilbake i tid for å kunne 

se historikken i det.      

 

Utklipp 1 Rutinebeskrivelse for oppfølging av politiske vedtak 

Rutiner Ansvar 

 
Egenkontroll: 

 

Utsending av politisk vedtak til søkere Saksbehandler 

Lage sharepoint for forløpende lagring av dokumenter fra hvert 
hovedutvalg og kommunestyret (opprettet august 2020) 

Kommunedirektør 

Fortløpende innlegging av vedtak fra hovedutvalgene innen to 
uker etter politisk møte 

Møtesekretær 

Rapportering tilbake til hovedutvalg og kommunestyret en gang i 
året 

Møtesekretær 

Kilde: Kommunedirektør Nordreisa kommune. 

 

I rutinebeskrivelsens tredje punkt står det at møtesekretær har ansvar for innlegging av vedtak 

fra hovedutvalgene innen to uker etter politisk møte. På spørsmål fra revisor om hva dette betyr 

svarer kontaktperson også her at det menes å påføre saksnummer og vedtak i hvert enkelt 

utvalgs sin Excel-fil for oppfølging av vedtak, i SharePoint Nordreisa – KDL. 

Kommunedirektøren forklarer i intervju at det her menes at møtesekretærene skal legge inn 

vedtaket i arbeidsskjemaet. Kommunedirektøren sier videre i intervjuet at det skal foreligge 

arbeidsskjema fra 2021, men at det kan være ulikt hvor mange som brukte det i 2020. Det er 

nå obligatorisk for alle hovedutvalgene å bruke dette arbeidsskjemaet. 

 

 
36 KDL er forkortelse for kommunedirektørens ledergruppe. 
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I rutinebeskrivelsens siste punkt står det at møtesekretær har ansvar for å rapportere tilbake til 

hovedutvalg og kommunestyret én gang i året. Kommunedirektøren opplyser i intervju at det 

én gang i året skal legges fram en liste, så kan hovedutvalgene og kommunestyret få oversikt 

over alle vedtakene som er fattet og hva som er status på vedtakene. Det er naturlig at dette 

presenteres når det har gått ett kalenderår og at det legges fram i begynnelsen av det påfølgende 

året. Kontaktperson opplyser til revisor at det her skal rapporteres skriftlig og legges inn som 

referatsak. Målet er at det skal rapporteres på samme tidspunkt hvert år. Revisor forstår det slik 

at denne årlige rapporteringen ennå ikke er gjennomført. 

 

Kommunedirektøren opplyser at det føres en oversikt over status for politiske vedtak i 

arbeidsskjemaene referert til over og som lages i Excel-fil og lagres i SharePoint. Revisor har 

mottatt arbeidsskjema for oppfølging vedtak for miljø-, plan- og utviklingsutvalget for 2020 

fra kontaktperson. Revisor har bedt kontaktperson om å få tilsendt de skjemaene som er 

utarbeidet for kommunestyret og de tre hovedutvalgene vi ser på fra 2018 og frem til i dag, der 

disse foreligger. Revisor kan ikke se å ha mottatt dette og må legge til grunn at disse ikke 

foreligger. 

 

Kommunedirektøren sier at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner eller retningslinjer for 

iverksetting og oppfølging av vedtak, utover de fire dokumentene37 revisor har mottatt og det 

som ligger i arkivplanen som ligger på kommunens hjemmeside. 

 

På spørsmål fra revisor om hvordan kommunikasjonen mellom kommunedirektøren og 

administrasjonen er (sektorledere) i forbindelse med oppfølging og iverksettelse av politiske 

vedtak svarer kommunedirektøren at de jobber tett sammen og samtaler underveis. De 

kommuniserer også per e-post angående status. Kommunedirektøren viser også til at de har 

kontorfellesskap, slik at de er tettere på. I tillegg har kommunedirektørens ledergruppe 

ukentlige møter. 

 

Kommunedirektøren sier i intervju at han følger opp arbeidet med iverksettelsen av politiske 

saker i kommunedirektørens ledergruppe. Når det gjelder de tre hovedutvalgene, ligger skjema 

i SharePoint Nordreisa – KDL. Praksis er at iverksettelse av vedtak har vært overlatt til de tre 

kommunalsjefene som har håndtert sine områder, inklusivt fulgt opp vedtak og 

kommunedirektøren viser til det administrative delegasjonsreglementet. 

 

Kommunedirektøren sier i intervju at han oppfatter at sakene blir iverksatt i stor grad.  

Administrasjonen klarer å iverksette mange saker, men det er også mange saker de ikke klarer 

å iverksette. Det vil alltid være noen saker som ikke har nok framdrift, men dette kan skyldes 

at det er komplekse saker eller at man mangler ressurser, det vil typiske være planarbeid. Ofte 

kan ambisjonsnivået være for høyt, både hos administrasjonen når de lager forslag til vedtak, 

men også hos politikerne. Store tunge planprosesser tar lang tid. Kommunedirektøren mener 

hovedårsaken til at administrasjonen ikke klarer å iverksette sakene er manglende ressurser. 

Kommunedirektøren mener de er ganske presset på ressurser. 

 

 
37 De fire dokumentene er: Rutine for saksbehandler, Rutine oppfølging av vedtak, Rutine oppskrift etter 

utvalgsbehandling for saksbehandlere, Rutine oppfølging av vedtak (ePhorte).  
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På spørsmål fra revisor om hvordan kommunedirektøren vil beskrive kommunens 

administrative bemanning med hensyn til kapasiteten til å følge opp politiske vedtak svarer 

kommunedirektøren at den samlede ressursen i administrasjonen har blitt betydelig redusert i 

de siste årene. Det har vært løpende nedbemanning. Hovedregelen har vært at når det er blitt 

en ledig stilling, så er det ikke blitt tilsatt noen ny i stillingen. Kommunen har en omfattende 

politisk utvalgsstruktur som krever mye ressurser til all saksbehandling, klargjøre innkalling, 

møte i sekretariatet ol., opplyser kommunedirektøren. 

 

4.1.4 Rapportering på vedtaksoppfølging 

Når det gjelder hvordan kommunedirektør og administrasjonen rapporterer om 

vedtaksoppfølging og iverksettelse av politiske vedtak til politisk nivå, viser 

kommunedirektøren til at de bruker arbeidsskjema som er omtalt tidligere og at de en gang i 

året skal rapportere til de politiske utvalgene om oppfølgingen av vedtak. Kommunedirektøren 

sier at det også skjer at det ofte både i formannskapet og kommunestyret stilles spørsmål til 

hvordan det går med arbeidet i de ulike sakene. Dette gjør at administrasjonen må rapportere 

underveis.  

 

Kommunedirektøren sier i intervju at det ikke er etablert retningslinjer, eller rutinebeskrivelser 

for systematisk rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå, utover 

det nevnte arbeidsskjemaet som det skal rapporteres årlig på. 

 

På spørsmål om det er rutiner for at administrasjonen og kommunedirektør rapporterer til det 

aktuelle politiske organ dersom administrasjonen av ulike årsaker ikke får iverksatt vedtaket, 

eller deler av vedtaket svarer kommunedirektøren at det ikke er så ofte man ser at 

administrasjonen rapporterer eller skriftlig til kommunestyret om at saker er forsinket. Ifølge 

kommunedirektøren er det ikke rutine for at administrasjonen rapporterer til politisk 

utvalg/nivå hvis de ser at de ikke får iverksatt vedtaket. Det skjer imidlertid mye i dialog med 

både ordfører og utvalgslederne og ordfører og kommunedirektør. Utvalgslederne har mye 

kontakt med vedkommende kommunalsjef, da kan dette være tema. Kommunedirektøren har 

ukentlige arbeidsmøter med ordfører. I disse møtene stiller ordfører ofte spørsmål om status i 

ulike saker og da redegjør kommunedirektøren om det går som forutsatt, eventuelt om man 

trenger mer tid. 

 

I forbindelse med vår undersøkelse av utvalgte politiske saker har vi i vår skriftlige henvendelse 

spurt om administrasjonen har rapportert underveis til det aktuelle utvalget om status for 

gjennomføringen av de utvalgte politiske vedtakene. Kommunalsjef for oppvekst og kultur har 

i den forbindelse opplyst at det fra oktober 2019 har vært praksis med at det avholdes et fast 

møte mellom utvalgsleder og administrasjon mellom hvert utvalgsmøte i oppvekst- og 

kulturutvalget.  

 

Kommunedirektør opplyser i intervju at det ikke er rutine for at det rapporteres til politisk nivå 

om iverksettelse av et vedtak, utenom i de tilfeller der det står i vedtaket at det skal rapporteres 

tilbake til det politiske utvalget. Kommunedirektøren svarer at det ikke er rutine for at det 

rapporteres skriftlig underveis til politisk nivå. Administrasjonen rapporterer imidlertid dersom 

dette blir etterspurt fra politisk nivå.  
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I de tilfeller der administrasjonen ser at de ikke kan overholde de fastsatte fristene for å 

iverksette vedtak i kommunestyret og formannskapet blir dette drøftet i toppledelse. 

Kommunedirektøren har også dialog med ordfører i de ukentlige arbeidsmøtene. Ordfører er 

den første som får vite om det, dersom administrasjonen ikke er i stand til å effektuere vedtaket.  

 

Dersom det er forsinkelser i saker som skal til hovedutvalgene har kommunalsjef vanligvis 

dialog med utvalgsleder om dette. Det kan imidlertid være tilfeller der kommunedirektøren blir 

orientert om dette av kommunalsjef. 

 

Kommunedirektøren opplyser at det skjer ganske ofte at det blir vedtatt at administrasjonen 

skal melde tilbake til politiske organ i Nordreisa, dette gjelder særlig i kommunestyret. Det kan 

være noen ganger at administrasjonen lager forslag til innstilling, der det foreslås at saken skal 

rapporteres tilbake til, eller legges fram for kommunestyret til et gitt tidspunkt. Kommunestyret 

kan også av eget initiativ presisere i vedtakene at administrativ ledelse om to år, eller når saken 

er forberedt, skal legge fram saken til et gitt tidspunkt. 

 

Kommunedirektøren sier i intervju at han ikke synes rapporteringen har vært tilfredsstillende, 

slik man har hatt det, men at han har forventninger til at det blir bedre nå når administrasjonen 

begynner å benytte det obligatoriske arbeidsskjemaet og at det vil bli tettere oppfølging. 

 

4.2  Revisors vurdering 

Når det gjelder registrering av politiske vedtak, viser våre undersøkelser at kommunen har et 

system for videreformidling av politiske vedtak til administrasjonen for videre oppfølging. 

Systemet omfatter imidlertid ikke oversikt over status for oppfølging og iverksettelse av de 

politiske vedtakene. 

 

Vi har fått beskrivelser av hvordan avklaringer og tolkninger av politiske vedtak gjøres i praksis 

i kommunen. Ut fra den informasjonen revisor har fått synes det imidlertid ikke å være en 

tydelig og etablert praksis å avklare innholdet i det politiske vedtaket, dersom det er utydelig 

for administrasjonen hva som skal gjøres for å iverksette vedtaket. Det foreligger heller ikke 

skriftlige beskrivelser på dette området. 

 

Når det gjelder administrasjonens ansvar for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, 

inneholder ikke kommunens reglementer eller rutinebeskrivelser direkte informasjon om dette, 

utover at det er saksbehandler som skal følge opp saken etter behandling i politisk utvalg. Ifølge 

muntlige opplysninger skal dette være kjent for de med ansvar og roller. 

 

Vi er forelagt et dokument med tittelen Rutinebeskrivelse for oppfølging av politiske vedtak. 

Rutinebeskrivelsen fordeler fire ulike oppgaver på saksbehandler, kommunedirektør og 

møtesekretær. Oppgavene omhandler registrering og lagring av saken, samt at det skal 

rapporteres til hovedutvalg og kommunestyret én gang i året. Det er ikke informasjon om 

hvordan oppgavene i praksis skal utføres, eller om det skal holdes oversikt over status i 

oppfølgingen av det enkelte politiske vedtaket.  

 

769



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

32 

 

Rutinebeskrivelsen fordeler fire ulike oppgaver på saksbehandler, kommunedirektør og 

møtesekretær. Oppgavene omhandler registrering og lagring av vedtak samt at det skal 

rapporteres til hovedutvalg og kommunestyret én gang i året. Det er ikke informasjon om 

hvordan oppgavene i praksis skal utføres eller om det skal holdes oversikt over status i 

oppfølgingen av det enkelte politiske vedtaket. Vi har fått opplyst at det skal utarbeides 

arbeidsskjema der vedtak legges inn. Av arbeidsskjemaet vi har mottatt er det en egen kolonne 

for status. Ut fra den informasjonen vi har mottatt er ikke beskrevet praksis om å føre vedtak 

inn i utvalgenes arbeidsskjema eller rutinebeskrivelsens punkt om årlig rapportering, 

gjennomført i praksis. Vi kan heller ikke se at det foreligger retningslinjer, rutiner eller etablert 

praksis for rapportering på vedtaksoppfølging til politisk nivå om det skjer forhold som 

påvirker oppfølgingen og iverksettelsen av vedtak. Kommunedirektøren har gitt uttrykk for 

behov for forbedring i praksis med hensyn til rapportering. 

 

Som det fremkommer i kapittel 2 i vår utledning av revisjonskriterier er det ikke et lovfestede 

krav til innholdet i en internkontroll på området iverksettelse av politiske vedtak. Et system på 

området bør ifølge anbefalinger inneholde nærmere bestemte retningslinjer.  

 

Revisors vurdering er at Nordreisa kommune i noen grad har oppfylt revisjonskriteriet om å 

ha utarbeidet et system med rutiner for: 

• Registrering av politiske vedtak  

• Avklaring av vedtakets innhold 

• Ansvarsplassering for oppfølging av politiske vedtak 

• Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjon til politisk nivå, herunder om 

eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer som påvirker 

administrasjonens oppfølging/ iverksettelse av vedtaket 
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5 IVERKSETTELSE OG RAPPORTERING AV POLITISKE 
VEDTAK 

 

Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 

 

Rapporterer administrasjonen om gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt? 

 

 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet belyser og vurderer vi om administrasjonen har iverksatt vedtak og rapportert 

om gjennomføringen som forutsatt. Vi har undersøkt oppfølgingen av elleve vedtak fattet av 

kommunestyret og fire vedtak fattet av hver av de tre hovedutvalgene helse- og omsorg, miljø-

, plan og utvikling38 og oppvekst- og kultur. Til sammen har vi sett på administrasjonens 

oppfølging av 23 vedtak fordelt på årene 2018 og 2019.  

 

Hvert vedtak blir i det følgende presentert i egen tekstboks og deretter er informasjonen vi har 

innhentet om administrasjonens iverksettelse og rapportering om gjennomføringen av vedtaket. 

For flere av sakene har vi kun sett på deler av vedtaket. I disse tilfellene har vi uthevet den 

delen av vedtaket vi har undersøkt. Dette fremgår i tekstboksen. 

 

Under overskriftene Revisors vurdering inngår våre vurderinger av henholdsvis iverksettelse 

og rapportering av vedtakene opp mot de utledete revisjonskriteriene for hver av sakene. 

Oppsummering og revisors konklusjoner er i kapittel 6. 

 

 
38 Kontaktperson opplyste i oppstartsmøte at dette utvalget endret navn til driftsutvalget etter at ny politisk ledelse 

tiltrådte etter valget 2019. Kontaktperson opplyser i skriftlig svar til revisor at Nordreisa kommunestyre vedtok i 

møte 24.10.2019 i PS 59/19 bl.a. navneendring: Driftsutvalg istedenfor miljø, - plan og utviklingsutvalg med 

påfølgende endring i reglement. 

Revisjonskriterier  

 

Administrasjonens iverksettelse av vedtak 

• Administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtak 

• Administrasjonen skal rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket 

• Dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør 

administrasjonen rapportere om dette 
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I utvalget av politiske vedtak inngår det flere vedtak hvor administrasjonen er bedt om å 

rapportere til det politiske utvalget. Rapportering vil derfor også inngå som en del av 

vurderingen av hvorvidt administrasjonen har iverksatt det politiske vedtaket i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. 

 

5.2 Undersøkte saker fra kommunestyret 

Kommunestyrets vedtak (1) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kontaktperson opplyser til revisor at administrasjonen har revidert delegasjonsreglementet. 

Prosessen med nytt delegasjonsreglement ble imidlertid ifølge kontaktpersonen utsatt på grunn 

av korona.  

 

Nytt delegasjonsreglement ble behandlet i alle utvalg høsten 2020. Administrasjonsutvalget 

utsatte saken i sak PS 11/20 den 30.11.2020 og satte ned en ad-hoc gruppe av hovedtillitsvalgt 

fra fagforbundet og Utdanningsforbundet samt en representant fra kommuneadministrasjonen. 

Utvalget skulle legge fram et forslag til delegasjonsreglement for administrasjonsutvalget. 

Revisor har fått opplyst at kommunedirektøren satt i det nedsatte utvalget. Ad-hoc gruppen 

kom med sitt innspill og saken ble deretter behandlet og vedtatt i administrasjonsutvalget 18. 

februar 2021 i sak 2/2139. 

 

Nytt delegasjonsreglement var satt opp som sak i kommunestyret i sak PS 16/21, den 4.2.2021. 

Kommunestyret vedtok å utsette saken. Revisor får opplyst at dette var som følge av at 

administrasjonsutvalget hadde utsatt saken. Saken var også satt opp til behandling i 

kommunestyret den 18.3.2021, i sak PS 24/21. Kommunestyret vedtok her følgende: «Saken 

utsettes i påvente av vurdering opp mot lovverk slik som påpekt fra Sigleif Pedersen». 

 

 
39 Dette går fram av særutskrift fra sak 2/21 i Nordreisa administrasjonsutvalg i møte 18.2.2021. 

PS 2/19 Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune - ny behandling 

 

Delegasjonsreglementet av 16.06.16 videreføres. 

Nytt delegasjonsreglement legges frem for politisk behandling våren 2020. 

 

For at delegasjon skal fungere som et nyttig verktøy i den kommunale forvaltningen så tilligger det Rådmannen et særlig ansvar 

for å vurdere hvilke saker som til enhver tid kan behandles etter regelverket og hvilke som skal tillegges politisk behandling. I 

vurderingen av hvilke saker som kan oppfattes som kurante saker må der for eksempel særlig vurderes den enkelte saks politiske 

interesse, sakens prinsipielle karakter og hvorvidt sakens bestemmelse skaper presedens eller endrer tidligere praksis og 

forståelse av annet regelverk i vesentlig grad. Reglementets formål om effektivisering må aldri gå foran disse vurderingene.  

Nøkkelen til effektivt lederskap er delegasjon av ansvar og myndighet, og kommunestyrets delegasjon til Rådmannen bygger på 

tillit til at delegasjonen blir brukt på en riktig og forsvarlig måte i samsvar med de politiske føringer og vedtak som er gitt. Denne 

tilliten må Rådmannen også sikre blir ivaretatt ved videredelegasjon. Kommunestyret ønsker at Rådmannen forvalter 

delegasjonen på en måte som ivaretar en helhetlig ledelse og en oppfølging av ansatte som skaper motivasjon og trygghet hos 

den enkelte og et godt omdømme for kommunen gjennom god kommunikasjon og gode prosesser. 
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Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kontaktperson opplyser til revisor at det er rapportert til ordfører om gjennomføringen av 

denne saken i ukentlige møter til ordfører. Revisor får videre opplyst at saken ble utsatt etter 

samtaler med ordfører på grunn av arbeidsbelastning i administrasjonen, tilknyttet situasjonen 

med korona. Dette ble rapportert til kommunestyret via ordfører ved å sette opp saken til ny 

behandling.  

 

Revisors vurdering 

Forutsetningen om at saken skulle legges fram for politisk behandling er oppfylt. Den andre 

forutsetningen i vedtaket om at den skulle legges fram for politisk behandling våren 2020 er 

imidlertid ikke oppfylt. Revisor ser at det vises til at saken ble utsatt på grunn av situasjonen 

med korona. Revisors vurdering er som følge av at delegasjonsreglementet ikke ble forelagt 

politisk behandling høsten 2020 at administrasjonen for sak 2/19 om fremleggelse av nytt 

delegasjonsreglement delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å iverksette politiske vedtak i 

samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

 

I sak PS 2/19 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket på 

dette punktet. Revisor har derfor ikke gjort noen vurdering knyttet til om administrasjonen har 

rapportert om at vedtaket på dette punktet er iverksatt til kommunestyret. Fristen i vedtaket er 

imidlertid ikke overholdt. Slik revisor ser det burde derfor administrasjonen rapportere om 

dette til kommunestyret. Ut fra informasjonen vi har mottatt anser revisor at administrasjonen 

har rapportert om status for gjennomføringen underveis til kommunestyret og at 

administrasjonen har informert kommunestyret om at de ikke vil levere i henhold til fastsatt 

frist. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet 

om at dersom det politiske vedtaket ikke blir iverksatt som forutsatt så bør administrasjonen 

rapportere om dette. Med dette mener vi at administrasjonen har rapportert om at vedtaket ikke 

vil bli gjennomført innen den angitte fristen. 

 

Kommunestyrets vedtak (2) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Økonomisjefen i Nordreisa kommune opplyser at den delen av vedtaket som er uthevet er 

iverksatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2020. Det ble da foreslått å gå til anskaffelse 

av et nytt budsjetteringssystem som har en helhetlig oppfølging av økonomiplan, budsjett og 

rapportering. Det ble behandlet i budsjettbehandlingen for administrasjon i formannskapet i 

sak 44/19 Budsjett 2020 - 2023 - sektor for administrasjon den 28.11.2019. Den ble deretter 

vedtatt som en del av «Økonomiplan 2020-2023» og gitt midler til økning til administrasjon 

PS 25/19 Kvartalsrapport 1.kvartal 2019 

 

Kvartalsrapporten tas til orientering 

 

Kommunestyret forventer at vi får økonomirapporter som gjør det mulig å fatte vedtak ut ifra faglige og økonomiske 

prioriteringer. For å få bedre oversikt over den totale kommunale driften i forhold til budsjett, og bedre oversikt i løpet 

av året, ber kommunestyret om en sak hvor arbeidet med budsjettprosess, budsjettregulering og rapportering 

effektiviseres 

 

Fakturaer som gjelder 2018 foreslås dekket av disposisjonsfondet, og utgjør til sammen kr 1,015 mill. 
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for å kunne gå til anskaffelse av systemet. Økonomisjefen opplyser videre at det ble foretatt 

anbudsutlysning i 2020 der «Framsikt» vant anbudet. Systemet ble tatt i bruk og budsjettet for 

2021 ble avlagt i det systemet.  

 

Revisor ser at det i formannskapets sak PS 44/19 Budsjett 2020 - 2023 - sektor for 

administrasjon går fram at nytt budsjetteringsverktøy er ett av flere valgte tiltak i rådmannens 

innstilling, samt hvor mye penger som er foreslått brukt på dette i perioden 2020-2023. Revisor 

kan imidlertid ikke se at budsjetteringsverktøyet er omtalt utover dette, eller at det her er omtalt 

hvordan arbeidet med budsjettprosess, budsjettregulering og rapportering skal effektiviseres. 

Revisor kan heller ikke se at dette er omtalt i kommunestyrets sak PS 85/19 Økonomiplan 

2020-2023. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Økonomisjef i Nordreisa kommune opplyser at administrasjonen ikke har rapportert underveis 

til kommunestyret om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket. Økonomisjefen 

viser til at det er rapportert til kommunestyret via budsjettprosessen 2020. Det ble rapportert 

både skriftlig og muntlig. Den muntlige orienteringen skal ha vært da administrasjonen gikk 

gjennom budsjettforslaget til sektor for administrasjon og da budsjettet ble lagt fram i 

kommunestyret. 

 

Revisors vurdering 

Slik revisor forstår vedtaket i sak 25/19 har kommunestyret bedt administrasjonen om en egen 

sak der arbeidet med budsjettprosess, budsjettregulering og rapportering effektiviseres. Vi kan 

ikke se at administrasjonen har lagt fram en slik sak for kommunestyret. Revisors vurdering er 

som følge av dette at administrasjonen for sak 25/19 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å 

iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. Dette innebærer også at 

administrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at det skal rapportere i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. 

 

Ifølge revisors funn er ikke tiltaket slik det er beskrevet i vedtaket iverksatt. Slik revisor ser det 

burde derfor administrasjonen ha rapportert om dette til kommunestyret. Ut fra den 

informasjonen vi har mottatt kan vi ikke se at dette er gjort. Revisors vurdering er som følge 

av dette at administrasjonen for det uthevede punktet i vedtaket i sak 25/19 ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør 

administrasjonen rapportere om dette. 
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Kommunestyrets vedtak (3) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunestyrets sak PS 29/19 Foreløpig budsjettrammer 2020 ble behandlet den 24.6.2019. 

De påfølgende kommunestyremøtene ble avholdt 27. september, 24. oktober og 19. desember. 

Økonomisjefen i Nordreisa kommune opplyser at det ble laget et eget kapittel som heter 

«Omstilling i kommunen» i Budsjett- og økonomiplanen for 2020-2023 som ble behandlet av 

kommunestyret den 19.12.2019, i sak PS 85/19 Budsjett- og økonomiplan 2020-2023. I 

kapittelet var det en gjennomgang av hver sektor som gikk på hvordan omstillingen er tenkt 

gjennomført. Planen er gjennomgått av sektorene og de har gjort tiltak basert på det som står i 

dette kapittelet. I tillegg ble det i hovedutvalgene også lagt fram en rapport fra 

Telemarksforskning som viste hvordan ressursbruken i kommunen var. Rapporten het 

«Økonomianalyse Nordreisa kommune» og vedlegget ble kalt «Presentasjon Nordreisa 

kommune 241019». Rapporten ble lagt ved som en del av budsjettbehandlingen i 

hovedutvalgene. Økonomisjefen viser til, som et eksempel, at i helse- og omsorgsutvalget ble 

rapporten lagt fram den 25.11.2019, i sak PS 40/19. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Økonomisjefen opplyser at administrasjonen har rapportert til kommunestyret underveis om 

status for gjennomføringen av det politiske vedtaket. Økonomisjefen viser til kommunestyrets 

sak PS 85/19 Budsjett- og økonomiplan 2020-2023 som ble behandlet i kommunestyret 

19.12.19, og at økonomiplanen ble behandlet i samtlige hovedutvalg. I tillegg behandlet 

utvalgene eget budsjett der de fikk med rapporten over ressursbruk i kommunen, for eksempel 

helse- og omsorgsutvalget i sak 40/19, den 25.11.2019. 

 

Økonomisjefen opplyser også at administrasjonen har rapportert til kommunestyret som 

forutsatt i vedtaket og at det er rapportert skriftlig. Økonomisjefen opplyser videre at det er 

sektorutvalgene som har myndighet til å gjøre justeringer innenfor sine økonomiske rammer 

gitt av kommunestyret. Dette er gjort i budsjettsaken i hver enkelt sektor. Tiltakene er derfor 

PS 29/19 Foreløpig budsjettramme 2020 

 
• Budsjettrammen for 2020 tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2020 i økonomiplan for 2019-2022, justert for 

lønnsøkning, bindende politiske vedtak med økonomisk virkning, og endring i revidert nasjonalbudsjett. Vedtatte 
økonomiske ramme for økonomiplan er som følger: 
 

 
 

• Sektorene starter behandlingen av budsjettet for 2020 i juni 2019 og følger den oppsatte tidsplanen som er beskrevet i 
saksfremlegget. 

• Sektorutvalgene starter behandlingen i august, med tilpasning innenfor den forespeilede rammen. 

• Det budsjetteres med inntil 1,75 % i netto driftsresultat. 

• Det legges frem et saldert budsjett for formannskapet i møte 14. november (og 25 november). 

• Rådmannen må legge fram sak om omstilling av kommunens organisasjon til neste møte i kommunestyret. Prosessen 
må ta utgangspunkt i målsettingene i vedtatte planer og rammene i økonomiplanen. 
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behandlet i sektorutvalgene. Kommunestyret og hovedutvalgene behandlet i tillegg Budsjett- 

og økonomiplan. 

 

Revisors vurdering 

Slik revisor forstår vedtaket ba kommunestyret rådmannen om å legge fram sak om omstilling 

av kommunens organisasjon til neste møte i kommunestyret. Revisor kan ikke se at dette er 

gjort, siden det påfølgende kommunestyremøte var den 27. september. Ut fra dette kan revisor 

dermed ikke se at vedtaket er iverksatt innen fastsatt frist. Revisor forstår også vedtaket slik at 

det skal legges fram en egen sak for kommunestyret om omstilling og at dette heller ikke er 

gjort. Etter revisors vurdering har dermed administrasjonen ikke rapportert til kommunestyret 

som forutsatt i vedtaket. Revisor har imidlertid merket seg at det er laget et eget kapittel som 

heter «Omstilling i kommunen» i Budsjett- og økonomiplanen for 2020-2023 som ble behandlet 

av kommunestyret den 19. desember 2019 i sak PS 85/19 Budsjett- og økonomiplan 2020-

2023. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen ved manglende 

fremleggelse av sak om omstilling til kommunestyret ikke har oppfylt revisjonskriteriet om 

at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

Dette innebærer også at administrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at det skal 

rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

 

Etter revisors vurdering er ikke tiltaket beskrevet i vedtaket iverksatt. Slik revisor ser det burde 

derfor administrasjonen ha rapportert om dette til kommunestyret. Ut fra den informasjonen vi 

har mottatt kan vi ikke se at dette er gjort. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for det uthevede punktet i vedtaket i sak 29/19 ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør 

administrasjonen rapportere om dette.  

 

Kommunestyrets vedtak (4) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Revisor har fått opplyst av virksomhetsleder for anleggsdrift at alle de uthevede punktene i 

vedtaket er iverksatt, bortsett fra punkt nr. 4.  

 

PS 33/19 Veilys 2019 drift 

 

1. Nordreisa kommune sier fra 01. juli 2019 opp strømabonnement for lysstrekninger som framgår av liste punkt A i 
saksframstillingen. 

2. Merknader til avtaleutkast fra Statens vegvesen: Alle veilysstrekninger bygget av Statens vegvesen skal inkluderes i 
avtalen, uavhengig av type stolper. 

3. Nordreisa kommune monterer 60 skap for strømmåler for veilysstrekninger inkludert nødvendige omkoblinger av 
linjer langs riks- og fylkesvei som i dag er umålt. Kostnad kr 3,9 mill finansieres ved bruk låneopptak. Lånet tas opp i 
hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

4. Eksisterende veilys frakobles på strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
5. Driftsbudsjettet 2019 for veilys tilføres kr 325.000 for strøm og vedlikehold ved budsjettregulering. Driftsbudsjett strøm 

og vedlikehold for veilys langs riks- og fylkesvei på kr 490.000 innarbeides i budsjett 2020. 
6. Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med overføring av aktuelle veilysstrekninger til veieier. 
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Administrasjonen har sagt opp de aktuelle strømabonnement til energileverandør. Revisor har 

fått tilsendt oppsigelsen sendt fra Nordreisa kommune til energileverandøren.  

 

Virksomhetsleder for anleggsdrift opplyser at det er inngått avtale mellom Statens vegvesen og 

Nordreisa kommune og har sendt revisor avtalen. I avtalen er det et eget punkt om overføring 

av drifts- og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg etablert av Statens vegvesen/Troms 

fylkeskommune, men driftet av Nordreisa. Revisor forstår avtalen slik at disse veglysanlegg 

overføres Statens Vegvesen/Troms fylkeskommune for drift og vedlikehold.  

 

Når det gjelder montering av skap for strømmåler for veilysstrekninger, opplyser 

virksomhetsleder for anleggsdrift at montering av skap er inntatt i eksisterende 

leveransekontrakt om utskifting av lys og montering av målere for veilys langs kommunale 

veier. Revisor har mottatt endringsmelding kommunen har sendt til leverandør der det går fram 

at kommunen ber om ekstra tennskap40 på stolper og at disse monteres i henhold til enhetspriser 

i kontrakt. Vi har også mottatt e-post fra leverandør til kommunen hvor antall målerskap angis.  

 

Virksomhetsleder for anleggsdrift opplyser at punktet om at eksisterende veilys frakobles på 

strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere ikke er gjennomført. Bakgrunnen for 

dette er nytt kommunestyrevedtak i sak PS 46/19 der vedtakets punkt 4 i kommunestyrets sak 

PS 33/19 ble opphevet i vedtakets kulepunkt 3. I saksframlegget til PS 46/19 står følgende 

under saksopplysninger:  

 

«I h.h.t vedtaket har administrasjonen kartlagt strekninger uten bebyggelse. Planen er at i 

forbindelse med montering av målere, kobles også lys ut langs veistrekninger som ikke er 

bebodd etter folkeregisteret. Veghandbøkenes bestemmelser benyttes som kriterie i denne 

forbindelse, med unntak av Ravelseidet indre på grunn av svært stor andel tungtrafikk til og 

fra Skjervøy. Ravelseidet indre hadde rundt 100 store kjøretøy pr døgn i 2018, og andelen 

synes økende. 

 

Vedlagt saken ligger oversiktskart for den enkelte av vei som viser hvor lys beholdes (grønn 

skravur), hvor lys kobles fra (rød skravur) og hvor lys driftes av veieier (gul skravur).» 

 

Kommunestyret vedtok følgende i kulepunkt 3 i PS 46/19: 

 «Miljø, -plan og utviklingsutvalget går inn for å skifte ut alle de røde strekningene i tillegg til 

de grønne strekningene.» 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Ifølge virksomhetsleder for anleggsdrift har administrasjonen rapportert underveis om status 

for gjennomføringen av (de uthevede punktene i det politiske) vedtaket til kommunestyret. Det 

vises til at det ble gitt muntlig orientering til formannskapet den 22.8.2019. Orienteringen ble 

gitt som følge av at det under arbeidet med målerskap ble avdekket situasjon med stopp i 

reservedeler for eldre lampetype langs riks- og fylkesvei. Formannskapet ba da om en ekstra 

sak til neste møte, noe som også går fram av dokumentet Særutskrift – Oppgradering 

veilysarmatur revisor har fått tilsendt. Virksomhetsleder opplyser at denne saken ble 

sluttbehandlet i kommunestyret i sak PS 46/19.  

 

 
40 Tennskap er det samme som målerskap. Hvert skap inneholder både strømmålere og tennere for veilysanlegg. 
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Virksomhetsleder viser også til at det er rapportert gjennom resultatrapport for drift og 

utvikling pr 1. november 2019, i driftsutvalgets sak PS sak 14/19. I den vedlagte 

resultatrapporten går det blant annet fram at montering av målere på belysning langs riks- og 

fylkesveier er igangsatt, at veilys er overført til veieier pr 1. juli 2019 og at arbeidet med målere 

langs bebodde veistrekninger er godt i gang. 

 

Ifølge virksomhetsleder for anleggsdrift er det kommunens byggekomité som skal følge opp 

byggeprosjekter større enn kr 1 million. Dette i henhold til delegasjonsreglementet og 

retningslinjer for byggekomiteen. Ellers rapporteres det til driftsutvalget. Virksomhetsleder 

opplyser at administrasjonen har orientert om dette prosjektet til byggekomiteen og rapportert 

gjennom resultatrapport for drift og utvikling i flere rapporter. Avtaleinngåelse er rapportert 

som referatsak til formannskapet den 3.10.2019 i RS 103/19. 

 

Virksomhetsleder opplyser at det i forbindelse med gjennomføringen av vedtaket oppstod en 

situasjon med stopp i reservedeler for gamle lamper med konsekvens mørke lys. 

Administrasjonen orienterte muntlig om dette i formannskapet med påfølgende politisk sak 

sluttbehandlet i kommunestyrets sak PS 46/19. I fremlegget i sistnevnte sak er det blant 

informert om følgende:  

 

«Arbeid for montering av strømmålere på anlegg som skal beholdes er igangsatt i henhold til 

vedtaket. For enkelte av lysstrekningene er det gamle armaturer som det ikke produseres pærer 

til lenger. Det innebærer at aktuelle strekninger blir mørklagt etter hvert som pærene går. 

Strekninger med HQL armaturer er Storengveien, Reisadalen i Snemyr, Ravelseidet indre, 

Kjempebakkenveien/Nordvollen og Vest-Uløyveien.»  

 

I saksframlegget anbefales det at 239 lysarmaturer byttes ut og det gis et overslag over hvor 

mye det vil koste.  

 

I driftsutvalgets sak PS 37/20 Årsmelding sektor for drift og utvikling 2019 er Årsmelding Drift 

og utvikling 2019 lagt ved saken. Under punkt 4.2.3 (s. 10) om veier og veilys i årsmeldingen 

står det at arbeidet med overføring av veilysstrekninger til veieier ble gjennomført. Videre står 

det at for de lysstrekninger langs riks- og fylkesveier som kommunen fortsatt drifter, er det 

montert strømmålere, skiftet ut armaturer langs 3 fylkesveistrekninger og at 3,4 km 

veilysstrekning har fått oppgradert strømnett. Det opplyses at dette gjelder lysstrekninger det 

ikke er oppnådd enighet om overføring til veieier. 

 

Revisors vurdering 

Revisor merker seg at årsaken til at punkt 4 i vedtaket ikke er iverksatt er at det er fattet nytt 

politisk vedtak. På bakgrunn av dette anser revisor det ikke som hensiktsmessig å gjøre 

vurderinger knyttet til iverksettelsen av dette punktet. Etter revisors vurdering er tiltakene 

beskrevet i de uthevede punktene 1, 2 og 3 iverksatt som forutsatt. Revisors vurdering er som 

følge av dette at administrasjonen for disse tre punktene vi har undersøkt administrasjonens 

oppfølging av i sak 33/19 har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette 

politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

 

Det er ikke satt som en forutsetning i vedtaket PS 33/19 at administrasjonen skal rapportere 

tilbake til kommunestyret om iverksettelsen av vedtaket. Revisor anser det derfor ikke som 
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relevant å gjøre vurderinger knyttet til om administrasjonen har rapportert til kommunestyret 

om at vedtaket er iverksatt.  

 

Slik revisor forstår det har administrasjonen rapportert tilbake om forhold som hadde betydning 

for gjennomføringen av vedtakets punkt 3 og 4 og at kommunestyret fattet nye vedtak knyttet 

til dette.  Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for punkt 3 og 4 i 

vedtaket til sak PS 33/19 har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket 

ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette.  

 

Kommunestyrets vedtak (5) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at vedtaket ikke er gjennomført. Det ble iverksatt 

et arbeid for å kartlegge behov og involvere brukergrupper, men etter at formannskapet og 

senere kommunestyret tok investeringen ut av økonomiplanen er arbeidet stanset. 

 

Revisor får opplyst fra kommunalsjefen at det ble avholdt et møte med svømmeklubben, som 

ville vært en viktig aktør i et forprosjekt, hvor deres behov ble kartlagt. Det ble også 

gjennomført et møte med ShwimmbadNord som er leverandør av svømmebassenger. De tilbød 

seg å komme til Nordreisa for å presentere ulike løsninger. Til dette møtet ble nabokommuner, 

politikere og næringslivet via næringsforeningen invitert. Revisor har fått tilsendt referat fra de 

to møtene. 

 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at prosjektet er lagt på vent av kommunestyret, 

og at det ikke er blitt avsatt midler til forprosjekt i budsjett eller økonomiplanen. Revisor har 

spurt om dette også omfatter det som er omtalt i siste avsnitt i vedtaket PS 34/19 - at dette også 

er satt på vent og at det ikke er avsatt midler til dette. Kommunalsjef for drift og utvikling 

svarer at slik de oppfatter det så henger dette sammen med avgjørelsen om å utsette bygging 

av svømmehallen. En ombygging av den gamle svømmehallen til gymsal nr. 2 ble uaktuelt da 

bygging av ny svømmehall ble satt på vent og ikke tatt med i økonomiplanen. Utredning om 

PS 34/19 Valg av løsning for svømmeanlegg i Nordreisa 

 

1. Dagens Svømmehall renoveres ikke. 

2. Opsjon for forprosjekt til renovering av svømmehallen utløses ikke. 

3. Det settes i gang et forprosjekt med sikte på å etablere nytt svømmeanlegg. Første leveranse i prosjektet forutsettes 

å være en utredning som danne grunnlag for valg av konsept. Utredingen må som et minimum inneholde 

kartlegging av ulike brukergruppers ønsker og behov, vurderinger av framtidige behov innen skole og helse samt 

muligheter for næringsrettede virksomheter i tilknytning til anlegget. 

 

Utredningen må også vise hvordan uteområdet kan fungere aktiviserende og ha god sammenheng med øvrig 

sentrumsområde. 

 

4. Saken skal behandles av oppvekst- og kulturutvalget fram til endelig løsning for tilbudet er bestemt. 

 

Oversendes prosjektleder: Det utredes oppgradering av gymsalen på Storslett Skole, samt omgjøring av dagens 

svømmehall til gymsal nr 2. I tillegg utredes bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens anlegg v/eiendommen 

Skog. 
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bygging av nytt badeanlegg i tilknytning til dagens anlegg v/eiendommen Skog, er planene 

som ble utsatt/tatt ut av økonomiplanen. Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at det 

ikke ble gjort noen utredning av gymsalen på Storslett skole, fordi kommunestyret i sak 69/17 

Budsjett og økonomiplan 2018-2021 gjorde vedtak i investeringsbudsjettet om ombygging og 

EPC tiltak i samfunnshuset. Ifølge kommunalsjefen blir gymsalen på Storslett skole brukt som 

samfunnshus på kveldstid og kalles samfunnshuset. Gymsalen på Storslett skole og 

samfunnshuset er altså det samme rommet. Kommunalsjefen opplyser at det ble gjennomført 

oppgradering av dagens gymsal og at det ble lagt nytt gulvdekke/sportsdekke, bygd 

renholdssentral, bygd nytt kjøkken og etterisolert. Kommunalsjefen opplyser i forbindelse med 

faktaverifiseringen at disse tiltakene ble vedtatt i sak 69/17 og gjennomført fra november 2018 

til januar 2019, altså før vedtak 34/19. Revisor ser at det i sak 69/17 ble vedtatt et 

investeringsbudsjett hvor det ble satt av kr 500.000 for 2018 til ombygging, samt kr 500.000 

for 2018 for Samfunnshuset – EPC kontrakt. Revisor kan imidlertid ikke se ut fra vedtaket og 

saksopplysningene konkret hvilke tiltak disse midlene er satt til og om de omfatter 

oppgradering av Storslett skole.  

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Det har ikke vært ansett som nødvendig med rapportering om gjennomføring av dette vedtaket 

da prosjektet er stoppet av kommunestyret selv, ifølge kommunalsjef for drift og utvikling. 

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen har ikke iverksatt de uthevede punktene i vedtaket i sak 34/19, og vi har fått 

opplyst at kommunestyret har tatt investeringene knyttet til disse punktene ut av 

økonomiplanen. Som følge av dette er det ikke lenger er relevant å gjøre vurderinger av 

administrasjonens oppfølging av vedtaket opp mot revisjonskriteriene. 

 

Vi forstår vedtaket 34/19 dithen at kommunestyret ber administrasjonen om å utrede 

oppgradering av gymsalen på Storslett skole. Videre forstår vi det slik at administrasjonen ikke 

har gjort en slik utredning på grunn av at gymsalen på Storslett skole på vedtakstidspunktet 

allerede var oppgradert som følge av et tidligere vedtak. Etter revisors vurdering burde 

administrasjonen rapportert tilbake til kommunestyret om dette, vi kan ikke se at dette er gjort. 

Etter vår vurdering er det viktig at kommunestyret er informert om sakens fakta, samt at dette 

ville ha gjort det mulig å avklare eventuelle misforståelser mellom administrasjonen og 

kommunestyret. 

 

Kommunestyrets vedtak (6) 

 
 

 

PS 42/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring og økonomisk internkontroll 

 

1. Kommunestyret viser til Nordreisa kommunes tilbakemelding av 20.5.2019, hvor det er skissert hvilke tiltak som er 

iverksatt og planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingen gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og 

økonomisk internkontroll». 

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltak som opplyses iverksatt/planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på 

forbedringer ut fra oppsummering og konklusjon i rapporten, tas med i det videre arbeidet. 

3. Kommunestyret ber rådmannen oversende endelig og oppdatert innkjøpsreglementet så snart dette foreligger 

4. Kommunestyret viser til kommunestyrets tidligere vedtak i sak PS 83/18 pkt. f og ber rådmannen fremme en 

særskilt oppfølgningssak om kompetanse, organisering og ressurser. 

780



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

43 

 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Når det gjelder punkt 3 om innkjøpsreglement, opplyser økonomisjefen i Nordreisa kommune 

til revisor at Nordreisa kommune er med i et interkommunalt innkjøpssamarbeid med 

kommunene i Nord-Troms. Det er Skjervøy kommune som er vertskommune for samarbeidet. 

Økonomisjefen viser til at det har vært en lang prosess med dette arbeidet og at kommunestyret 

hadde dokumentene til behandling den 15.12.2020, i sak PS 149/20 Innkjøpstjenesten i Nord-

Troms: revidert samarbeidsavtale, handlingsplan og anskaffelsesstrategi, men saken ble utsatt 

i møtet på grunn av stor saksmengde og at kommunestyret skulle være ferdig til kl 18. Saken 

ble behandlet på nytt den 4.2.2021 i kommunestyrets sak PS 7/21 og ble da vedtatt. I vedtaket 

går det fram at Nordreisa kommune godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms gjeldende fra 1.1.2021, samt at det godkjenner handlingsplan 

og anskaffelsesstrategi for samarbeidet. I forslaget til samarbeidsavtale som ble vedtatt står det 

følgende: «Utarbeidelsen av anskaffelsesreglement påbegynnes når samarbeidsavtalen er 

godkjent, og den bygger på vedtatt samarbeidsavtale. Nytt reglement bør kunne foreligge 

medio februar 2021». Revisor kan imidlertid ikke se at det i saken er lagt fram et endelig og 

oppdatert innkjøpsreglement. 

 

Når det gjelder punkt 4 om oppfølgingssak om kompetanse, organisering og ressurser, opplyser 

økonomisjefen i Nordreisa kommune at det i forbindelse med rapporten ble gitt et svar til 

kontrollutvalget som også ble behandlet i kommunestyret. Dette svaret tok for seg alle tre 

elementene og det er gjort endringer som følge av rapporten. Økonomisjefen opplyser at det 

imidlertid ikke er laget en egen sak som omhandler kompetanse, organisering og ressurser. I 

saksopplysningene til PS 42/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring og økonomisk 

internkontroll fremgår sekretariatets vurdering av rådmannens svar av 20.5.2019 til 

kontrollutvalget vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten. Her står blant annet følgende: 

 

«Tilbakemeldingen fra rådmannen er derimot mer forbeholden når det gjelder gjennomførte 

tiltak knyttet til pkt. 4b — 4c. I forhold til dette oppfølgningspunktet viser sekretariatet til 

kommunestyrets behandling av saken, hvor det ble vedtatt et tilleggs punkt utover 

kontrollutvalgets innstilling: 

4 f Det skal legges frem sak til kommunestyret hvor det foreslås tiltak for å styrke 

økonomistyring og økonomisk internkontroll etter Kontrollutvalgets behandling 

av saken. Det være seg kompetanse, organisering og ressurser. 

Dette innebærer at rådmannen skal fremlegge en sak for kommunestyret som en oppfølgning 

av saken.» 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Økonomisjefen opplyser at administrasjonen ikke har rapportert underveis om status for 

gjennomføringen av det politiske vedtaket til kommunestyret. Videre opplyser økonomisjefen 

til revisor at administrasjonen har rapportert til kommunestyret som forutsatt når det gjelder 

punkt 3 i vedtaket. Økonomisjefen oppgir at det er rapportert skriftlig til kommunestyret og 

viser til PS 7/21 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale, handlingsplan og 

anskaffelsesstrategi behandlet i kommunestyret den 4.2.2021.   
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Når det gjelder punkt 4 i vedtaket opplyser økonomisjefen at det hverken er rapportert 

underveis til kommunestyret om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket, eller 

rapportert til kommunestyret som forutsatt i vedtaket. Det er ikke rapportert skriftlig til 

kommunestyret i saken, annet enn i svaret til kontrollutvalget. Økonomisjefen sier at det burde 

blitt rapportert, men at det dessverre er blitt glemt av. 

 

Revisors vurdering 

Slik revisor forstår vedtaket i punkt 3 i sak 42/19 ber kommunestyret administrasjonen om å 

oppdatere innkjøpsreglementet, samt at det skal oversendes så fort det foreligger. Ut fra det 

revisor kan se har administrasjonen arbeidet med en samarbeidsavtale for innkjøpstjenesten i 

Nord-Troms mellom kommunene og at denne måtte godkjennes først før arbeidet med et 

anskaffelsesreglement kunne starte opp og at det per dags dato ikke er utarbeidet et 

anskaffelsesreglement. Vi forstår innkjøpsreglement og anskaffelsesreglement å være det 

samme. Vedtak 42/19 ble fattet av kommunestyret den 24.6.2019 og det har nå gått to år siden 

vedtaket ble fattet. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for punkt 3 i 

sak 42/19 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske 

vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

 

Når det gjelder punkt 4 i vedtaket til sak 42/19, har vi fått opplyst at det ikke er utarbeidet en 

oppfølgingssak om kompetanse, organisering og ressurser. Dette innebærer også at 

administrasjonen ikke har rapportert tilbake til kommunestyret som forutsatt i vedtaket. Som 

følge av dette er det revisors vurdering at administrasjonen for punkt 4 i sak 42/19 ikke har 

oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar 

med forutsetningene i vedtaket. Dette innebærer også at administrasjonen ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om at det skal rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

 

Punkt 3 og 4 i vedtaket til sak 42/19 er ikke er iverksatt som forutsatt. Slik revisor ser det burde 

derfor administrasjonen ha rapportert om dette til kommunestyret. Revisor kan ikke se at dette 

er gjort ut fra den informasjonen vi har mottatt. Vi har fått opplyst at administrasjonen ikke har 

rapportert underveis om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket til kommunestyret 

for begge disse punktene i vedtaket. Vi ser at første gang det er en sak til kommunestyret der 

det fremgår at arbeidet med anskaffelsesreglement påbegynnes når samarbeidsavtalen er 

godkjent er den 15.12.2020, i PS sak 149/20. Dette er ett og et halvt år etter at vedtaket i PS 

sak 42/19 ble fattet. Det er som følge av dette revisors vurdering at administrasjonen for punkt 

3 og 4 i vedtak til sak 42/19 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det politiske 

vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette. 

 

Kommunestyrets vedtak (7) 

 
  

PS 14/18 Eiendomsskatt - ny alminnelig taksering og valg av metode 

 

• Nordreisa kommune utsetter behandlingen av eiendomsskatten i tre år, fram til 2023 

• Administrasjonen bes om å lage en tidsplan og et forslag til innretning på eiendomsskatten som sikrer at den er faset 

ut innen 2025. Utredningen legges fra for kommunestyret inneværende år. 
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Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Økonomisjefen i Nordreisa kommune opplyser at den delen av vedtaket som er uthevet er 

gjennomført og at utredningen er behandlet i kommunestyrets møte den 20.12.2018, i sak PS 

89/18 Utredning om utfasing av eiendomsskatt innen 2025. Økonomisjefen opplyser til revisor 

at administrasjonen har fulgt kommunestyrets vedtak i sak PS 89/18. 

 

I vurderingen i framlegget i saken går det blant annet fram at en reduksjon i eiendomsskatten 

vil medføre store reduksjoner i rammene til sektorene frem mot 2025. Det vises videre til hvilke 

konsekvenser en slik reduksjon kan få per sektor ved å fordele reduksjonen ut fra andel av 

budsjettet per år i perioden 2020-2025, samt samlet reduksjon per sektor for hele perioden. 

 

I denne saken vedtok kommunestyret følgende:  

 

• Eiendomsskatten i Nordreisa kommune reduseres ikke utover lovpålagt endring. 

• Nordreisa kommune vedtar å oppjustere eiendomsskattetakstene med 10 prosent i 

forhold til dagens takster, for boliger og fritidseiendommer med virkning fra år 2020, 

jamfør esktl §8A-4. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Ifølge økonomisjefen var det ikke nødvendig med rapportering underveis til kommunestyret 

om status for gjennomføringen av vedtaket. Økonomisjefen opplyser at administrasjonen 

rapporterte til politisk nivå som forutsatt i vedtaket og viser til at det er rapportert til 

kommunestyret i kommunestyrets sak PS 89/18 Utredning om utfasing av eiendomsskatt innen 

2025. 

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen har lagt fram en sak for kommunestyret med det innhold og innenfor den 

tidsfrist som er fastsatt i det uthevede punktet i vedtak til sak 14/18. Revisors vurdering er som 

følge av dette at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal 

iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. I dette ligger det også at 

vi vurderer at administrasjonen har oppfylt kriteriet om at det skal rapportere i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. 
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Kommunestyrets vedtak (8) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at vedlikeholdsplan for de kommunale byggene 

ble oppdatert og lagt fram for miljø, plan og utviklingsutvalget som vedlegg til budsjettsaken 

PS sak 83/18 Budsjett 2019 - sektor for drift og utvikling, andre behandling. Det går fram av 

vedlegget Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2019-2022 at den er utarbeidet på grunnlag 

av samtaler med vaktmestere, pålegg fra offentlige myndigheter, befaringer på samtlige bygg 

og uteanlegg i kommunen. Planen inneholder også opplysninger om tekniske installasjoner mv. 

Det står også at vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 1. april, slik at eventuelle 

endringer og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen. Kommunalsjefen viser videre til at det 

ble laget en vedlikeholdsplan for kommunale veier i distriktet som ble behandlet i 

driftsutvalgets møte den 4.9.2019 i sak PS 66/19 Vedlikeholdsplan kommunale veier i 

Nordreisa 2020 - 2030. Til saken var Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020-

2030 lag med som vedlegg. I planen er det medtatt behov der tilstandsvurderingen er satt til 3, 

4 eller 5.Tilstandsregisteringer med vurdering 1 og 2 er ikke medtatt som tiltak i planen. Behov 

er listet pr. veinavn med tilhørende kalkulerte kostnader. Planen inneholder også en oversikt 

over prioritering av tiltak. 

 

Kommunalsjefen for drift og utvikling opplyser at det i budsjettforslag for 2019 og 

økonomiplanen ble lagt inn forslag om ekstra midler til vedlikehold av kommunale bygninger. 

I budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen ble det lagt fram forslag om asfaltering av 

kommunale veier med henvisning til vedlikeholdsplanen. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

I henhold til delegasjonsreglementet er vedlikeholdsplanene bare lagt fram for hovedutvalget. 

Kommunalsjefen for drift og utvikling opplyser at det i budsjettforslag for 2019 og 

økonomiplanen ble lagt inn forslag om ekstra midler til vedlikehold av kommunale bygninger. 

I budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen ble det lagt fram forslag om asfaltering av 

kommunale veier med henvisning til vedlikeholdsplanen. 

 

PS 42/18 Foreløpig budsjettramme 2019 

 

• Sektorene starter behandling av budsjettet for 2019 i juni 2018 og følger den oppsatte tidsplanen som er beskrevet i 

saksfremlegget. Sektorutvalgene starter behandlingen i august. 

• Forslag til ny budsjettramme utarbeides med utgangspunkt i opprinnelig ramme for 2018, justert for lønnsøkning og 

bindende politiske vedtak med økonomisk virkning. 

• Det budsjetteres med inntil 1,75% i netto driftsresultat. 

Oversendes miljø, - plan og utviklingsutvalget: 

Nordreisa kommune har nå en mer stabil økonomisk situasjon. 

Kommunestyret ønsker å styrke vedlikeholdet av kommunal eiendom som bygninger, veier, anlegg mv. 

Vi ber om at det utarbeides en handlingsplan for dette med prioriteringer for økonomiplanperioden 2019-2022 i budsjettet 

for 2019. 
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Kommunalsjefen opplyser at administrasjonen rapporterte om at vedtaket var blitt iverksatt i 

årsmeldinga som går til både hovedutvalget og kommunestyret. Revisor kan ikke se at det er 

orientert om vedlikeholdsplanene i årsmeldingen for 2019 i PS 37/20 Årsmelding sektor for 

drift og utvikling 2019, men ser at det er informert om vedlikeholdsplan for bygg og veg i RS 

72/20 Virksomhetsplan for drift og utvikling 2020.  

 

Ifølge kommunalsjefen for drift og utvikling kreves det et stort forarbeid med innhenting av 

fakta og dokumentasjon fra alle veiene for å kunne lage en vedlikeholdsplan for vei. 

Kommunalsjefen opplyser at dette arbeidet ble startet opp etter vedtaket i 2018, men ikke 

ferdigstilt før høsten 2019. På grunn av det store arbeidet med faktainnsamling ble en bare 

ferdig med distriktveiene. Ifølge kommunalsjefen ble det rapportert om dette til hovedutvalget 

gjennom saken om vedlikeholdsplan sak PS 66/19 i miljø-, plan og utviklingsutvalget den 

4.9.2019. Det går fram av saksopplysningene til PS 66/19 at det høsten 2018 – sommer 2019 

ble gjort registreringer langs kommunale veier i distriktene og at registrering av kommunale 

veier i Sørkjosen og Storslett vil bli gjort i perioden høsten 2019 til sommer 2020. 

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen har ikke laget én handlingsplan som omhandler vedlikehold av kommunal 

eiendom som bygninger, veier, anlegg mv., men har utarbeidet to vedlikeholdsplaner – en for 

bygg og en for vei. Etter revisors vurdering har administrasjonen på dette punktet i stor grad 

iverksatt vedtaket som forutsatt. En annen forutsetning i vedtaket var at innholdet i 

handlingsplanen skulle benyttes til økonomiplanperioden 2019-2022 i budsjettet for 2019. Her 

er forutsetningen kun delvis oppfylt, siden det kun var vedlikeholdsplanen for bygg som ble 

utarbeidet i tide for dette ved at det ble lagt som vedlegg til budsjettsaken PS sak 83/18 Budsjett 

2019 -sektor for drift og utvikling. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen 

for det uthevede punktet vi har sett på i sak 42/18 delvis har oppfylt revisjonskriteriet om at 

administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

 

Slik revisor forstår vedtaket pålegges ikke administrasjonen å rapportere om iverksettelsen av 

vedtaket til hverken kommunestyret, eller miljø-, plan- og utviklingsutvalget, men at det skal 

utarbeides en handlingsplan som skal benyttes i arbeidet med økonomiplanperioden 2019-2022 

i budsjettet for 2019. Revisor har derfor ikke gjort noen vurdering knyttet til om 

administrasjonen har rapportert om at vedtaket er iverksatt til kommunestyret, eller til miljø-, 

plan og utviklingsutvalget. Vedtaket er imidlertid ikke fullt ut iverksatt som forutsatt. Slik 

revisor ser det burde derfor administrasjonen ha rapportert om dette som et minimum til miljø-

, plan- og utviklingsutvalget. Administrasjonen har rapportert til miljø-, plan- og 

utviklingsutvalget om iverksettelsen av det uthevede punktet i vedtaket til sak PS 42/18 i PS 

sak 83/18 Budsjett 2019 - sektor for drift og utvikling, andre behandling gjennom vedlegget 

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2019-2022 for det som omhandler vedlikeholdsplan for 

kommunale bygg. Revisor kan ikke se at det er rapportert til miljø-, plan og utviklingsutvalget 

om status for gjennomføringen av vedlikeholdsplan for vei før den 9.6.2019 i møte i 

driftsutvalget i sak PS 66/19. Vi forstår intensjonen i vedtaket til sak PS 42/18 dithen at 

handlingsplanen skulle utarbeides med prioriteringer for økonomiplanperioden 2019-2022, og 

at handlingsplanen derfor måtte senest være ferdig til desember 2018 da økonomiplanen blir 

behandlet. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for det uthevede 

punktet vi har sett på i sak PS 42/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det 

politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette. 
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Kommunestyrets vedtak (9) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at det er innhentet tilbud på oppgradering av det 

elektriske anlegget, men at det ikke er lagt fram ny sak til kommunestyret med et 

kostnadsoverslag med finansieringsforslag. Revisor får opplyst at det ble innhentet tilbud på 

EL for ny hovedtavle i henhold til rammeavtale og revisor har fått tilsendt tilbudet. 

 

Revisor får opplyst fra kommunalsjef for drift og utvikling at arbeidet tok lengre tid enn 

planlagt. Det var budsjettert og planlagt gjort med egne vaktmestere i 2018, men dette ble 

vanskelig på grunn av at vaktmestrene sluttet i den tiden og det tok tid før det ble tilsatt nye. 

Arbeidet tok seg opp utover våren 2019 og vestre fløy ble ferdig 1. juli 2019. Etter ferdigstilling 

av vestre fløy juli 2019 stoppet arbeidet. Det skjedde etter nedbemanning i administrasjonen 

som gjorde at behovet for ombygging og flytting inn til østre fløy ikke lenger var til stede. Etter 

planen skulle rådmannen og tre fra personal flytte ned, men de har fortsatt kontor i andre etasje. 

I januar/februar 2020 ble halve østre fløy renovert for å gjøre plass til fire personer fra 

administrasjonen i helse og omsorg. Det ble da gjennomført en enklere ombygging og det 

elektriske anlegget ble ikke oppgradert. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjefen for drift og utvikling opplyser at administrasjonen har rapportert underveis 

om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket gjennom resultatrapport for drift og 

utvikling i både 2018 og 2019. Kommunalsjefen viser videre til at ombygging av 

kommunehuset er rapportert i flere resultatrapporter i 2018 og 2019. Administrasjonen har kun 

rapportert til miljø-, plan og utviklingsutvalget. Kommunalsjefen viser til at 

underveisrapportering bare blir gitt til hovedutvalget, i tillegg til byggekomiteen ved store 

prosjekter. 

 

Ifølge kommunalsjefen for drift og utvikling førte endrede behov til at ombyggingen av østre 

fløy ikke ble gjennomført som planlagt. Dette ble rapportert skriftlig gjennom resultatrapport 

for drift og utvikling og muntlig til miljø- plan og utviklingsutvalget. Administrasjonen 

rapporterte skriftlig om dette til kommunestyret gjennom årsmelding for 2019. 

 

I miljø-, plan og utviklingsutvalgets sak PS 83/18 Resultatrapport drift og utvikling pr 1. 

september 2018 og i PS 7/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1. desember 2018 er følgende 

opplyst i de vedlagte resultatrapportene: 

 

PS 45/18 Ombygging av kommunehuset 

 

1. Kommunestyret vedtar at ombygging av kommunehuset; første etasje, østre fløy, sluttføres med en tilleggsbevilgning på 

kr 250.000, som dekkes av ubrukte lånemidler. 

2. Det innhentes tilbud på oppgradering av det elektriske anlegget. 

3. Det legges fram ny sak til kommunestyret med et kostnadsoverslag med finansieringsforslag når pkt 2 er gjennomført. 
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«Ombygging kommunehuset, Arbeidet med kommunehuset er stoppet litt opp pga nødvendige 

arbeider utendørs. (tak Rotsundelv skole og Sørkjosen barnehage) Forventer oppstart igjen i 

oktober. Byggdrift hadde tre stillinger som sluttet i juli. Dette har også medført forsinkelsen i 

arbeidet. 

 

Egen sak om det i kst juni. Vedtak om at hele første etasje skal sluttføres og at det skal innhentes 

pris på EL-for andre etasje og nytt inntak. Prisforespørsel på tilstandsanalyse under utarbeiding.» 

 

I miljø-, plan og utviklingsutvalgets sak PS 83/18 Resultatrapport drift og utvikling pr. 1. mars 

2019 er det opplyst i den vedlagte resultatrapporten av arbeidet med ombyggingen av 

kommunehuset pågår. 

 

I miljø-, plan og utviklingsutvalgets sak PS 74 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1. 

september er følgende opplyst i vedlagt resultatrapport: 

 
«Ombygging kommunehuset, vestre del ble ferdigstilt til 1.juli 2019. Ble tatt i bruk i løpet av juli.» 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har administrasjonen for punkt 2 i vedtaket til sak 45/18 oppfylt 

revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. Det vises til at administrasjonen har innhentet tilbud på 

oppgradering av det elektriske anlegget. Administrasjonen har imidlertid etter revisors 

vurdering ikke oppfylt dette revisjonskriteriet for punkt 3 i vedtaket til sak 45/18. Det vises 

her til at administrasjonen ikke har lagt fram en ny sak til kommunestyret med et 

kostnadsoverslag med finansieringsforslag etter at det var innhentet tilbud på oppgradering av 

det elektriske anlegget. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen ikke har 

oppfylt revisjonskriteriet om at det skal rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket 

for punkt 3 i vedtaket til sak 45/18. 

 

I punkt 2 i vedtaket til sak 45/18 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen 

av vedtaket, videre er det uthevede punktet vi har sett på i sak 45/18 iverksatt som forutsatt. 

Revisor anser derfor det ikke som relevant å gjøre vurderinger av administrasjonens 

rapportering for dette punktet i vedtaket til sak 45/18.  

 

Punkt 3 i vedtaket til sak 45/18 er ikke iverksatt som forutsatt. Slik revisor ser det burde derfor 

administrasjonen rapportert om dette til kommunestyret. Administrasjonen burde ha rapportert 

tilbake til kommunestyret om at vedtakets punkt 3 ikke ville bli iverksatt og at det elektriske 

anlegget ikke vil bli oppgradert. Revisor kan ikke se at dette er gjort. Revisors vurderinger er 

som følge av dette at administrasjonen for punkt 3 i vedtaket til sak 45/18 ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør 

administrasjonen rapportere om dette.  
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Kommunestyrets vedtak (10) 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Revisor har fått opplyst fra kommunens næringsutvikler at Nordreisa kommune har vært uten 

fungerende næringsutvikler over en lengre periode. Dette medførte at kommunen lå etter med 

mye næringsarbeid. Det ble ansatt ny næringsutvikler i november 2018.   

 

Kommunens næringsutvikler opplyser at PS 46/18 Kommunale næringsfond var en av sakene 

som ble utsatt som følge av at kommunen over lengre periode var uten fungerende 

næringsutvikler. Arbeidet ble tatt opp i 2020, og ble fremmet for næringsutvalget den 10.9.2020 

i sak PS 28/20 Endring av retningslinjer for utviklingsfond og næringsfond. Nye retningslinjer 

for flåtelån. Nordreisa næringsutvalg vedtok nye retningslinjer for nye flåtelån i denne saken. 

Da ble også nye retningslinjer for topplån til landbruket konkretisert. Administrasjonen ønsket 

å fremme saken samlet for kommunestyret. Kommunens næringsutvikler opplyser at 

retningslinjene for topplån til landbruket ble fremmet for næringsutvalget den 14.1.2021, men 

som følge av at feil versjon av retningslinjene var vedlagt saksfremlegget, ble saken utsatt til 

næringsutvalgets møte den 16.3.2021. I dette møtet vedtok utvalget retningslinjer for 

toppfinansiering for landbruket i sak PS 22/21. Næringsutvalget vedtok i samme sak å 

oversende nye retningslinjer for flåtelån (vedtatt av næringsutvalget 19.9.2020), nye 

retningslinjer for toppfinansieringslån til landbruket (vedtatt av næringsutvalget 14.1.2021), 

samt endrede retningslinjer for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond (med 

endringer vedtatt av næringsutvalget 14.1.2021) til kommunestyret for endelig vedtak. 

Kommunens næringsutvikler opplyser at kommunestyret ventes å fatte vedtak i saken i 

kommunestyremøte 6.5.2021. Det går fram av møteprotokollen at saken PS 41/21 Nye 

retningslinjer for flåtelån og toppfinansieringslån for landbruket, samt endring av 

retningslinjene for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond som skulle behandles 

i møte i kommunestyret den 6.5.2021 ble utsatt grunnet overskredet møtetid. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunens næringsutvikler opplyser at status for saken ikke er rapportert formelt til 

kommunestyret, men at næringsutvalget har vært fortløpende orientert. 

 

Revisors vurdering 

De to settene med retningslinjer har ikke blitt utarbeidet, slik at de kunne behandles i 

kommunestyret høsten 2018 som forutsatt i vedtaket. Retningslinjene er ennå ikke behandlet i 

PS 46/18 Kommunale næringsfond 

 

• «Standardvedtekter for Kommunalt utviklingsfond» vedtas. Vedtektene oversendes Fylkesmannen i Troms for 

godkjenning. 

• «Retningslinjer for bruk og forvaltning av Kommunalt næringsfond og Kommunalt utviklingsfond» vedtas. 

• Det legges opp til mulighet for flåtelån for fiskerinæringen gjennom Kommunalt utviklingsfond. Det utarbeides egne 

retningslinjer for ordningen. Retningslinjene behandles i kommunestyret høsten 2018. 

• Det legges opp til mulighet for toppfinansieringslån for jordbruksnæringen gjennom Kommunalt utviklingsfond. Det 

utarbeides egne retningslinjer for ordningen. Retningslinjene behandles i kommunestyret høsten 2018. 
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kommunestyret. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for de to 

uthevede punktene i vedtaket til sak PS 46/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at 

administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket.  

 

Forutsetning i vedtaket om at retningslinjene skulle behandles i kommunestyret høsten 2018, 

som er to og et halvt år siden, er ikke møtt. Vi tolker vedtaket dithen at det forutsettes en 

rapportering om iverksettelsen av vedtaket. Vi kan ikke se at administrasjonen i løpet av denne 

perioden har orientert kommunestyret om status i saken, eller om at vedtaket ikke er iverksatt. 

Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om at det skal rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket. Videre er 

det revisors vurdering at administrasjonen for de to uthevede punktene i vedtaket til sak PS 

46/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes 

som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette. 

 

 

Kommunestyrets vedtak (11)41 

 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Når det gjelder å søke samarbeid med en eller flere kommuner om byggesaksbehandling og 

eventuelt andre tjenester, opplyser økonomisjefen at det ble sendt ut e-post av kommunalsjef 

for drift og utvikling med henvendelse til Nord-Troms kommunene. Økonomisjefen opplyser 

videre at tiltaket ikke er igangsatt, da det var liten interesse for dette blant de øvrige 

kommunene. Vi har mottatt brev av 11.2.2019 der Nordreisa kommune sendte forespørsel om 

interkommunalt samarbeid innen byggesak eller andre områder. Brevet42 ble sendt ut til de tre 

 
41 Her gjengir vi kun deler av vedtaket. 
42 I brevet vi har mottatt, står «mottakernavn», «adresse», «postnr» og «poststed» i brevhodet. 

PS 80/18 Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022  

[…] 

Strakstiltak: 

• Alle sektorene gjør full gjennomgang av sine tjenester og utarbeider bemanningsplaner i henhold til de nye 

rammene. Nye tiltak og bemanningsplaner vedtas av utvalgene innen 28.02.19. 

• Det budsjetteres med minimumsavdrag i 2019, beregnet til 2,5 mill kr. Det settes av 2.4 mill kroner som er 

disponibelt for drift fram til tiltakene i budsjett 2019 er iverksatt. Disse midlene fordeles på sektorene etter at 

bemanningsplanene er vedtatt i februar. 

 

Det søkes samarbeid med en eller flere kommuner om byggesaksbehandling og evnt andre tjenester. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Nedleggelse av frivillighetssentralen. Forslaget oversendes helse- og omsorgsutvalget til vurdering. 

 

Vi ber rådmann innhente tilbud på plan for renovering av Sonjatun Helsesenter, og at det blir lagt fram som sak 

til kommunestyret i første halvår 2019 etter behandling i helse- og omsorgsutvalget og MPU. Saka må også vise 

finansieringsmuligheter ved ulike alternativ. 

 

Barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget sosialhjelpsbudsjettet fra og med 2019. 

 

Økonomiplan på området for skole oppdateres med målsettinger fra skolepolitisk plan. 
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kommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser 

at Nordreisa kommune bare fikk svar fra Kåfjord kommune på denne henvendelsen og at det 

på bakgrunn av dette ikke ble gjort noe mer i denne saken. 

 

Økonomisjefen opplyser at saken om nedleggelse av frivillighetssentralen ble oversendt helse- 

og omsorg. Videre opplyses det om at det ble laget en sak til utvalget på frivillighetssentralen, 

sak PS 4/19 den 12.03.2019, men at saken ikke tok konkret tak i avvikling av 

frivillighetssentralen, men det var en generell sak om tjenesten.  

 

I helse- og omsorgsutvalgets sak PS 4/19 Frivillighetssentralens bidrag til sosialt arbeid og 

aktiviserende virksomhet vises det til helse og omsorgsutvalgets sak PS 46/18 Budsjett 2019 - 

sektor for helse- og omsorg - tiltak 2019, hvor det ble vedtatt at det må konkretiseres hvordan 

frivilligheten kan bidra til sosialt arbeid og aktiviserende virksomhet. Revisor kan ikke se at 

det i denne saken vises til PS 80/18 Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 og oversendelse av 

forslaget om at frivillighetssentralen skal nedlegges til helse- og omsorgsutvalgets vurdering. 

I saken er det heller ikke gjort noen vurdering av nedleggelse av frivillighetssentralen. 

 

Når det gjelder å innhente tilbud på plan for renovering av Sonjatun Helsesenter, opplyser 

økonomisjefen at det ble laget en sak om det til formannskapet som skulle videre til 

kommunestyret. Formannskapet valgte imidlertid å utsette saken i vedtak PS 38/19 den 

3.10.2019. I vedtaket står det at saken utsettes og tas med i budsjettprosessen 2019. 

Økonomisjefen antar at det her skal stå budsjettprosessen 2020 og opplyser at saken ble 

behandlet i forbindelse med budsjettsaken for 2020. Revisor ser at kommunestyret vedtok en 

ramme på kr 1 million for tilstandsvurdering av Sonjatun i budsjettet for 2020. 

 

I framlegget til formannskapets sak PS 38/19 Teknisk gjennomgang av Sonjatun helsesenter 

vises det til saksprotokollen fra Nordreisa kommunestyre den 20.12.2018 i kommunestyrets 

sak PS 80/18 og at rådmannen i denne saken ble bedt om å innhente tilbud på plan for 

renovering av Sonjatun Helsesenter. I saksopplysningene til PS 38/19 står det at det etter 

avklaringer og konkretiseringer våren 2019 er en enige om at det innhentes anbud fra et firma 

som kan ta en total gjennomgang av bygget og lage en tilstandsrapport. I tillegg ønskes forslag 

på forbedringer hvis en ser at funksjoner drives lite hensiktsmessig. Videre står det at 

utredningen er omfattende og det må derfor benyttes ekstern konsulent til oppdraget. 

 

Det går videre fram av saksopplysningene i PS 38/19 at det er utlyst en konkurranse for teknisk 

gjennomgang av Sonjatun helsesenter med frist for levering av tilbud 17. oktober 2019. Her er 

det bedt om tilbud på en tilstandsrapport for bygg, elektro, ventilasjon og rør, samt en 

brannteknisk rapport og kostnadsestimat for oppgradering av bygget til dagens krav. Det 

opplyses om at det også skal sees på driftsrelaterte og virksomhetsrelaterte 

forbedringspotensialer. Dette vil gi et helhetlig bilde på tilstanden på Sonjatun helsesenter. I 

saken er det ikke vist til finansieringsmuligheter ved ulike alternativer. 

 

Revisor kan ikke se at det ut fra saksopplysningene går frem hvem det er som er blitt enige, 

eller hvem det er gjort avklaringer og konkretiseringer med våren 2019. Videre går det heller 

ikke fram av saksopplysningene hvem som ønsker forslag på forbedringer hvis en ser at 

funksjoner drives lite hensiktsmessig. Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at det var 

790



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

53 

 

han og sektorens prosjektleder som mente at det ikke var mulig å innhente tilbud for renovering 

av Sonjatun Helsesenter, uten at det først ble tatt en tilstandsvurdering. Rådmannen og 

kommunalsjef for drift og utvikling innkalte derfor ordfører, varaordfører og leder for helse og 

omsorg til et møte om dette. Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at de i møte ble 

enige om at det først måtte lages en tilstandsanalyse og forslag til forbedringer. 

 

Det går fram av kommunestyrets sak PS 85/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 at 

kommunestyret vedtok å bevilge kr 1 million i investeringsbudsjettet for 2020 til 

tilstandsvurdering av Sonjatun. 

 

Når det gjelder oppdatering av økonomiplanen med målsettinger fra skolepolitisk plan, 

opplyser økonomisjefen at den ble oppdatert i budsjettet for 2019. Revisor har fått tilsendt en 

oppdatert økonomiplan for 2019-2022 fra økonomisjefen. I den delen av den oppdaterte 

økonomiplanen som omhandler skole og SFO står det at målene i økonomiplanen innenfor 

området skole er fra skolepolitisk plan. Ut fra det revisor kan se er dette mål fra skolepolitisk 

plan fra 10.04.2018 vedtatt i kommunestyret i sak 65/18 Skolepolitisk plan m/høringer. Revisor 

kan ikke se at den oppdaterte økonomiplanen for 2019-2022 er tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Økonomisjefen fra Nordreisa kommune opplyser at det ikke er rapportert underveis til 

kommunestyret om status for gjennomføringen av de fire uthevede punktene i vedtaket. 

 

Økonomisjef opplyser at administrasjonen ikke har rapportert tilbake til kommunestyret om at 

det ikke er igangsatt samarbeid om byggesaksbehandling med andre kommuner på grunn av 

liten interesse fra de øvrige kommunene. Administrasjonen har heller ikke rapportert tilbake til 

kommunestyret om at nedleggelse av frivillighetssentralen ikke er blitt vurdert av helse- og 

omsorgsutvalget. 

 

Administrasjonen har rapportert skriftlig tilbake til kommunestyret når det gjelder 

kommunestyrets forespørsel om at rådmannen skulle innhente tilbud på plan for renovering av 

Sonjatun Helsesenter, ifølge økonomisjefen. Hun viser her til kommunestyrets sak PS 85/19 

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 der kommunestyret vedtok å bevilge kr 1 million i 

investeringsbudsjettet for 2020 til tilstandsvurdering av Sonjatun. 

 

Når det gjelder oppdatering av økonomiplanen, viser økonomisjefen til at det her ikke ble bedt 

om rapportering tilbake til kommunestyret på oppdateringen av økonomiplanen. 

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen har forsøkt å få i gang et samarbeid med en eller flere kommuner om 

byggesaksbehandling ved at kommunalsjef for drift og utvikling har sendt en henvendelse om 

dette til aktuelle kommuner. Det ble ikke gjort noe mer i denne saken da Nordreisa kommune 

bare fikk svar fra en av kommunene de henvendte seg til. Det er ikke rapportert tilbake til 

kommunestyret om at det ikke er igangsatt samarbeid om byggesaksbehandling med andre 

kommuner på grunn av liten interesse fra de øvrige kommunene. Revisors vurdering er som 

følge av dette at administrasjonen for dette punktet i vedtaket i sak 80/18 har oppfylt 

revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med 
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forutsetningene i vedtaket. Det er videre revisors vurdering at administrasjonen for dette 

uthevede punktet i vedtaket til sak 80/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det 

politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette. Slik 

revisor ser det burde administrasjonen ha rapportert tilbake til kommunestyret om at de ikke 

fikk til noe samarbeid med Nord-Troms kommunene på dette området. Dette for at 

kommunestyret kunne ta stilling til om de ønsket å finne andre løsninger når det gjaldt 

samarbeid om byggesaksbehandling, eller om kommunestyret ønsket at administrasjonen 

skulle gjøre ytterligere forsøk for å få til et samarbeid med kommunene i Nord-Troms.  

 

Når det gjelder vurdering av nedleggelse av frivillighetssentralen, kan revisor ikke se at helse- 

og omsorgsutvalget har gjort en slik vurdering her. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for dette uthevede punktet vi har sett på i sak 80/18 ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. Revisor kan ikke se at administrasjonen har informert 

kommunestyret om at helse- og omsorgsutvalget ikke har vurdert nedleggelse av 

frivillighetssentralen. Det er som følge av dette revisors vurdering at administrasjonen for dette 

uthevede punktet i vedtaket til sak 80/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det 

politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette.  

 

Revisor kan ikke se at punktet i vedtaket om at rådmannen skal innhente tilbud på plan for 

renovering av Sonjatun Helsesenter er iverksatt som forutsatt. Bakgrunnen for dette er at dette 

skulle legges fram som sak for kommunestyret i første halvår 2019 som viser 

finansieringsmuligheter ved ulike alternativ, etter behandling i helse- og omsorgsutvalget og i 

miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Revisor ser imidlertid at administrasjonen har igangsatt 

arbeidet. Revisor ser at saken er behandlet av formannskapet som har vedtatt å utsette saken og 

at det først skal utarbeides en tilstandsrapport og videre at kommunestyret har vedtatt å bevilge 

penger til en tilstandsvurdering av Sonjatun Helsesenter. Revisor anser også at kommunestyret 

er informert om status for gjennomføringen av dette punktet i vedtaket, siden de har vedtatt å 

bevilge midler til en tilstandsvurdering av Sonjatun Helsesenter. På bakgrunn av de forhold 

som er nevnt er det revisors vurdering at administrasjonen for dette uthevede punktet i sak 

80/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske 

vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket, samt at det ikke har oppfylt revisjonskriteriet 

om at det skal rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket. Videre er det revisors 

vurdering at administrasjonen for dette uthevede punktet i vedtaket til sak 80/18 har oppfylt 

revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør 

administrasjonen rapportere om dette.  

 

Revisor legger til grunn mottatt oppdatert økonomiplan for 2019-2022 der målsettinger fra 

skolepolitisk plan er tatt inn.  Revisor vurdering er som følge av dette at administrasjonen for 

dette uthevede punktet i sak 80/18 har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal 

iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. Revisor legger til grunn 

at administrasjonen ikke er blitt bedt om å rapportere om iverksettelsen av dette punktet og 

anser ikke dette som nødvendig her. Vi har derfor ikke gjort noen vurderinger knyttet til 

revisjonskriteriene om rapportering.  
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5.3  Undersøkte saker fra helse- og omsorgsutvalget  

Helse- og omsorgsutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for helse og omsorg opplyser at vedtaket er iverksatt. Det er innhentet tilbud på 

utarbeidelse av helse og omsorgsplan og Nordreisa kommune inngikk avtale med Visjona AS 

for å utarbeide helse og omsorgsplanen. Revisor har fått tilsendt e-postkorrespondanse mellom 

Nordreisa kommune og Visjon AS som viser forespørsel, tilbud og avtaleinngåelse om bistand 

til prosessledelse for helse og omsorgsplan. Det framgår av tilbudet at prosjektet vil ha oppstart 

i september/oktober med ferdigstillelse mars/april 2020. 

 

PS 2/19 ble behandlet i helse- og omsorgsutvalgets møte den 12.3.2019. Det neste møtet i 

utvalget var den 12.6.2019. I dette møtet behandlet helse- og omsorgsutvalget sak PS 14/19 

Etablering av tjenesten Omsorg+. I saksopplysningene opplyses det at Nordreisa kommune 

har 45 omsorgsboliger med disposisjonsrett og at alle er pr i dag leid ut. Det er i saken lagt ved 

en oversikt over disse 45 boligene med informasjon om leiekode, adresse, antall rom, 

veiledende leiepris og primærareal. I saken opplyses det om at det bor personer med 

utviklingshemming eller psykisk lidelse i ca. 25 av leilighetene.  

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjef for helse og omsorg opplyser at administrasjonen har rapportert underveis til 

helse- og omsorgsutvalget om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket. Når det 

gjelder kartlegging av boliger, har administrasjonen lagt det fram i det påfølgende møte i helse- 

og omsorgsutvalget som var den 12.6.2019, i sak PS 14/19.   

 

Revisors vurdering 

Revisor legger til grunn at det er innhentet tilbud på utarbeidelse av helse- og omsorgsplan med 

planlagt oppstart september/oktober 2019. Vi legger videre til grunn at administrasjonen har 

kartlagt alle boliger kommunen har disposisjonsrett til og at kartleggingen ble lagt fram som 

sak på neste møte i utvalget. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for 

både punkt 1 og punkt 2 i vedtaket til sak PS 2/19 har oppfylt revisjonskriteriet om at 

administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. I 

dette ligger det også at vi vurderer at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om at det 

skal rapportere i samsvar med forutsetningene i vedtaket for punkt 2 i vedtaket til sak PS 2/19. 

 

Administrasjonen er ikke bedt om å gi tilbakemelding på iverksettelsen av punkt 1 i vedtaket 

til sak PS 2/19. Når det gjelder punkt 2 i vedtaket har administrasjonen lagt fram en sak om 

PS 2/19 Budsjett 2019 - status fremdrift 

 

Status om fremdrift på budsjettiltak 2019 tar til orientering. 

 

1. Rådmannen innhenter eksterne tilbud på utarbeidelse av helse og omsorgsplan med sikte på oppstart juni 2019. 

2. Rådmannen kartlegger alle boliger kommunen har disposisjonsrett til med sikte på å få omsorgpluss tilbudet på plass 

snarest mulig. Det legges fram sak på neste møte i H/O utvalget. 

 

793



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

56 

 

kartlegging i det påfølgende møtet. Både punkt 1 og punkt 2 i vedtaket er videre iverksatt som 

forutsatt. Revisor anser det derfor ikke som relevant å gjøre ytterligere vurderinger av 

administrasjonens rapportering for disse to punktene i vedtaket til sak PS 2/19.   

 

Helse- og omsorgsutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at dette vedtaket er iverksatt. Det ble engasjert 

ekstern konsulent og utarbeidet tilstandsrapport med løsningsforslag og kostnadsestimat. 

Revisor har fått tilsendt avtale med ekstern konsulent og løsningsforslag. Avtaledokumentet vi 

har fått tilsendt omfatter ombygging av kjøkken på Sonjatun helsesenter. Det går fram at 

oppdraget er prosjektering av nytt kjøkken (produksjon/frys) ved Sonjatun helsesenter og 

nødvendige tilpasninger ved åtte mottakskjøkken. Det omfatter også kostnadsestimat for 

nødvendig utstyr. Avtalen inneholder kontraktssum pålydende kr 87 500,-. Avtalen revisor har 

fått tilsendt har kun byggherrens signatur, ikke underskrift til den prosjekterende. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at det er gitt muntlige tilbakemeldinger til 

hovedutvalget om status for gjennomføringen av vedtaket.  

 

Revisors vurdering 

Ut fra de opplysninger vi har mottatt har administrasjonen innhentet tilbud fra ekstern 

konsulent innenfor en ramme på 250 000 kroner. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for det uthevede punktet vi har sett på i sak 6/19 har oppfylt revisjonskriteriet 

om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i 

vedtaket. 

 

Ifølge helse- og omsorgsutvalgets vedtak PS 6/19 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere 

om iverksettelsen av vedtaket, videre er vedtaket iverksatt som forutsatt. Revisor anser det 

derfor ikke som relevant å gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriene om rapportering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 6/19    Utredning av fremtidig kjøkkendrift - Sonjatun kjøkken 

 

Til utredningsarbeidet innhentes det tilbud fra ekstern konsulent innenfor en ramme på 250 000 kroner. Midlene tas fra 

investeringsprosjektet. 
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Helse- og omsorgsutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Sak 2/19 Budsjett 2019 - status fremdrift omtalt tidligere på side 55 ble behandlet i møte den 

12.3.2019 i helse- og omsorgsutvalget. Utvalget vedtok blant annet at rådmannen skulle 

innhente eksterne tilbud på utarbeidelse av helse- og omsorgsplan med sikte på oppstart juni 

2019. Sak PS 9/18 Helse og omsorgsplan, plan for medvirkning av brukergruppe ble behandlet 

i møte i helse- og omsorgsutvalget den 20.3.18. Det ser imidlertid ut til at arbeidet med denne 

startet opp i oktober 2019, altså etter at sak 2/19 ble behandlet helse- og omsorgsutvalget. 

 

Kommunalsjef for helse og omsorg opplyser at vedtaket er iverksatt og at aktørene nevnt i 

vedtaket var deltakere i referansegruppen for Helse- og omsorgsplanen. Videre opplyser 

kommunalsjefen at planen har vært sendt på høring. Revisor har fått oversendt en møteplan 

som viser en oversikt over aktiviteter knyttet til prosessen med å utarbeide helse- og 

omsorgsplanen. Oversikten viser blant annet tidspunkt for avtaleinngåelse (uke 37-2019), 

oppstartsmøte (1.10.2019), planleggingsmøter, høringsrunde, samt når planen skal behandles i 

helse- og omsorgsutvalget og kommunestyret. Det går også fram av møteplanen at det har vært 

planlagt tre referansegruppemøter, i henholdsvis desember 2019, januar og mars 2020. Revisor 

har også mottatt referat fra to referansegruppemøter og ett prosjektmøte. I referatet fra 

referansegruppemøtet som ble avholdt 19.11.2019 går det fram at blant annet følgende ble 

diskutert i møtet: prosjektets formål, oppdraget, prosjektorganisasjon, møteplan, innhold i 

helse- og omsorgsplanen.  

 

Helse- og omsorgsplanen ble behandlet i helse- og omsorgsutvalget den 15.6.2020 i sak 25/2043 

Orientering Helse- og omsorgsplan 2020 - 2025. Det går fram av saksframlegget at Nordreisa 

kommunes helse og omsorgsplan er utarbeidet av fagpersoner i sektoren som har deltatt i 

prosjektgruppen sammen med sektorleder Rickard Printz og Harriet Nystu fra Visjona AS44. 

En referansegruppe bestående av representanter fra Nordreisa eldreråd, Råd for 

 
43 I møteinnkallingen til møtet den 15.6.2020 i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg har saken Orientering Helse- 

og omsorgsplan 2020-2025 saksnummer PS 25/20, men i protokollen fra møtet saksnummer PS 26/20. 
44 Det går fram av Visjona AS sin nettside, https://www.visjona.no/om-oss, at deres primæroppgave er å bistå 

næringsliv, offentlige virksomheter og samfunn i innovasjons- og endringsprosjekter. (04.03.2021) 

PS 9/18 Helse og omsorgsplan, plan for medvirkning av brukergruppe 

 

Rådmann bes lage en plan på hvordan følgende organisasjoner og grupper kan medvirke i helse- og omsorgsplanen. 

Rådet for funksjonshemma. 

Eldrerådet. 

Brukere av hjemmetjenesten. 

Brukere av rus og psykiatri. 

Brukere på sykehjem og andre kommunale institusjoner. 

Pårørende til brukere som ikke kan utrykke egne interesser. 

795

https://www.visjona.no/om-oss


KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

58 

 

funksjonshemmede, Mental helse, Rio45 / Marborg46, HTV Fagforbundet og tre representanter 

fra helse og omsorgsutvalget har fulgt arbeidet og kommet med innspill. I saksframlegget står 

det at arbeidet har framskredet gjennom arbeidsmøter i prosjektgruppen og deretter møter i 

referansegruppen. Helse- og omsorgsutvalget vedtok å sende planen tilbake til 

administrasjonen for gjennomgang av de innspill som var kommet inn. Utvalget vedtok videre 

at planen var forventet fremlagt til neste møte i helse- og omsorgsutvalget. Revisor kan ikke se 

at planen ble framlagt i utvalgets påfølgende møte. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjefen opplyser at helse- og omsorgsutvalget har vært fortløpende orientert under 

prosessen. I møteplanen som revisor har fått tilsendt går det fram at det har vært avholdt møte 

med leder og nestleder i helse- og omsorgsutvalget og at sektorleder har orientert om planen i 

helse- og omsorgsutvalget. Kommunalsjef for helse- og omsorg opplyser at denne 

orienteringen har vært muntlig og viser også til at utvalgsleder og nestleder var en del av 

referansegruppen og dermed har vært fortløpende orientert.  

 

Revisors vurdering 

Etter det revisor kan se har alle organisasjoner og grupper nevnt i vedtaket medvirket i 

utarbeidelsen av en helse- og omsorgsplan og at det er utarbeidet en plan for dette. Revisors 

vurdering er som følge av dette at administrasjonen for det uthevede punktet vi har sett på i sak 

PS 9/18 har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak 

i samsvar med forutsetningene i vedtaket.  

 

I vedtak PS 9/18 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket, 

videre er vedtaket iverksatt som forutsatt. Revisor anser derfor det ikke som relevant å gjøre 

vurderinger opp mot revisjonskriteriene om rapportering.  

 

 

Helse- og omsorgsutvalgets vedtak47 

 
 

 
45 RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Formålet til organisasjonen er å bidra med 

fag- og brukerkunnskap på rusfeltet sånn at personer med rusutfordringer får den hjelpen de trenger når de tenger 

den. Dette opplyses på deres nettside: https://rio.no/om-oss/. (04.03.2021) 
46 Det går fram av MARBORG sin hjemmeside, https://www.marborg.no/om-oss/vart-arbeid/, at de i hovedsak 

jobber med systemrettet brukermedvirkningsarbeid via brukerråd, brukerutvalg og andre møtepunkter samt med 

individuell brukerstøtte. Organisasjonen driver også brukerstyrte tilbud rettet mot mennesker med rus og/eller 

psykisk helseutfordringer. (04.03.2021) 
47 I vedtaket bes det om at rådmannen følger opp vedtak i sak 11/18, dette er feil. Det skal vises til vedtak 12/18 

som omhandler Omsorgsboliger på Guleng.  

PS 23/18 Omsorgsboliger 

 

Vi ber om at rådmannen følger opp vedtak i sak 11/18 slik: 

1. Det må avklares hvem som har tildelingsrett til boligene i vedtakets punkt 4. Dersom kommunen ikke har tildelingsrett, 

må det avklares hva som må gjøres for at disse boligene kan brukes i samsvar med vedtaket. 

2. Det må etableres en driftsmodell for Omsorg+ tjenestene i disse boligene, under dette bruk av velferdsteknologi og 

eventuelt behov for oppgradering av boligene og fellesarealene. 

3. Det må lages kriterier for tildeling av tjenesten Omsorg+ i Nordreisa, eventuelt som kommunal forskrift. 
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Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket      

I vedtaket PS 23/18 bes det om at rådmannen følger opp vedtak i sak 11/18. Punkt 4 i dette 

vedtaket lyder som følger:  

 

«4. Guleng 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 og 25 tildeles personer med demens eller annen 

kognitiv svikt med behov eller snarlig behov for heldøgns omsorg.» 

 

Kommunalsjef for helse og omsorg opplyser at vedtaket PS 23/18 ikke er iverksatt på grunn av 

at det ikke er videreført i budsjettet. 

 

PS 23/18 ble imidlertid fulgt opp i sak PS 31/18 Etablering av driftsmodell for omsorgsboliger 

+ i helse- og omsorgsutvalgets møte den 8.10.2018. I saksopplysningene vises det til utvalgets 

vedtak i PS 23/18. Videre gis det informasjon til hvert av de tre punktene. Her går det blant 

annet fram at det er kommunen som har tildelingsrett til Guleng boligene fra 1-25, men at det 

er NYBO som har husleiekontrakt med dem som flytter inn. Til saken er det også lagt ved 

forslag til Forskrift Omsorg+ Nordreisa kommune. Når det gjelder driftsmodell for Omsorg+ 

tjenestene og bruk av velferdsteknologi og eventuelle behov for oppgradering av boligene og 

fellesarealene opplyses følgende: 

 

«Nord-Troms er i et velferdsteknologi prosjekt, så når det gjelder disse velferdsteknologiske 

løsninger, må disse boligene inkluderes. Hjemmetjenesten har i dag etablert nøkkelbokser og 

medisinsafer for å effektivisere tjenesten. Det er også startet opp med medisindispensere og 

GPS er under utprøving.  

 

I forhold til oppgradering av boligene og fellesarealet må man ta kontakt med NYBO siden det 

er de som eier bygget. Oppgradering av leilighetene kan starte når det ikke bor noen i dem. I 

forhold til fellesarealet må man finne plass til dagtilbudet for demente før at en oppgradering 

kan starte. 

 

I forhold til velferdsteknologi er det snakk om at man er i ferd med å inngå avtaler 

(sammen med Kongsbergregionen) om velferdsteknologiske løsninger» 

 

Helse- og omsorgsutvalget vedtok i sak PS 31/18 å anbefale at utkast til forskrift sendes ut på 

høring og om at punkt 2 fra vedtak i sak 23/18 følges opp i budsjettsaken til neste møte i 

utvalget. 

 

Helse- og omsorgsutvalget behandlet sak PS 37/18 Budsjett 2019 helse og omsorgs kap. 3 i 

møte den 7.11.2018 der de blant annet vedtok punktet: «Omsorg + etableres med personell fra 

hjemmesykepleien/hjemmetjenesten, tas innenfor budsjettet» 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjef for helse og omsorg opplyser at administrasjonen har rapportert underveis til 

helse- og omsorgsutvalget om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket, men har 

ikke oppgitt hvordan dette er rapportert.  
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Revisors vurdering 

Det går fram av saksopplysningene i helse- og omsorgsutvalgets sak i PS 31/18 at 

administrasjonen har fulgt opp vedtaket i PS 23/18 og at administrasjonen har iverksatt punkt 

1 og 3 som forutsatt i vedtaket i PS 23/18. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for punktene 1 og 3 i vedtaket til sak 23/18 har oppfylt revisjonskriteriet om 

at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

 

Ut fra svaret til kommunalsjefen for helse og omsorg forstår vi det slik at det ikke er etablert 

en driftsmodell for Omsorg+ tjenestene på grunn av at det ikke ble videreført i budsjettet, og 

slik sett er ikke vedtaket på dette punkt iverksatt. På bakgrunn av dette anser revisor det ikke 

som hensiktsmessig å gjøre vurderingen knyttet til iverksettelse av dette punktet.  

 

I vedtak PS 23/18 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket, 

videre er vedtaket iverksatt som forutsatt for to av punktene i vedtaket, mens det for ett av 

punktene ikke er videreført i budsjettet. Revisor anser derfor det ikke som relevant å gjøre 

vurderinger opp mot revisjonskriteriene om rapportering for vedtaket i sak PS 23/18. 

 

5.4  Undersøkte saker fra miljø-, plan- og utviklingsutvalget 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at administrasjonen har vurdert hvilke 

reguleringsplaner som måtte settes bort på grunn av for liten kapasitet til å utarbeide den store 

mengden som var planlagt, men at de kom fram til at det ikke skulle settes bort noen 

reguleringsplaner. Begrunnelsen for dette var at planene som var under arbeid, var av en slik 

art at de ikke var hensiktsmessig å settes bort.  

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at det er rapportert til miljø-, plan og 

utviklingsutvalget om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket i sak 32/19 

Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.mai 2019. Det vises til at det her er redegjort for 

hvilke reguleringsplaner som er under arbeid. 

 

Revisors vurdering 

Vi har lagt til grunn opplysningene til kommunalsjef for drift og utvikling om at 

administrasjonen har vurdert hvilke reguleringsplaner som måtte settes bort på grunn av for 

liten kapasitet til å utarbeide den store mengden som var planlagt, men at de kom fram til at 

PS 19/19 - Resultatrapport drift og utvikling pr 1.mars 2019 

 

Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.mars 2019 tas til etterretning. 

 

Administrasjonen får i oppgave å vurdere hvilke reguleringsplaner som må settes bort pga for liten kapasitet til å 

utarbeide den store mengden reguleringsplaner som er planlagt. 
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det ikke skulle settes bort noen reguleringsplaner. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for det uthevede punktet vi har sett på i sak 19/19 har oppfylt 

revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket.  

 

I vedtak PS 19/19 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket, 

videre er det uthevede punktet vi har sett på i sak 19/19 iverksatt som forutsatt. Revisor anser 

derfor det ikke som relevant å gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriene om rapportering.  

 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Virksomhetsleder for anleggsdrift opplyser at vedtaket er iverksatt. Tiltaket er prosjektert, 

konkurranseutsatt og under bygging. Revisor har fått tilsendt kontrakt mellom Nordreisa 

kommune og entreprenør hvor det fremgår at entreprenør skal sanere eksisterende Saga dam 

og etablere ny dam. Revisor har også fått tilsendt åpningsprotokoll for prosjektet Saga Dam – 

sanering og bygging av ny dam og etablering av anleggsvei. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Virksomhetsleder for anleggsdrift viser til at i henhold til delegasjonsreglementet, er det 

kommunens byggekomite som skal følge opp byggeprosjekter større enn kr 1 million. Ellers 

rapporteres det til driftsutvalget.  

 

Ifølge virksomhetsleder for anleggsdrift rapporterte administrasjonen til byggekomiteen den 

27.4.2020, i byggekomité sak 2/20. Det er også rapportert i driftsutvalgets sak PS 58/20 

Resultatrapport for drift og utvikling pr 31. mai. Her er VAR Saga inntaksdam oppført som ett 

investeringsprosjekt der det er opplyst at JOWA (entreprenør) er engasjert i slutten av april 

etter anbud. Det er også rapportert i driftsutvalgets sak PS 76/20 Resultatrapport drift og 

utvikling pr 2.kvartal 2020 i møte 16.9.2020 om gjennomføringen av vedtaket. Under 

investeringsprosjekter går det fram at arbeidet med VAR Saga inntaksdam er startet opp i 

august og at det er i rute. Det er også kommentert hvor mye kostnadene er estimert til. 

 

Virksomhetsleder for anleggsdrift opplyser at det har oppstått forsinkelser i gjennomføringen 

av vedtaket på grunn av flomvannføring 2020 i elv, delleveranser, koronabegrensninger som 

gjør at arbeidet ikke kan ferdigstilles før nasjonale reiserestriksjoner oppheves. Etter planen 

ferdigstilles gjenoppbyggingen av Saga vanndam sommeren 2021. Administrasjonen har 

orientert byggekomiteen i møtene den 18.6.2020 og 09.11.2020. Det er også informert om dette 

i driftsutvalgets sak PS 76/20 Resultatrapport drift og utvikling pr 2.kvartal 2020. 

 

 

 

PS 28/19 - Saga vannverksdam - gjenoppbygging etter dambrudd 

 

1. Gjenoppbygging av dam Saga iverksettes. Eksisterende dam beholdes og ny dam bygges oppstrøms eksisterende. 

2. Tiltaket finansieres ved bruk av midler avsatt til vannforsyning i investeringsbudsjett for 2019. 
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Revisors vurdering 

Ut fra det som er opplyst ser revisor at administrasjonen har satt i gang med gjennomføring av 

vedtaket. Revisor registrerer at Saga dam ikke er ferdigstilt, men ser at det ikke er satt noen 

ferdigstillelsesdato i vedtaket. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for 

det punkt 1 i vedtaket til sak 28/19 har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal 

iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket.  

 

I vedtak PS 28/19 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket 

til miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Det går imidlertid fram av delegasjonsreglementet og 

retningslinjene til byggekomiteen at byggekomiteen skal følge opp kommunale 

byggeprosjekter med kostnadsramme over 1 million kroner. Revisor anser det derfor som 

naturlig at administrasjonen rapporterer til byggekomiteen om iverksettelsen av vedtaket, samt 

rapporterer dersom det er forhold som gjør at iverksettelsen av vedtaket blir forsinket. Etter 

revisors vurdering har administrasjonen gjort dette i denne saken. Revisor legger til grunn 

orienteringene som nevnt i revisors funn om rapportering om iverksettelse. Det er som følge 

av dette revisors vurdering at administrasjonen for punkt 1 i vedtaket til sak 29/19 har oppfylt 

revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør 

administrasjonen rapportere om dette.  

 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at vedtaket er iverksatt. Han viser til at 

administrasjonen har utredet konsekvenser og kostnader i miljø, plan og utviklingsutvalgets 

påfølgende møte den 11.10.2018 i sak PS 83/18, Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling, 

andre behandling. Når det gjelder miljø- og klimarådgiver, står følgende under 

saksopplysninger til sak PS 83/18: 

 

«Klima- og miljørådgiver stilling er bedt utredet. Kommunen har i dag ikke et helhetlig miljø- 

og klimaplanarbeid. Det gjøres gode enkelttiltak, men kommunen har ingen helhetlig plan. 

Kommunen har langt igjen skal vi følge FN klimamål fastsatt i Parisavtalen. Videre er det 

mange miljø- og forurensingsoppgaver som blir utsatt pga at kommunen ikke har kapasitet.  

 

Nordreisa kommune var en av pilotkommunen med egen miljøvernleder fra 1988 til slutten av 

1990-tallet, men etter det har det ikke vært noe helhetlig satsing innen miljøvern.  

 

Det er lagt inn et tiltak i Arena for en stilling med kr 700.000. Med oppstart i august vil 

kostnaden for 2019 bli kr 306.000.» 

 

PS 80/18 - Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling 

Administrasjonen bes om å utrede konsekvenser og kostnader med følgende tiltak: 

Miljø- og klimarådgiver 

Brannutstyr 

Skiltvegg Halti 

Oppsetting av navneskilt kommunale veger 
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I den vedlagte Driftstiltak drift og utvikling 2019 til sak PS 83/18 er tiltaket miljø og 

klimakonsulent beskrevet nærmere. Her går det fram hvor mye det vil koste for en slik stilling 

med oppstart 1.8.2019 og fram til 2022. Det er lagt inn lønn, pensjon, reise og kurs med en 

årskostnad på kr 700 000. 

 

Brannutstyr er også omtalt i den vedlagte Driftstiltak drift og utvikling 2019 til sak PS 83/18. 

Her står følgende under tiltaket Brannutstyr 2019-2020:  

 

«Nordreisa brannvesen mangler en del vesentlig brannutstyr for utøvelse av slukke- og 

redningstjenesten. Dette gjelder IR kamera (kr 60.000) for å avdekke varme i 

bygningselementer, vifte (kr 50.000) for røykventilering som kan medføre hurtigere slukking 

og mindre skader, løfteputer (kr 50.000) for å frigjøre fastklemt person under eksempelvis 

veltede gjenstander, redningsverktøy (kr 400.000) for frigjøring av personer i større biler av 

nyere dato. Sum kr 560.000» 

 

Kommunalsjef for drift og utvikling opplyser at det i henhold til politisk bestilling er laget en 

egen sak om brann. Den beskriver status for bilder, maskiner, bekledning mm. Forslag til tiltak 

er lagt inn i Arena for økonomiperioden. Kommunalsjefen viser til sak PS 95/18 Status og 

utfordringer Nordreisa brannvesen 2018 fra 11.10.2018. Det går fram av saksopplysningene 

til PS 95/18 at miljø-, plan og utviklingsutvalget i møte 19.4.2018 ba om en oversikt over 

brannmateriellet i Nordreisa til budsjettprosessen 2019. Det vises til at det derfor er utarbeidet 

en statusrapport over materiell, lokaler og kompetanse med beskrivelse av mulige løsninger på 

brannvesenets utfordringer. Rapporten - Status Nordreisa brannvesen 2018 - er vedlagt saken. 

I rapporten beskrives utfordringer og mangler med forslag til mulige løsninger innenfor 

brannvesenet.  

 

I saksopplysninger i sak PS 83/18 står det at skiltvegg utenfor Halti er ønsket fra leietagere på 

Halti for bedre profilering. Samtidig vil det fungere som et rom for utstyr, søppeldunker m.m. 

Kostnaden utgjør kommunens andel. Leietagere skal også betale sin andel. Det vises videre til 

at tiltak er lagt inn i investering med kr 100 000. Ut fra det revisor forstår henvises det her til 

sakens vedlegg 2 Driftstiltak drift og utvikling 2019. Ut fra det revisor kan se er tiltaket, 

skiltvegg utenfor Halti, lagt inn i investering med kr 200.000 og ikke kr 100 000 som oppgitt i 

saksopplysningene.  

 

Når det gjelder oppsetting av navneskilt kommunale veger står det under saksopplysninger i 

sak PS 83/18 at kommunen i 2010 vedtok nye offisielle veinavn på alle kommunale veier. 

Arbeidet med å sette opp navneskilt har av økonomiske årsaker tatt lang tid. Det er satt opp 

noen skilt de siste årene, men det er fortsatt mange veier som mangler navneskilt. Det vises 

videre til at tiltak er lagt i investering med kr 100 000. Dette går fram av vedlegg 2 Driftstiltak 

drift og utvikling 2019 til saken PS 83/18. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjef for drift og utvikling viser til at administrasjonen har rapportert underveis til 

miljø-, plan- og utviklingsutvalget om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket og 

viser til miljø, plan og utviklingsutvalgets sak PS 83/18 Budsjett 2019 -sektor for drift og 

utvikling, andre behandling. 
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Kommunalsjefen opplyser at administrasjonen har rapportert til miljø, plan og 

utviklingsutvalget om at vedtaket er iverksatt. Dette er rapportert i resultatrapporter og 

årsmeldinger. Han viser til at bekledning ble kjøpt inn høsten 2018, mens brannbiler og utstyr 

ble kjøpt inn gjennom investeringsbudsjettet for 2019. Det siste punktet, oppgradering av 

brannstasjonen ble startet opp i 2019 og videreført til 2020. Punkt 5 liftbil, er av driftsutvalget 

høsten 2019 utsatt og erstattet av mannskapsbil. 

 

Revisors vurdering 

Utredningene utvalget ba om i vedtaket til sak 80/18 ble framlagt i utvalgets påfølgende møte 

i sak PS 83/18, Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling, andre behandling. Revisors 

vurdering er som følge av dette at administrasjonen for vedtaket i sak 80/18 har oppfylt 

revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. 

 

I vedtak PS 80/18 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket, 

videre er vedtaket til sak 80/18 iverksatt som forutsatt. Revisor anser derfor det ikke som 

relevant å gjøre vurderinger av administrasjonens rapportering i vedtaket til sak PS 80/18. 

   

 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Revisor har fått opplyst fra virksomhetsleder for anleggsdrift at ny befalsbil er anskaffet etter 

konkurranse og at eksisterende befalsbil er solgt. Revisor har fått tilsendt kontrakt på befalsbil 

som er underskrevet 16.7.2019, salgsannonse på eksisterende befalsbil og dokumentasjon på 

bekreftelse på solgt befalsbil. Ut fra det revisor kan se har Nordreisa kommune gått til innkjøp 

av ny befalsbil (framskutt enhet) til en verdi av kr 821 491,25.  

 

Virksomhetsleder for anleggsdrift opplyser at ny mannskapsbil er anskaffet brukt og at 

eksisterende mannskapsbil er lagt ut for salg hos forhandler. Ut fra kjøpekontrakten revisor har 

fått tilsendt går det fram at prisen på ny mannskapsbil er på kr 1 250 000,-. Kjøpekontrakten er 

underskrevet den 30.9.2019. 

 

PS 95/18 - Status og utfordringer Nordreisa brannvesen 2018 

 

For å sikre at brannvesenet er i stand til å utøve pålagt brann- og redningstjeneste samtidig som mannskapenes arbeidsmiljø 

ivaretas, gjennomføres tiltak i prioritert rekkefølge. Investeringstiltak finansieres ved låneopptak. 

1. Anskaffelse av dobbelt sett verne-/arbeidsbekledning i samsvar med inngått avtale gjennomføres i 2019. Medtas i 

konsekvensjustert budsjett. 

2. Befalsbil anskaffes i 2019 innenfor kostnadsramme på kr 600.000. Eksisterende befalsbil selges. 

3. Mannskapsbil anskaffes i 2019 innenfor kostnadsramme på kr 2.500.000. Eksisterende mannskapsbil forsøkes solgt. 

4. IR-kamera, løfteputer og vifter for røykventilering anskaffes i 2019 innenfor en kostnadsramme på kr 160.000. 

5. Liftbil og garasje for liftbil anskaffes i 2020 innenfor kostnadsramme på kr 3.250.000. 

6. Frigjøringsverktøy anskaffes i 2020 innenfor en kostnadsramme på 400.000. 

7. Brannstasjonen utvides og ombygges i 2021 for å ivareta arbeidsmiljøet for kommunens innsatspersonell. 

 

Innstillingens pkt 1 strykes. Begrunnes med at dette må drøftes med tillitsvalgte først. 
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Revisor får opplyst at IR-kamera, løfteputer og vifter røykventilering er anskaffet etter 

forespørsel til tre ulike leverandører. Revisor har fått forelagt kommunens e-

postkorrespondanse med leverandør der kommunen har innhentet tilbud. Virksomhetsleder 

anleggsdrift opplyser at anskaffelsen for IR-kamera, løftepute, og røykvifte kom på til sammen 

kr 108 310,- og viser til to av bilagene revisor har fått tilsendt. Det går fram av bilagene at 

innkjøpene er gjort i 2019. 

 

Virksomhetsleder opplyser at liftbil og garasje for liftbil ikke ble gjennomført på grunn av nytt 

vedtak i kommunestyret i sak PS 85/19. Ut fra det revisor forstår vedtok driftsutvalget i sitt 

forslag til investeringsbudsjett den 21.11.2019 at det skulle bevilges kr 3 250 000 i 

investeringsbudsjettet. Dette ble imidlertid ikke tatt med i investeringsbudsjettet i 

kommunestyrets endelige vedtak i PS 85/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023. 

 

Frigjøringsverktøy er anskaffet etter forespørsel til to nasjonale leverandører ifølge 

virksomhetsleder for anleggsdrift. Det er her sendt ut delvis samme forespørsel som for IR-

kamera, løfteputer og vifter røykventilering. Virksomhetsleder for anleggsdrift opplyser at 

anskaffelsen for frigjøringsverktøy kom på kr 209 698,- og viser til to av bilagene revisor har 

fått tilsendt. Det går fram av bilagene at innkjøpene er gjort i 2019. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Virksomhetsleder opplyser at administrasjonen har rapportert underveis om status for 

gjennomføringen av vedtaket til miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Det vises til at det er 

rapportert til Miljø-, plan og utviklingsutvalget i sak PS 74/19 Resultatrapport for drift og 

utvikling pr 1.september 2019. I den vedlagte resultatrapporten under investeringer er status 

for innkjøp av befalsbil, mannskapsbil og brannutstyr kommentert. Revisor kan imidlertid ikke 

se at det går fram her hvor mye innkjøpene koster. 

 

Administrasjonen har også rapportert til miljø-, plan og utviklingsutvalget om at vedtaket er 

iverksatt i PS sak 14/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.november 2019. I den 

vedlagte resultatrapporten er det opplyst at både befalsbil brann og mannskapsbil brann er 

levert i oktober og at brannutstyr er kjøpt inn. Det kommer heller ikke her fram hvor mye 

innkjøpene kostet. 

 

Revisors vurdering 

Innkjøpene som ifølge vedtakets punkt 1 til 4 skulle foretas er gjennomført og de er gjort i 

henhold til fastsatt tidsfrist og nært opp mot fastsatt kostnadsramme. Årsaken til at punkt 5 i 

vedtaket ikke er iverksatt er at det er fattet nytt vedtak i kommunestyret. Ut fra det revisor kan 

se, er ikke kostnadsrammen for innkjøp av befalsbil overholdt, men dette er overholdt når det 

gjelder innkjøp av mannskapsbil og innkjøp av øvrig brannutstyr. Revisors vurdering er som 

følge av dette at administrasjonen for punktene 3, 4 og 6 i vedtaket til sak 95/18 har oppfylt 

revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. Det er videre revisors vurdering at administrasjonen delvis har 

oppfylt dette revisjonskriteriet for punkt 2 i vedtaket til samme sak. Administrasjonen har ikke 

iverksatt punkt 5 i vedtaket på grunn av at det er fattet et nytt vedtak. På bakgrunn av dette 

anser revisor det ikke som relevant å gjøre vurderingen knyttet til iverksettelse av dette punktet. 
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I vedtak PS 95/18 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket. 

Revisor anser derfor det ikke som relevant å gjøre vurderinger av administrasjonens 

rapportering om iverksettelsen av vedtaket for de fem punktene i vedtaket til sak PS 95/18. 

Revisor ser at administrasjonen i stor grad har holdt utvalget orientert om iverksettelsen av 

vedtaket, men kan ikke se at det går klart fram av rapporteringen at innkjøpet av befalsbil 

overskred kostnadsrammen som var satt i utvalgets vedtak. Slik revisor ser det burde 

administrasjonen ha rapportert til miljø-, plan og utviklingsutvalget om at kostnadsrammen for 

innkjøp av befalsbil overskred den kostnadsrammen som var fastsatt av miljø-, plan og 

utviklingsutvalget i vedtaket. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for 

punkt 2 i vedtaket til sak PS 95/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det 

politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette. 

5.5 Undersøkte saker innen oppvekst- og kulturutvalget 

Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn 

  

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Oppvekst- og kulturutvalgets sak PS 21/19 Lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag 

og foreninger samt estimat av kostnader ble behandlet i utvalgets møte den 18.6.2019. De 

påfølgende møtene til utvalget var den 29.8.2019 og 26.11.2019.  

 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at den delen av vedtaket som er uthevet er 

iverksatt. Hun viser til at saken ble tatt opp på nytt den 29.8.2019 i oppvekst- og kulturutvalgets 

sak PS 30/19 Lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag og foreninger samt estimat av 

kostnader og at sektorleder for drift og utvikling og virksomhetsleder for kultur stilte opp i 

dette møtet for å orientere om punktene. Kommunalsjefen mener videre at de fire punktene i 

PS 21/19 ble utredet i utvalgets møte den 26.11.2019 i sak PS 41/19 Ferdigstillelse av lokaler 

for Nordreisa kulturskole og for andre lag og foreninger. 

 

I saksframlegget til sak PS 30/19 står følgende under vurdering: 

 

«Kostnader til oppgradering av toalettene er inkludert i kostnadsoverslaget som dere fikk i vår. 

Skal toalettene trekkes ut, anslår vi det til kr 200-250.000. 

 

Sektorleder for Drift og utvikling og virksomhetsleder for kultur stiller i Hovedutvalget for å 

orientere om saken.» 

 

PS 21/19 Lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag og foreninger samt estimat av kostnader 

Saken utsettes. 

 

Til neste behandling utredes: 

• Kan keramikk og maling fortsette i dagens lokaler på Storslett skole 

• Kan sceneområdet på samfunnshuset bruke som liten scene 

• Kostnader for lager og oppgradering av toalettene utredes særskilt 

• Kan Fønn, ITU og Stjernekoret benytte gymsalen til øving (ev. liten scene) 
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Revisor kan ikke se at det er gjort noen utredning i saksframlegget til PS 30/19 på de fire 

punktene som er listet opp i vedtaket PS 21/19.  

 

I sak PS 30/19 vedtok helse- og omsorgsutvalget å kreve at det utarbeides en plan med 

kostnader og vurderinger av kjeller og scene. Videre ble det vedtatt at saken utsettes. 

 

Saken om Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag og foreninger, 

var oppe til behandling i oppvekst- og kulturutvalget i de to påfølgende møtene i utvalget, den 

26.11.2019 og den 29.1.2020. 

 

I saksframlegget til PS 41/19 står følgende om hvorvidt keramikk og maling kan fortsette i 

dagens lokaler på Storslett skole: 

«Det er bedt om uttalelse fra Storslett skole om bruk av deres lokaler til Nordreisa kulturskole, 

og denne tilsier at så lenge kulturskolens aktivitet er etter skoletid så kan lokalene sambrukes. 

Det er selvsagt slik at dette fordrer respekt for hverandres utstyr og rydder etter seg selv. For 

kulturskolen vil en annen lokalisering av keramikkurs bety at kulturskolen ikke få samlet sine 

ressurser slik intensjonen var. Undervisningslokalene ved Storslett skole er imidlertid gode, og 

det faglige arbeidet eller gruppestørrelsen er ikke hindret av lokalet.» 

 

Når det gjelder utredning av hvorvidt sceneområdet på samfunnshuset kan brukes som liten 

scene, står følgende omtalt i saksframlegget til PS 41/19: 

 

«På Storslett samfunnshus er det to alternative lokaler som kan passe behovet kulturskolen har 

i forhold til drama og musikkteater samt til bruk i kulturskolens arbeid i 5.klassetrinn; 

kjellerlokalene og det tidligere sceneområdet i tilknytning til gymnastikksalen. Kulturskolen vil 

foretrekke lokalet på det tidligere sceneområdet, fordi det er høyere under taket og i dette 

lokalet vil det være mulig å montere vinduer. Videre må det på scenen være slik at aktiviteten 

på gymnastikksalen ikke forstyrrer aktiviteten på scenearealet, og motsatt.» 

 

Når det gjelder utredning av hvorvidt Fønn, ITU og Stjernekoret kan benytte gymsalen til øving 

(ev. liten scene), går det fram av saksframlegget til PS 41/19 at lokale lag og foreninger som 

har uttrykt behov for rom er også bedt om ny uttalelse i forbindelse med behandlingen. Dette 

gjelder ITU – barneteater og ITU spelkor, Stjernekoret og FØNN fra Reisa. I saken står 

følgende: 

 

«FØNN fra Reisa har svart at for barneteater er scene ikke så viktig så lenge vi får et rom med 

litt størrelse. Mulighet til å varme mat og tevann er også veldig viktig siden ungene kommer 

rett etter skolen. De presiserer at de også har behov for rekvisitt- og kostymelager. Både FØNN 

fra Reisa og Stjernekoret vil kunne sambruke lokaler som etableres for kulturskolen. 

ITU-barneteater og ITU-spelkor vil få dekket sine behov for lokaler når det nå ordner seg med 

lokaler for kventeateret. Disse samlokaliseres på Sørkjosen skole.» 

 

I møtet den 26.11.2019 vedtok helse- og omsorgsutvalget å utsette saken i sak PS 41/19 

Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag og foreninger. Saken var 

på nytt oppe til behandling i helse- og omsorgsutvalget den 29.01.2020 i sak PS 3/20 

Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag og foreninger, der utvalget 

vedtok følgende: 
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«Renovering av sceneområdet gjøres ikke i denne omgang men ses i sammenheng med ny 

skolestruktur og framtidig utnytting av skolebygg.» 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

På spørsmål om administrasjonen har rapportert underveis til oppvekst- og kulturutvalget om 

status for gjennomføringen av det politiske vedtaket svarer kommunalsjef for oppvekst og 

kultur at det er ett fast møte mellom utvalgsleder og administrasjon mellom hvert utvalgsmøte 

i oppvekst – og kulturutvalget. Denne praksisen startet i oktober 2019. Kommunalsjefen viser 

også til at det er rapportert muntlig til utvalget ved at sektorleder for drift og utvikling og 

virksomhetsleder for kultur stilte opp i hovedutvalget den 29.8.2019 for å orientere om 

punktene i vedtak PS 21/19. 

 

Kommunalsjefen opplyser at saken ble utsatt to ganger på grunn av at utvalget for oppvekst og 

kultur ønsket flere saksopplysninger. Ifølge kommunalsjefen er det rapportert om dette til 

utvalget både skriftlig og muntlig i utvalgsmøtene. Det er rapportert skriftlig i møtene den 

26.11.2019 og den 29.01.2020 i sakene PS 41/19 og PS 3/20. Begge disse sakene hadde samme 

sakstittel: Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa kulturskole og for andre lag og foreninger. 

 

Kommunalsjefen opplyser at administrasjonen har rapportert til oppvekst- og kulturutvalget 

som forutsatt i vedtaket 21/19 og at dette skjedde skriftlig den 26.11.2019 i sak PS 41/19. 

 

Revisors vurdering 

En av forutsetningene i vedtaket 21/19 var at utredningene på de fire punktene skulle være 

utredet til neste møte i august, men revisors funn viser at det ikke ble gjort. Revisor har merket 

seg at kommunalsjef har vist til at de fire punktene er blitt utredet i sak PS 41/19. Revisor ser 

at enkelte av punktene fra vedtak PS 21/19 er omtalt i PS 41/19, men kan ikke se man ut fra 

saksframlegget får svar på følgende: 

• kan keramikk og maling fortsette i lokalene på Storslett skole?  

• kan sceneområdet på samfunnshuset brukes som liten scene? 

• hvor mye koster det for lager og oppgradering av toalettene? 

• Kan Fønn, ITU og Stjernekoret benytte gymsalen til øving? 

 

Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for de uthevede punktene i 

vedtaket til sak 21/19 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette 

politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. I dette ligger det også at vi vurderer 

at administrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at det skal rapportere i samsvar med 

forutsetningene i vedtaket. 

 

Siden det fremgår av vedtaket at administrasjonen skulle legge fram en sak til neste møte i 

utvalget har vi ikke ansett det som relevant å gjøre vurderinger av administrasjonens 

rapportering utover det som fremgår i vurderingen over.  
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Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

PS 22/19 Årsmelding 2018 – sektor for oppvekst og kultur ble behandlet i oppvekst- og 

kulturutvalgets møte den 18.6.19. Utvalgets påfølgende møter ble avholdt den 29.8.2019 og 

26.11.2019. 

 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at administrasjonen ikke har innhentet 

prisoverslag på oppgradering av Rotsundelv skole fra private entreprenører, men at kommunen 

selv har gjort prisberegning på nytt skolebygg. Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg behandlet 

PS 29/19 Forprosjekt for ny skole/renovering av Rotsundelv skole i møte 29.8.2019. Her vises 

det til utvalgets vedtak i PS 22/19. Det er lagt ved tre vedlegg til saken, hvorav ett omhandler 

kostnader byggalternativer Rotsundelv skole. I saksopplysningene går det fram at sektorleder 

for drift og utvikling med sin stab har vært på befaring på Rotsundelv skole 26. juni, sammen 

med sektorleder for oppvekst- og kultur og rektor ved Rotsundelv skole. Det går videre fram 

av saksopplysningene at det i august 2019 ble avholdt brukermøte med skolens FAU og med 

skolens ansatte for å kartlegge brukernes behov både i skoletiden og ved arrangementer utenfor 

skoletiden. Referat fra møtene er lagt som vedlegg til saken. I saksopplysningene er det skissert 

tre byggalternativer for Rotsundelv skole med estimerte kostnader. Ut fra det revisor forstår er 

kostnadene estimert utfra grunnlag fra en rapport fra Telemarksforskning, Statsbygg, 

erfaringstall, FAU møte 7.8.2019 og et klubbmøte 14.08.2019. Utvalget vedtok i PS 29/19 å 

rive eksisterende bygg, beholde gymsal og bygge en ny skole og å innarbeide saken i budsjett 

og økonomiplan 2020-2024.  

 

Kommunalsjefen opplyser også at administrasjonen har gjort en gjennomgang av 

tildelingsmodell for spesialundervisning. Revisor får opplyst fra kommunalsjefen at det ikke 

er utarbeidet en egen sak til utvalget om tildelingsmodell for spesialundervisning, men at 

ekstratildeling til spesialundervisning er innbakt i budsjett-tiltak i budsjett oppvekst og kultur 

2020. Videre opplyser kommunalsjefen om at tiltakene som er valgt ble åpnet og orientert om 

i møtet, men ikke som egen utredning. 

 

Kommunalsjefen for oppvekst og kultur opplyser at administrasjonen ikke har gjort en 

gjennomgang av IT-satsingen i kommunen. 

PS 22/19 Årsmelding 2018 - sektor for oppvekst og kultur 

 

• Riktig versjon av årsmeldingen for Rotsundelv legges inn (til kommunestyret?) 

• Nordreisa kommune innhenter prisoverslag på oppgradering av Rotsundelv skole fra private entreprenører. 

Kommunen gjør selv prisberegning på nytt skolebygg jfr. Kommunestyrevedtak. Saken legges fram til 

utvalgsbehandling i august. 

• Kostnader til sikring av uteområdet ved Oksfjord søkes innarbeidet i budsjett for 2020 

• Administrasjonen bes gjøre en gjennomgang av tildelingsmodell for spesialundervisning 

• Inventar og vedlikehold av bygg søkes innarbeidet i budsjett for 2020 for Moan skole 

• Det må gjøres en gjennomgang av IT-Satsninga i kommunen slik at en sikrer tilstrekkelig med IT ressurser ute i 

organisasjonen. 

Årsmelding 2018 for oppvekst- og kultursektoren vedtas 
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Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at det er ett fast møte mellom utvalgsleder og 

administrasjon mellom hvert utvalgsmøte i oppvekst – og kulturutvalget og at denne praksisen 

startet opp i oktober 2019. 

 

Når det gjelder punktet om prisberegning om nytt skolebygg, er dette rapportert skriftlig til 

utvalget i sak PS 29/19 Forprosjekt for ny skole/renovering av Rotsundelv skole som ble 

behandlet i utvalgets møte den 29.8.2019. 

 

Som opplyst er ikke punktet om gjennomgang av IT-satsingen i kommunen iverksatt. 

Kommunalsjefen for oppvekst og kultur opplyser at det er ikke rapportert om dette til oppvekst- 

og kulturutvalget. Det vises til at spørsmålet ikke har blitt fanget opp av administrasjonen, som 

byttet leder i slutten av juni 2019.  

 

Revisors vurdering 

Det første punktet i vedtaket om oppgradering av Rotsundelv skole er ifølge våre funn ikke 

utført helt i tråd med beskrivelsene i vedtaket. Nordreisa kommune har ikke innhentet 

prisoverslag på oppgradering av Rotsundelv skole fra private entreprenører, men kommunen 

har gjort en egen prisberegning på nytt skolebygg. For den delen av dette punktet som er 

iverksatt er det også rapportert som forutsatt ved at det er lagt fram en sak for behandling i 

utvalget innen det oppgitte tidspunktet. Revisor kan imidlertid ikke se at det går klart fram av 

rapporteringen til utvalget at administrasjonen ikke har innhentet prisoverslag fra private 

entreprenører, slik det var forutsatt i vedtaket. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for punktet om oppgradering av Rotsundelv skole i sak 22/19 delvis har 

oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar 

med forutsetningene i vedtaket. I dette ligger det også at vi vurderer at administrasjonen delvis 

har oppfylt revisjonskriteriet om at det skal rapportere i samsvar med forutsetningene i 

vedtaket for dette punktet i vedtaket til sak PS 22/19. Det er videre revisors vurdering at 

administrasjonen for dette punktet vi har sett på i sak 22/19 ikke har oppfylt revisjonskriteriet 

om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen 

rapportere om dette.  

 

Revisor legger til grunn kommunalsjefens opplysninger om at administrasjonen har gjort en 

gjennomgang av tildelingsmodellen for spesialundervisning, men viser til at vi her ikke har 

mottatt noe skriftlig dokumentasjon på dette. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for punktet om tildelingsmodell i sak 22/19 har oppfylt revisjonskriteriet om 

at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

Det er i vedtaket ikke forutsatt at det skal rapporteres tilbake til utvalget på dette punktet, videre 

er vedtaket iverksatt som forutsatt for dette punktet i vedtaket. Revisor anser derfor det ikke 

som relevant å gjøre vurderinger av administrasjonens rapportering for dette punktet i vedtaket 

til sak PS 22/19. 

 

Det siste punktet i vedtaket om gjennomgang av IT-satsingen er ikke iverksatt som forutsatt og 

det er heller ikke rapportert om dette til utvalget. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for dette uthevede punktet i sak 22/19 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om 

at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket.  
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Når det gjelder punktet i vedtaket om gjennomgang av IT-satsingen er det ikke forutsatt at det 

skal rapporteres tilbake til utvalget på dette punktet. Siden vedtaket på dette punktet ikke er 

iverksatt, burde administrasjonen etter revisors syn rapportert om dette til utvalget. På 

bakgrunn av dette er det revisors vurdering at administrasjonen for dette uthevede punktet i sak 

22/19 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det politiske vedtaket ikke iverksettes 

som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette.  

 

Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Oppvekst- og kulturutvalget fattet vedtak i sak PS 14/18 Kulturskole på samfunnshuset og 

løsninger på lokaliteter til andre aktører i utvalgets møte den 3.5.2018. 

 

Når det gjelder akustikkfaglige vurderinger av arealene, viser kommunalsjef for Oppvekst og 

kultur til oppvekst- og kulturutvalgets sak PS 41/19 Ferdigstillelse av lokaler for Nordreisa 

kulturskole og for andre lag og foreninger i møte den 26.11.2019. Her går det fram av 

saksopplysningene at det etter vedtak i oppvekst- og kulturutvalget ble det innhentet en akustisk 

vurdering av kjelleren. Den ble levert av Multiconsult i juni 2018. Det står videre i 

saksopplysningene at rapporten tilsier at i lokalet som i stor grad er utført i betong, må det 

gjøres akustiske tiltak før bruk. Videre står det at det er tvil om slike tiltak vil gjøre lokalet 

egnet for musikkorps. 

 

Kommunalsjefen for oppvekst og kultur opplyser at det ikke er gjort noen nærmere utredning 

av musikkbinger. Revisor har ikke fått oppgitt begrunnelse på hvorfor dette ikke er gjort. På 

spørsmål om det er inngått avtale med Solvoll skole om midlertidige øvingslokale svarer 

kommunalsjefen at det ikke foreligger dokumentasjon på at avtaler er inngått med aktørene på 

Solvoll skole. Revisor har ikke fått oppgitt begrunnelse på hvorfor dette ikke er inngått. På 

bakgrunn av kommunalsjefens svar legger revisor til grunn at det ikke er inngått avtale med 

Solvoll skole. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at det er ett fast møte mellom utvalgsleder og 

administrasjon mellom hvert utvalgsmøte i oppvekst – og kulturutvalget, med oppstart oktober 

2019.  

 

PS 14/18 Kulturskole på samfunnshuset og løsninger på lokaliteter til andre aktører 

 

Oppvekst- og kulturutvalget godkjenner løsningen for utbygging av Storslett samfunnshus som kulturskole samt skisserte planer 

for bruk av lokalitetene for andre aktører. 

a. Lokalene i kjelleren tas med i det videre arbeidet med løsninger i oppdraget til arkitekten 

b. Det gjøres akustikkfaglige vurderinger av arealene 

c. Det arbeides for at flest mulig av aktivitetene får inpass på Halti 

d. Musikkbinger utredes nærmere og søkes innarbeidet i budsjettbehandlingen i juni 

e. Nordreisa kommune gjør avtale med aktørene på Solvoll skole om midlertidige øvingslokaler for band ved 

behov 
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På spørsmål om administrasjonen har rapportert underveis til oppvekst- og kulturutvalget om 

status for gjennomføringen av det politiske vedtaket PS 14/18 svarer kommunalsjefen at det er 

ett fast møte mellom utvalgsleder og administrasjon mellom hvert utvalgsmøte i oppvekst – og 

kulturutvalget. Denne praksisen startet opp oktober 2019. Revisor viser her til at vedtaket PS 

14/18 ble fattet i møte den 3.5.2018. 

 

Revisor har spurt kommunalsjef for oppvekst og kultur om administrasjonen har rapportert til 

oppvekst- og kulturutvalget dersom vedtaket ikke er blitt iverksatt som forutsatt. 

Kommunalsjefen har her vist til de to sakene PS 41/19 og PS 3/20, som er behandlet i oppvekst 

og kulturutvalget. Revisor kan imidlertid ikke se at det i saksframlegget til disse to sakene står 

noe om at administrasjonen ikke har utredet musikkbinger, eller ikke har inngått avtale med 

Solvoll skole om midlertidig øvingslokale, eller at det er gjort noen begrunnelse for hvorfor 

dette ikke er gjort.  

 

Revisors vurdering 

Det er innhentet akustikkfaglige vurderinger som forutsatt i vedtakets punkt b i sak PS 14/18. 

Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for dette punktet i sak 14/18 har 

oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske vedtak i samsvar 

med forutsetningene i vedtaket. For dette punktet i vedtaket er ikke administrasjonen pålagt å 

rapportere om iverksettelsen av vedtaket, videre er dette punktet iverksatt som forutsatt. 

Revisor anser derfor det ikke som relevant å gjøre vurderinger av administrasjonens 

rapportering for punkt b i vedtaket til sak 14/18.  

 

Det er ikke gjort noen nærmere utreding av musikkbinger, eller inngått avtale med Solvoll 

skole om midlertidige øvingslokale som forutsatt i vedtakets punkt d og e i sak PS 14/18. 

Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for de to punktene i vedtaket i sak 

14/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette politiske 

vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket.  

 

I vedtakets punkt d og e i sak PS 14/18 er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om 

iverksettelsen av vedtaket. Revisor har derfor ikke gjort noen vurdering knyttet til om 

administrasjonen har rapportert om at vedtaket er iverksatt til oppvekst- og kulturutvalget. 

Disse to punktene i vedtaket er imidlertid ikke iverksatt som forutsatt. Slik revisor ser det burde 

derfor administrasjonen ha rapportert om dette til oppvekst- og kulturutvalget. Revisor kan ikke 

se at dette er gjort ut fra den informasjonen vi har mottatt. Kommunalsjef for oppvekst og kultur 

har vist til at det fra oktober 2019 har vært praksis for å avholde møte mellom utvalgsleder og 

administrasjon mellom hvert utvalgsmøte i oppvekst – og kulturutvalget. Revisor viser til at 

denne praksisen ble innført ett år etter at vedtaket PS 14/18 Kulturskole på samfunnshuset og 

løsninger på lokaliteter til andre aktører ble fattet. Revisors vurdering er som følge av dette at 

administrasjonen for punkt d og e i sak 14/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom 

det politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette.  
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Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 

 
 

Revisors funn  

 

Administrasjonens iverksetting av vedtaket 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur opplyser at byggeprosessen ble forsinket, blant annet på 

grunn av klage på anbudsrunden. Ny innflyttingsdato for de to norske avdelingene ved Storslett 

barnehage er 1.8.2021, ifølge kommunalsjef for oppvekst og kultur. 

 

Arbeidet med ny to-avdelings barnehage er omtalt i årsmeldingen til drift og utvikling for 2020. 

Her står det blant annet at grunnarbeidet startet mars 2020 og at sålen ble støpt mai 2020. Total 

byggetid er 12 måneder. Videre går det fram at det har blitt avholdt månedlige byggherremøter 

med totalentreprenør og brukermøter med styrer og barnehagerepresentant, samt at arbeidet 

ved årsskifte er i rute. Årsmeldingen ble behandlet i driftsutvalget i sak 25/21 den 11.3.2021. 

 

I kommunestyrets møte den 19.12.2019 ble sak PS 85/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 

behandlet. Kommunestyret vedtok å ta Høgegga barnehage inn igjen i budsjettet fra oppstart 

2020. 

 

Administrasjonens rapportering om gjennomføring av vedtaket 

Revisor har spurt om administrasjonen har rapportert underveis til oppvekst- og kulturutvalget 

om status for gjennomføringen av det politiske vedtaket PS 40/18. Kommunalsjef for oppvekst 

og kultur har svart at det er ett fast møte mellom utvalgsleder og administrasjon mellom hvert 

utvalgsmøte i oppvekst – og kulturutvalget, og at denne praksisen startet opp i oktober 2019. 

Revisor viser her til at vedtaket PS 40/18 ble fattet i møte den 27.11.2018. 

 

Revisor har spurt kommunalsjef for oppvekst og kultur om administrasjonen har rapportert til 

oppvekst- og kulturutvalget dersom vedtaket ikke er blitt iverksatt som forutsatt. 

Kommunalsjefen har her henvist til vedtaket kommunestyret fattet den 19.12.2019 i sak PS 

85/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 der Høgegga barnehage ble tatt inn igjen i budsjettet 

fra oppstart 2020. 

 

Revisors vurdering 

Revisor kan ikke se at forutsetningen i vedtaket i sak 40/18 om at de to norske avdelingene ved 

Storslett barnehage flyttes til Høgegga barnehage når barnehagen er ferdig utbygd med til 

sammen fire avdelinger høst 2020 er møtt. Revisor har merket seg at årsaken til at flyttingen 

ikke har skjedd er at byggeprosessen ble forsinket og at barnehagen ikke er innflyttingsklar før 

høsten 2021. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen for dette punktet i 

vedtaket i sak 40/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at administrasjonen skal iverksette 

politiske vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. 

PS 40/18 Flytting av barnehageavdelinger til Høgegga barnehage når ferdig utbygd til 4-avdelings barnehage 

 

Rådmann tilrår at de to norske avdelingene ved Storslett barnehage flyttes til Høgegga barnehage når barnehagen er 

ferdig utbygd med til sammen 4 avdelinger høst 2020. 

Ved å flytte to sentrumsnære avdelinger til Høgegga barnehage, vil det berøre foreldre og barn i minst mulig grad, da de fleste 

barn i avdelingene allerede har tilknytning til sentrum. 
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I vedtaket er ikke administrasjonen pålagt å rapportere om iverksettelsen av vedtaket. Revisor 

har derfor ikke gjort noen vurdering knyttet til om administrasjonen har rapportert om at 

vedtaket er iverksatt til oppvekst- og kulturutvalget. Vedtaket er imidlertid ikke iverksatt som 

forutsatt. Slik revisor ser det burde derfor administrasjonen ha rapportert om dette til oppvekst- 

og kulturutvalget. Revisor kan ikke se at dette er gjort ut fra den informasjonen vi har mottatt. 

Kommunalsjef for oppvekst og kultur har vist til at det fra oktober 2019 har vært praksis for å 

avholde møte mellom utvalgsleder og administrasjon mellom hvert utvalgsmøte i oppvekst – 

og kulturutvalget. Revisor viser til at denne praksisen ble innført ett år etter at vedtaket PS 

40/18 Flytting av barnehageavdelinger til Høgegga barnehage når ferdig utbygd til 4-

avdelings barnehage ble fattet. Revisors vurdering er som følge av dette at administrasjonen 

for dette punktet i vedtaket i sak 40/18 ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at dersom det 

politiske vedtaket ikke iverksettes som forutsatt bør administrasjonen rapportere om dette.  
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6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 

Har Nordreisa kommune etablert et system som er egnet til å sikre iverksettelse og oppfølging 

av politiske vedtak? 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune i noen grad har etablert et 

system som er egnet til å sikre iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak. Konklusjonen 

bygger på følgende vurderinger: 

 

Ut fra det vi kan se har kommunen et system som fanger opp politiske vedtak der vedtakene 

blir videreformidlet til administrasjonen for videre oppfølging. Vi kan imidlertid ikke se at 

administrasjonen har et system for å holde oversikt over status for oppfølging og iverksettelse 

av vedtakene.  

 

Vi har fått beskrivelser av hvordan avklaringer og tolkninger av politiske vedtak gjøres i praksis 

i kommunen. Ut fra den informasjonen revisor har fått synes det imidlertid ikke å være en 

tydelig og etablert praksis å avklare innholdet i det politiske vedtaket, dersom det er utydelig 

for administrasjonen hva som skal gjøres for å iverksette vedtaket. Det foreligger heller ikke 

skriftlige beskrivelser på dette området. 

 

Når det gjelder administrasjonens ansvar for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, 

inneholder ikke kommunens reglementer eller rutinebeskrivelser direkte informasjon om dette, 

utover at det er saksbehandler som skal følge opp saken etter behandling i politisk utvalg. Ifølge 

muntlige opplysninger skal dette være kjent for de med ansvar og roller. 

 

Vi er forelagt et dokument med tittelen Rutinebeskrivelse for oppfølging av politiske vedtak. 

Rutinebeskrivelsen fordeler fire ulike oppgaver på saksbehandler, kommunedirektør og 

møtesekretær. Oppgavene omhandler registrering, lagring samt at det skal rapporteres til 

hovedutvalg og kommunestyret én gang i året. I rutinebeskrivelsen står det at vedtak 

fortløpende skal legges inn, men det står ikke hvor det skal legges inn. Det går heller ikke fram 

at det skal holdes oversikt over status på vedtaket knyttet til iverksettelsen av det. Vi har fått 

opplyst at det skal utarbeides arbeidsskjema der vedtak legges inn. Av arbeidsskjemaet vi har 

mottatt er det en egen kolonne for status. Ut fra den informasjonen vi har mottatt er ikke 

beskrevet praksis om å føre vedtak inn i utvalgenes arbeidsskjema, eller rutinebeskrivelsens 

punkt om årlig rapportering gjennomført i praksis. Vi kan heller ikke se at det foreligger 

retningslinjer, rutiner eller etablert praksis for rapportering på vedtaksoppfølging til politisk 

nivå om det skjer forhold som påvirker oppfølgingen og iverksettelsen av vedtak. 

Kommunedirektøren har gitt uttrykk for behov for forbedring i praksis med hensyn til 

rapportering. 

 

Som det fremkommer i kapittel 2 i vår utledning av revisjonskriterier, er det ikke lovfestede 

krav til innholdet i en internkontroll på området iverksettelse av politiske vedtak. Et system på 

området bør ifølge anbefalinger inneholde nærmere bestemte retningslinjer.  

 

Oppsummert er det revisors vurdering at Nordreisa i noen grad har oppfylt revisjonskriteriet 

om at administrasjonen bør ha utarbeidet et system med rutiner for: 
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• Registrering av politiske vedtak  

• Avklaring av vedtakets innhold 

• Ansvarsplassering for oppfølging av politiske vedtak 

• Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjon til politisk nivå, herunder om 

eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer som påvirker 

administrasjonens oppfølging/ iverksettelse av vedtaket 

 

Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 

 

Rapporterer administrasjonen om gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt? 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om administrasjonen har iverksatt politiske 

vedtak i samsvar med forutsetningene i vedtaket. Vi har her sett på et utvalg av vedtak og 

undersøkt om administrasjonen har gjort det de er blitt bedt om i vedtaket, altså det vi kaller 

for det materielle innholdet. Vi har også sett på om administrasjonen har iverksatt vedtaket 

innen den fristen som er satt og om de har rapportert tilbake til det politiske utvalget i de 

vedtakene der det er bedt om dette. Vi har også undersøkt om administrasjonen har rapportert 

tilbake til det politiske utvalget dersom vedtaket ikke er iverksatt som forutsatt. Vi har her sett 

på om administrasjonen har meldt tilbake dersom vedtaket ikke er iverksatt i henhold til det 

materielle innholdet, eller at vedtaket ikke er iverksatt innen fastsatt tid, altså at iverksettelsen 

av vedtaket anses som forsinket. I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på administrasjonens 

oppfølging av vedtak fattet i fire politiske utvalg: kommunestyret, helse- og omsorgsutvalget, 

miljø-, plan- og utviklingsutvalget og oppvekst og kulturutvalget. Vi har oppsummert våre 

vurderinger knyttet til administrasjonens oppfølging av de vedtak vi har undersøkt i tabellene 

2, 3, 4, og 5 nedenfor.   

 

Tabell 2 Oversikt vedtak kommunestyret  

 Kommunestyret Iverksatt som forutsatt Pålagt 
rådmannen gi 
tilbakemelding 
politikerne  

Rapportert om at 
vedtaket ikke er 
iverksatt som 
forutsatt 

 Vedtak (den delen som er 
uthevet) 

Materielt 
innhold 

Tid Rapportert 
som 
forutsatt 

  

1 PS 2/19 
Delegasjonsreglement for 
Nordreisa kommune - ny 
behandling 

Delvis Nei IA Nei Ja 

2 PS 25/19 Kvartalsrapport 
1.kvartal 2019 
 

Nei IA Nei Ja Nei 

3 PS 29/19 Foreløpig 
budsjettramme 2020 

Nei Nei Nei Ja Nei 

4 PS 33/19 Veilys 2019 drift
  
Punkt 1 

Ja IA IA Nei IA 

5 PS 33/19 Veilys 2019 drift
  
Punkt 2 

Ja IA IA Nei IA 
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6 PS 33/19 Veilys 2019 drift
  
Punkt 3 

Ja IA IA Nei Ja 

7 PS 33/19 Veilys 2019 drift
  
Punkt 4 

IA IA IA Nei Ja 

8 PS 34/19 Valg av løsning for 
svømmeanlegg i Nordreisa, 
punkt 3 

IA IA IA Nei 
 

IA 

9 PS 34/19 Valg av løsning for 
svømmeanlegg i Nordreisa, 
utredning oppgradering 
skole 

IA IA IA Nei IA 

10 PS 42/19 
Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Økonomistyring og 
økonomisk internkontroll 
Punkt 3 – innkjøpsreglement 

Nei IA IA Ja Nei 

11 PS 42/19 
Punkt 4 - oppfølgingssak 

Nei IA Nei Ja Nei 

12 PS 14/18 Eiendomsskatt - ny 
alminnelig taksering og valg 
av metode 

Ja Ja Ja Ja IA 

13 PS 42/18 Foreløpig 
budsjettramme 2019 

Delvis Delvis  IA Nei Nei 

14 PS 45/18 Ombygging av 
kommunehuset – punkt 2 

Ja IA IA Nei IA 

15 PS 45/18 Ombygging av 
kommunehuset – punkt 3 

Nei IA Nei Ja Nei 

16 PS 46/18 Kommunale 
næringsfond 
Kulepunkt 3 

Nei Nei Nei Ja Nei 

17 PS 46/18 Kommunale 
næringsfond 
Kulepunkt 4 

Nei Nei Nei Ja Nei 

18 PS 80/18 Budsjett og 
økonomiplan 2019 – 2022 – 
avsnitt 1 – samarbeid 

Ja IA IA Nei Nei 

19 PS 80/18 Budsjett og 
økonomiplan 2019 – 2022 – 
avsnitt 2 – 
frivillighetssentralen 

Nei IA IA Nei Nei 

20 PS 80/18 Budsjett og 
økonomiplan 2019 – 2022 – 
avsnitt 3 – tilbud renovering 

Nei Nei Nei Ja Ja 

21 PS 80/18 Budsjett og 
økonomiplan 2019 – 2022 – 
avsnitt 5 – oppdatering 
økonomiplan 

Ja IA IA Nei IA 

  7 av 18 1 av 7 1 av 8 948 4 av 14 

 

 
48 Det er 9 punkter i totalt 7 vedtak der administrasjonen er pålagt å melde tilbake til kommunestyret. I punkt 3 i 

vedtak til sak PS 42/19 ble administrasjonen bedt om å sende oppdatert innkjøpsreglement så fort den foreligger. 

Siden innkjøpsreglementet ikke foreligger, har vi ikke sett det som aktuelt (IA) å vurdere om det er rapportert som 

forutsatt for dette punktet. Dette er årsaken til at tallene i kolonne 5 og 6 er forskjellig, altså henholdsvis 8 og 9.  
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I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på 21 punkter i elleve vedtak fra saker behandlet i 

kommunestyret i perioden 2018-2019. Tabell 2 over viser en samlet oversikt over våre 

vurderinger av administrasjonens oppfølging av disse vedtakene, herunder iverksetting og 

rapportering, og er en oppsummering av det som fremkommer i rapportens kapittel 5.2. Vi 

anser det ikke som aktuelt å vurdere iverksettelsen av tre av punktene i to av vedtakene49 siden 

det opprinnelige vedtaket ble opphevet, eller nye vedtak ble fattet. Det er dermed atten punkter 

fra ti vedtak vi vurderer iverksettelsen av.  

 

Vår vurdering er at det materielle innholdet i vedtakene er iverksatt for syv av de atten 

punktene, mens vi har vurdert at to av punktene er delvis iverksatt. Dette betyr at vi har vurdert 

at halvparten av punktene ikke er iverksatt når det gjelder det materielle innholdet. 

 

Slik vi ser det går det fram av vedtakene at syv av de atten punktene vi har sett på skulle 

iverksettes innen en fastsatt frist. Vår vurdering er at denne fristen er overholdt for ett punkt og 

delvis for et annet. Dette betyr at vi har vurdert at fristen ikke er overholdt for fem av de syv 

punktene vi har undersøkt her. 

 

Vi har også vurdert om administrasjonen har rapportert tilbake til kommunestyret som forutsatt 

i vedtakene. Slik vi ser det er administrasjonen pålagt rapportering i ni av de atten punktene vi 

har sett på her. For ett av disse punktene har vi ikke ansett det som hensiktsmessig å vurdere 

om det er rapportert som forutsatt og har dermed vurdert om administrasjonen har rapportert 

som forutsatt i åtte av de atten punktene vi har sett på. Vår vurdering er at administrasjonen har 

rapportert som forutsatt for ett av de åtte punktene. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi også sett på om administrasjonen har rapportert dersom 

vedtaket ikke er iverksatt som forutsatt. Vi har her sett på om administrasjonen har meldt 

tilbake dersom vedtaket ikke er iverksatt i henhold til det materielle innholdet, eller at vedtaket 

ikke er iverksatt innen fastsatt tid, altså at iverksettelsen av vedtaket anses som forsinket. Slik 

vi ser det burde administrasjonen ha rapportert om at vedtaket ikke er iverksatt som forutsatt i 

fjorten av de atten punktene vi har sett på. Vår vurdering er at dette er gjort for fire av disse 

fjorten punktene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Dette gjelder punktene i rad 7, 8 og 9 i tabell 2. 
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Tabell 3 Oversikt vedtak helse- og omsorgsutvalget 

  Iverksatt som forutsatt Pålagt 
rådmannen gi 
tilbakemelding 
politikerne 

Rapportert om at 
vedtaket ikke er 
iverksatt som 
forutsatt 

 Vedtak (den 
delen som er 
uthevet) 

Materielt 
innhold 

Tid Rapportert 
som 
forutsatt 

  

1 PS 2/19 
Budsjett 2019 - 
status 
fremdrift 
Punkt 1 

Ja Ja IA Nei IA 

2 PS 2/19 
Budsjett 2019 - 
status 
fremdrift 
Punkt 2 

Ja Ja Ja JA IA 

3 PS 6/19    
Utredning av 
fremtidig 
kjøkkendrift - 
Sonjatun 
kjøkken 

Ja IA IA Nei IA 

4 PS 9/18 Helse 
og 
omsorgsplan, 
plan for 
medvirkning av 
brukergruppe 

Ja IA IA Nei IA 

5 PS 23/18 
Omsorgsbolige
r – punkt 1 – 
tildelingsrett 

Ja IA IA Nei IA 

6 PS 23/18 
Omsorgsbolige
r punkt 2 - 
driftsmodell 

IA IA IA Nei IA 

7 PS 23/18 
Omsorgsbolige
r punkt 3 - 
tildelingskriteri
er 

Ja IA IA Nei IA 

  6 av 6 2 av 2 1 av 1 1 - 

 

Tabell 3 viser en samlet oversikt over våre vurderinger av administrasjonens oppfølging, 

herunder iverksetting og rapportering, av vedtak fattet av helse- og omsorgsutvalget i perioden 

2018-2019. Tabellen er en oppsummering av det som fremkommer i rapportens kapittel 5.3. I 

denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på administrasjonens oppfølging av syv punkter fra 

vedtak fattet i helse- og omsorgsutvalget. Vi anser det ikke som aktuelt å vurdere iverksettelsen 
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av ett av punktene i ett av vedtakene50 siden vi har fått opplyst at det det ikke ble videreført i 

budsjettet. Det er dermed seks punkter fra fire vedtak vi vurderer iverksettelsen av.  

 

Vår vurdering er at administrasjonen har iverksatt det materielle innholdet i seks av punktene. 

Slik vi ser det går det fram av vedtakene at to av de seks punktene vi har sett på skulle 

iverksettes innen en fastsatt frist. Vår vurdering er at denne fristen er overholdt for begge disse 

punktene. Vi har også vurdert om administrasjonen har rapportert tilbake til helse- og 

omsorgsutvalget som forutsatt i vedtakene. Slik vi ser det er administrasjonen pålagt 

rapportering i ett av de seks punktene vi har sett på her. Vår vurdering er at administrasjonen 

har rapportert som forutsatt for dette punktet. 

 

Vi har ikke sett det som relevant å vurdere hvorvidt administrasjonen har rapportert om at 

vedtaket ikke er iverksatt som forutsatt for vedtakene som er fattet i helse- og omsorgsutvalget. 

Dette er fordi de sakene vi har sett på her er iverksatt som forutsatt. 

Tabell 4 Oversikt vedtak miljø-, plan- og utviklingsutvalget 

  Iverksatt som forutsatt Pålagt rådmannen 
gi tilbakemelding 
politikerne 

Rapportert om at 
vedtaket ikke er 
iverksatt som 
forutsatt 

 Vedtak (den delen 
som er uthevet) 

Materielt 
innhold 

Tid Rapportert 
som 
forutsatt 

  

1 PS 19/19 - 
Resultatrapport 
drift og utvikling pr 
1.mars 2019 

Ja IA IA Nei IA 

2 PS 28/19 - Saga 
vannverksdam - 
gjenoppbygging 
etter dambrudd 

Ja IA IA Nei Ja 

3 PS 80/18 - Budsjett 
2019 -sektor for 
drift og utvikling – 
miljø- og 
klimarådgiver  

Ja IA IA Nei IA 

4 PS 80/18 - Budsjett 
2019 -sektor for 
drift og utvikling – 
brannutstyr 

Ja IA IA Nei IA 

5 PS 80/18 - Budsjett 
2019 -sektor for 
drift og utvikling – 
Skiltvegg Halti 

Ja IA IA Nei IA 

6 PS 80/18 - Budsjett 
2019 -sektor for 
drift og utvikling – 
Oppsetting 
navneskilt 
kommunale veger  

Ja IA IA Nei IA 

 
50 Dette gjelder punktet i rad 6 i tabell 3. 
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7 PS 95/18 - Status 
og utfordringer 
Nordreisa 
brannvesen 2018 – 
punkt 2 

Delvis Ja IA Nei Nei 

8 PS 95/18 - Status 
og utfordringer 
Nordreisa 
brannvesen 2018 – 
punkt 3 

Ja Ja IA Nei IA 

9 PS 95/18 - Status 
og utfordringer 
Nordreisa 
brannvesen 2018 – 
4 

Ja Ja IA Nei IA 

10 PS 95/18 - Status 
og utfordringer 
Nordreisa 
brannvesen 2018 – 
5 

IA IA IA Nei IA 

11 PS 95/18 - Status 
og utfordringer 
Nordreisa 
brannvesen 2018 - 
6 

Ja Ja IA Nei IA 

  9 av 10 4 av 4 - 0 1 av 2 

 

Tabell 4 viser en samlet oversikt over våre vurderinger av administrasjonens oppfølging, 

herunder iverksetting og rapportering, av vedtak fattet av miljø-, plan- og utviklingsutvalget. 

Tabellen er en oppsummering av det som fremkommer i rapportens kapittel 5.4. I denne 

forvaltningsrevisjonen har vi sett på iverksettelsen av fire vedtak fattet av miljø-, plan- og 

utviklingsutvalget. Vi anser det ikke som aktuelt å vurdere iverksettelsen av ett av punktene i 

ett av vedtakene, siden det ble fattet nytt vedtak i denne saken51. Det er dermed ti punkter fra 

de fire vedtakene vi har vurdert iverksettelsen av. Vår vurdering er at administrasjonen har 

iverksatt det materielle innholdet i ni av punktene, samt delvis i ett av punktene. 

Slik vi ser det går det fram av vedtakene at fire av de ti punktene vi har sett på skulle iverksettes 

innen en fastsatt frist. Vår vurdering er at denne fristen er overholdt for alle disse fire punktene. 

Administrasjonen er ikke pålagt rapportering i de vedtakene vi har sett på for miljø-, plan- og 

utviklingsutvalget, slik vi ser det. Vi har derfor ikke gjort noen vurderinger knyttet til om 

administrasjonen har rapportert som forutsatt for dette utvalget. 

Etter vår oppfatning burde administrasjonen har meldt tilbake om at vedtaket ikke er iverksatt 

som forutsatt i to av punktene vi har sett på for miljø-, plan- og utviklingsutvalget. Etter vår 

vurdering er dette blitt gjort for ett av disse punktene.  

 

 

 

 

 
51 Dette gjelder punkt i rad 10 i tabell 4. 

819



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

82 

 

Tabell 5 Oversikt vedtak oppvekst- og kulturutvalget 

  Iverksatt som forutsatt Pålagt rådmannen 
gi tilbakemelding 
politikerne 

Rapportert om at 
vedtaket ikke er 
iverksatt som 
forutsatt 

 Vedtak (den delen som 
er uthevet) 

Materielt 
innhold 

Tid Rapportert 
som 
forutsatt 

  

1 PS 21/19 Lokaler for 
Nordreisa kulturskole 
og for andre lag og 
foreninger samt 
estimat av kostnader 

Nei 
 

Nei Nei Ja IA 

2 PS 22/19 Årsmelding 
2018 - sektor for 
oppvekst og kultur – 
kulepunkt 2 – 
oppgradering 

Delvis Ja  Delvis Ja Nei 

3 PS 22/19 Årsmelding 
2018 - sektor for 
oppvekst og kultur – 
kulepunkt 4 – 
tildelingsmodell 

Ja IA IA Nei IA 

4 PS 22/19 Årsmelding 
2018 - sektor for 
oppvekst og kultur – 
kulepunkt 6 – IT-
satsing 

Nei IA IA Nei Nei 

5 PS 14/18 Kulturskole 
på samfunnshuset og 
løsninger på lokaliteter 
til andre aktører 
Bokstav b – 
akustikkfaglige 
vurderinger 

Ja IA IA Nei IA 

6 PS 14/18 Kulturskole 
på samfunnshuset og 
løsninger på lokaliteter 
til andre aktører 
Bokstav d - 
musikkbinger 

Nei Ja IA Nei Nei 

7 PS 14/18 Kulturskole 
på samfunnshuset og 
løsninger på lokaliteter 
til andre aktører 
Bokstav e 

Nei IA IA Nei Nei 

8 PS 40/18 Flytting av 
barnehageavdelinger 
til Høgegga barnehage 
når ferdig utbygd til 4-
avdelings barnehage 

Nei Nei IA Nei Nei 

  2 av 8 2 av 4 1 av 2 2 0 av 5 
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Tabell 5 viser en samlet oversikt over våre vurderinger av administrasjonens oppfølging, 

herunder iverksetting og rapportering, av vedtak fattet av oppvekst- og kulturutvalget. Tabellen 

er en oppsummering av det som fremkommer i rapportens kapittel 5.5. I denne 

forvaltningsrevisjonen har vi sett på iverksettelsen av fire vedtak fra saker behandlet i dette 

utvalget. Her har vi sett på åtte punkter fra de fire vedtakene. Vår vurdering er at 

administrasjonen har iverksatt det materielle innholdet i to av punktene, samt delvis i ett av 

punktene. 

Slik vi ser det går det fram av vedtakene at fire av de åtte punktene vi har sett på skulle 

iverksettes innen en fastsatt frist. Vår vurdering er at denne fristen er overholdt for to av disse 

fire punktene. 

Vi har også vurdert om administrasjonen har rapportert som forutsatt i vedtakene. Slik vi ser 

det er administrasjonen pålagt rapportering i to av de åtte punktene vi har sett på her. Vår 

vurdering er at administrasjonen har rapportert som forutsatt for ett av disse punktene. 

Slik vi ser det burde administrasjonen har meldt tilbake om at vedtaket ikke er iverksatt som 

forutsatt i seks av punktene til de fire vedtakene vi har sett på for dette utvalget. Vår vurdering 

er at dette ikke er gjort for noen av de fem punktene. 

 

Oppsummering  

I denne undersøkelsen har vi totalt sett på administrasjonens oppfølging av 23 vedtak og 47 

punkter fra disse vedtakene. Når vi tar bort vedtakene som ikke er iverksatt på grunn av at det 

er fattet nytt vedtak, eller der det opprinnelige vedtaket er opphevet har vi i denne 

forvaltningsrevisjonen sett på administrasjonens oppfølging av 22 vedtak og 42 punkter fra 

saker som er behandlet i kommunestyret, helse- og omsorgsutvalget, miljø-, plan og 

utviklingsutvalget og oppvekst og kulturutvalget52.  

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at flere av de undersøkte politiske vedtakene ikke 

er iverksatt som forutsatt. Vår konklusjon på problemstilling 3 er at administrasjonen ikke har 

rapportert om gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt i flere av vedtakene vi har 

undersøkt. Konklusjonene bygger på våre oppsummerte funn og vurderinger om at 

administrasjonen har: 

 

• iverksatt det materielle innholdet i 24 og delvis i fire av 42 av punktene i de vedtakene 

vi har undersøkt administrasjonens oppfølging av  

 

• overholdt fristen som er fastsatt i vedtaket for ni og delvis i ett av de 17 punktene der 

det politiske vedtaket inneholdt en frist for iverksettelse  

 

• rapportert som forutsatt i tre og delvis i ett av de 11 punktene i de vedtakene der det 

var forutsatt tilbakerapportering, eller fremleggelse av sak til det politiske utvalget  

 

• rapportert om at vedtaket ikke er iverksatt som forutsatt i fem av 21 punkter i de 

vedtakene vi har undersøkt 

 

 
52 Det er punktene i rad 7, 8 og 9 i tabell 2, punktet i rad 6 i tabell 3 og punktet i rad 10 i tabell 4 som vi har tatt 

bort.  
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Konklusjoner 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Nordreisa kommune i noen grad har etablert et 

system som er egnet til å sikre iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak. 

 

Det er vår konklusjon på problemstilling 2 at flere av de undersøkte politiske vedtakene i denne 

forvaltningsrevisjonen ikke er iverksatt som forutsatt.  

 

Vår konklusjon på problemstilling 3 er at administrasjonen ikke har rapportert om 

gjennomføringen av politiske vedtak som forutsatt i flere av de politiske vedtakene vi har 

undersøkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

822



KomRev NORD IKS                                                                  Iverksettelse av politiske vedtak 

85 

 

7 UTTALELSE 

Rapporten ble den 9.7.2021 sendt til kommunedirektøren i Nordreisa for eventuell uttalelse. Vi 

mottok tilbakemelding fra kommunedirektøren den 10.8.2021. Denne er gjengitt nedenfor. 

Kommunedirektørens uttalelse har ikke medført behov for endringer i rapporten.  
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8 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner i forvaltningsrevisjonen anbefaler 

vi at Nordreisa kommune vurderer å: 

 

• videreutvikle arbeidet med å utarbeide rutiner for å holde oversikt over status for 

oppfølging og iverksettelse av vedtakene 

• etablere skriftlige rutiner for å avklare, eller tolke utydelige vedtak 

• tydeliggjøre ansvaret for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak 

• videreutvikle arbeidet med å etablere en mer systematisk rapportering på administrasjonens 

oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter rapportering på eventuelle avvik i 

vedtaksoppfølgingen 
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9  REFERANSER 

Lov 

 

Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 

Lov av 22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 

Lovforarbeider  

 

Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon), Kommunal- og 

regionaldepartementet. 

 

Prop.46 L (2017-2018), Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. 

 

Veiledere 

 

Kommunesektorens organisasjon (KS) (2013), Idéhefte, Rådmannens internkontroll - 

hvordan få orden i eget hus?  

 

Kommunesektorens organisasjon (KS) (2020) Praktisk veileder, Orden i eget hus. 

Kommunedirektørens internkontroll. 

 

Kommunale dokumenter 

 

Administrativt delegasjonsreglement, vedtatt 16.6.16, i sak 57/16. 

  

Delegasjonsreglement Nordreisa kommune, vedtatt 16.6.16, sak 57/16. 

 

Innkallinger og protokoller fra møtene for 2018 og 2019 til kommunestyret, og de tre 

hovedutvalgene (helse og omsorg, miljø, plan og utvikling og oppvekst og kultur). 

 

Reglementene til de ulike utvalgene: kommunestyret, administrasjonsutvalget, formannskapet, 

helse- og omsorg, miljø-, plan- og utvikling, næringsutvalget og oppvekst- og kultur. 

 

Retningslinjer for byggekomité Nordreisa kommune. 

 

Årsmelding 2018 Nordreisa kommune. 

 

Årsmelding 2019 Nordreisa kommune. 

 

Nettsider 

 

nordreisa.kommune.no (Nordreisa kommunes hjemmeside) 

 

marborg.no (se fotnote 46 på side 58 for mer informasjon) 

 

rio.no (se fotnote 45 på side 58 for mer informasjon) 
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visjona.no (se fotnote 44 på side 57 for mer informasjon) 
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Om selskapet og vår 

forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner og 

fylkeskommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, kirkeregnskap og legater. 

Selskapets eiere og oppdragsgivere er 

Troms og Finnmark fylkeskommune, 

Nordland fylkeskommune, tolv 

kommuner i Nordland og 28 kommuner 

i Troms og Finnmark. 

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Finnsnes, Bodø, Sortland, 

Sjøvegan, Leknes og Svolvær. 

 

Vi har 45 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av 14 medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag: 

• Rettsvitenskap 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 

 

 

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjoner i Nordreisa kommune: 

 

 

Solbakken botiltak,      2021 

 

Kvalitet i sykehjemstjenestene,    2019 

 

Økonomistyring og økonomisk internkontroll,   2018 

 

Barneverntjenesten,       2017 

 

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen,    2014 

 

Pleie- og omsorg – ressursbruk og kvalitet,    2012 

 

Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og 

bemanning i pleie- og omsorg,     2010 

 

Oppfølging av kommunens 

inntektsskapende virksomhet,     2009 

 

Iverksetting av politiske vedtak,     2008 

 

Forebyggende barnevern,      2007 

 

Økonomistyring,       2006 

 

Offentlige anskaffelser,      2005 

 

Halti-prosjektet,       2004 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/405-16 

Arkiv:                U62  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:                 23.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Søknad om bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1 - 
Lokalbrygg AS 

Henvisning til lovverk: 
Alkoholloven 
Kommunal forskrift til salgs- og skjenkebevilling 
 
Vedlegg 
1 Retningslinjer for utlevering av alkohol 
2 Konseptet Lokalbrygg.no 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 Lokalbrygg AS ved Eirik Petter Tomter gis bevilling for nettsalg av alkoholholdig drikk 
gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol).  

 Salgsbevillingen gjelder fra 29.10.2021 til 31.12.2023.  
I henhold til kommunal forskrift kan Lokalbrygg AS selge alkoholholdig drikk på nettsalg til 
følgende tider:  
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 20.00.  
Dager før søndag/helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 
15.00.  

 Utlevering av alkohol fra posten skal følge Lokalbrygg AS sine retningslinjer for utlevering 
av alkohol: Mandag – fredag innen kl. 18.00. Lørdag innen kl. 15.00.  

 Som styrer godkjennes Eirik Petter Tomter og som stedfortreder godkjennes Pia Rødsten 
Dahlstrøm.  

 Innehaver av salgsbevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at salg foregår etter de lover 
og forskrifter som til enhver tid gjelder.  

 For øvrig vises det til: Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa 
kommune.  
 

 
 
 

Saksopplysninger 
Lokalbrygg AS ved Eirik Petter Tomter søker om salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 
1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol).  
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Styrer er Eirik Petter Tomter med stedfortreder Pia Rødsten Dahlstrøm. Styrer og stedfortreder 
har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.  
Lokalbrygg.no ble startet opp høsten 2020 som et konsept som tilbyr et bredt utvalg av lokale 
drikkevarer på nett til hele Norges befolkning. Firmaet er lokalisert i Oslo. 
Lokalbrygg AS søkte i 2020 Nordreisa kommune om salgsbevilling. Søknaden ble ikke 
innvilget. 
 
Sommeren 2021 har Lokalbrygg salgsbevilling i over 100 av Norges kommuner.  
Konseptet er basert på å tilby et stort utvalg av drikkevarer som du ellers ikke får kjøpt i 
butikker. Ønske er å tilby lokale produsenter en helt ny distribusjonskanal som ikke har vært 
tilgjengelig tidligere. Lokalbrygg jobber med å fremheve Norges sterke kultur for produksjon av 
drikkevarer og gi lokale produsenter en mulighet til å leveres sine produkter til nye kommuner 
og markeder. I Norge finnes det over 150 bryggerier som klassifiseres som «småskala» 
bryggerier. Disse har begrenset med kanaler for å selge sine produkter med alkohol gruppe 1 
(inntil 4,7 volumprosent alkohol). 
 
Lokalbrygg.no presiserer at det ikke vil føre til økt forbruk av alkohol. Kjøp hos Lokalbrygg.no 
vil kreve en større grad av planlegging enn kjøp i butikker. Dette vil bidra til å hindre 
impulskjøp i butikker.  
Lokalbrygg.no vil selge alkohol i gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol) som er produsert 
hos små produsenter hvor fokus vil være på kvalitet og andre smaker enn f.eks. 
industriprodukter. Prisene hos Lokalbrygg.no vil ligge vesentlig høyere enn tradisjonelle varer 
som igjen vil føre til lavere totalt alkoholkonsum. 
 
Konseptet vil fungere på lik linje som tradisjonell netthandel. Kunden bestiller varer direkte på 
nettside og betaler med visa/mastercard eller vipps. Etter bestilling vil varene bli sendt til 
nærmeste postkontor.  
Lokalbrygg AS har interne rutiner og bruk av underleverandør for utlevering av alkoholholdig 
drikke. 
 
Det er bedt om uttalelser fra politi, rus- og psykisk helsetjeneste og sosialtjenesten. 
 
Uttalelse fra politi: 
«Politiet i Nord-Troms har ingen anmerkninger til søker, søknad eller styrer.» 
 
Uttalelse fra sosialtjenesten NAV: 
 
Uttalelse fra rus- og psykisk helsetjeneste: 
« I Nordreisa kommune sin kommuneplan, samfunnsdelen, heter det at kommunen skal fremme 
økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og 
likestilling samt forebygge sosiale og helsemessige problemer.  
 
Alkoholforskningen viser en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen og 
skadevirkningene. Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for 
sykelighet, dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v. Det norske drikkemønster 
innebærer skader og problemer både for den som drikker og for 3.person. Når det gjelder tap av 
friske leveår, blir alkoholbruk rangert som den nest viktigste risikofaktor etter tobakksbruk i 
høyinntektsland sett under ett. Alkohol er ofte også inngangsport til utprøving av andre rusmidler 
(Kilde: Sirus-rapport nr 3/2011) 
 
Tjenestens oppfordring er at salg og skjenkebevillinger må sees i sammenheng med det 
rusforebyggende arbeidet Nordreisa kommune skal gjøre. Det må sees i sammenheng med 
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kommunens ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens 
folkehelseutfordringer knyttet til alkohol og annen rusmiddelbruk, jmfr. Folkehelseloven av 2011 
og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 2011.  
 
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  
§ 1.Formål  
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse.  
 
7.Folkehelsetiltak  
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. 
Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 
arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, 
tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.» 

Vurdering 
Kommunestyret har tidligere gått inn for prinsippet at bevilling gis for hele perioden, som vil si  
fire år. Bevillingsperioden avsluttes 31. desember det fjerde året.  
 
I kommunal forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol gis det retningslinjer for hvordan 
det skal reageres på eventuelle overtredelser av bestemmelsene i bevillingsvedtaket.  
I henhold til kommunal forskrift kan det selges alkoholholdig drikk gruppe 1 (inntil 4,7 
volumprosent alkohol) i følgende tidsrom: Mandag – fredag fra kl. 08.00 – kl. 20.00.  
Dager før søndag og helligdag, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag fra kl. 08.00 – kl. 18.00.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at bevilling gis. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/750-5 

Arkiv:                223  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 24.08.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/21 Nordreisa formannskap 23.09.2021 
94/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Ettergivelse eller nedsettelse av tilsynsavgift tobakksvarer -  Johs. H. Giæver 
AS, Havnnes 

Vedlegg 
1 Tilbakemelding om faktura - tilsynsavgift tobakksvare 
2 Svar på forespørsel om tilsynsavgift tobakksvare mm. 
3 Tilbakemelding - Tilsynsavgift tobakksvarer brev av 30.06.21 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.09.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune reduserer tilsynsavgift tobakksvarer for Johs. H. Giæver AS til kroner 1280 pr. år. 
Avgiftsreduksjonen begrunnes i den beskjedne omfang denne virksomheten representerer på Havnnes.  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune reduserer tilsynsavgift tobakksvarer for Johs. H. Giæver AS til kroner 1280 pr. år. 
Avgiftsreduksjonen begrunnes i den beskjedne omfang denne virksomheten representerer på Havnnes.  

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har utstedt et krav på tilsynsavgift tobakksvarer til utsalgssteder i kommunen som 
selger tobakksvarer.  

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften) sier 
følgende: § 24.Tilsynsavgift for salgssteder: Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra 
salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på 4500 kroner. Fra midlertidige 
salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1200 kroner. 
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I en orientering fra Helsedirektoratet står følgende: Tilsynsavgift § 7 (tobakkssalgsforskriften § 33): 
Kommunen kan kreve årlig avgift på 4800 kr for fast salg og 1280 kr for midlertidig salg. Midlertidig salg 
er salg opptil 30 dager (for eksempel en festival eller lignende). Bestemmelsen om tilsynsavgift er 
en kan-bestemmelse. Kommunen kan dermed fastsette en lavere tilsynsavgift dersom kommunen 
finner det dekkende. Det viktigste er at kommunens arbeid finansieres gjennom avgiften. 

Det betyr at kommunen kan redusere avgiften, som er ment å dekke kommunens arbeid med kontroll 
av utsalgsstedene. 

I kommunens første svar ble det lagt vekt på likebehandling mellom utsalgsstedene. Etter at vi har 
mottatt nytt brev, som forklarer at omsetningen av tobakksvarer er så liten at Giævers Landhandel ikke 
får levert varer fra grossist, men kjøper disse hos Spar på Storslett, ser vi litt mer det begrensede 
omfanget dette salget har.  

Vurdering av henvendelsen fra Johs. H. Giæver AS 
1. Tilsynsavgift tobakksvarer 

For så vidt har Johs. H. Giæver AS rett i at SPAR allerede er kontrollert og har betalt avgift for de 
tobakksvarene landhandelen kjøper fra dem, men det er ikke poenget. Poenget er at alle butikker 
som selger tobakksvarer skal kontrolleres i forhold til hvordan dette gjøres, og det arbeidet skal 
dekkes av den avgiften som belastes alle salgssteder. Dette dreier seg ikke om tobakksvarene, men 
utsalgsstedene. 

Giævers landhandel gjør dette for å opprettholde en ønsket servicegrad for stedets innbyggere og 
besøkende. De har minimale inntekter på dette salget. Ut fra dette, og en beskjeden kontrollinnsats 
som kreves i forhold salgsvirksomheten, kan Nordreisa kommune fastsette en redusert avgift for 
Johs. H. Giæver AS.  Vi kan eksempelvis fastsette en avgift tilsvarende anbefalt avgift for 
midlertidige salgssteder, kroner 1280 pr. år.  

Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren en slik reduksjon. 

Saken forelegges formannskapet, og eventuell reduksjon av tilsynsavgiften må godkjennes av 
kommunestyret. 

2. Butikkstøtten 
Det andre punktet Johs. H. Giæver AS reiser i sitt brev er at butikkstøtten har stått uendret i flere 
år, og at det søkes om at denne støtten økes betydelig. Til orientering har støtten i senere år totalt 
vært på kr. 80.000 pr. år, hvor kommunen og fylket har bidratt med 50% hver.  
Kommunens svar på dette, i brev av 30.06.2021, var følgende: «Dersom dere ønsker at 
butikkstøtten til Havnnes skal revideres, må det skje av kommunens næringsutvalg. Vi ber dere 
sende en begrunnet søknad om dette. En slik søknad bør vise omsetningsutviklingen gjennom de 
senere år, og eventuelt omtale andre faktorer dere mener bør ligge til grunn for å øke tilskuddet. 
Neste møte i næringsutvalget er 16. september, og en slik søknad må vi motta minimum 14 dager 
før saken skal behandles.» 
 
Denne saken håndteres videre av næringsutvalget når aktuell søknad sendes inn til kommunen. 
 

3. Utbetaling av butikkstøtten for 2021 
Johs. H. Giæver AS stiller dessuten et spørsmål om når butikkstøtten for 2020 utbetales. 
Kommunens svar på dette, i brev av 30.06.2021, var følgende: «Nordreisa kommune har sendt 
kommunens innstilling til fylket for inneværende tilskudds-periode. Når andelen fra Troms og 
Finnmark Fylkeskommune er overført til oss, overfører vi hele bevilgningen til Johs. H. Giæver AS. 
Det skjer nok i august/september. 
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I ettertid har vi sjekket med saksbehandler i fylkeskommunen som opplyser at innstillingen nettopp 
er skrevet og den skal legges frem for fylkesrådet. Behandling og melding om vedtak, samt 
overføring av midlene kan ventes medio september, og utbetaling foretas da. 
Sistnevnte er meddelt Johs. H. Giæver i epost datert 24.08.2021. 
 
Vi anser derved denne saken avklart. 
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Nordreisa kommune,
Postboks 174,
9156 Storslett.    Til Ordføreren N-9159 Havnnes,

Postboks1

22/6 2021.

F/4201626l. "TILSYNSAVGIFT TOBAKKSVARER".

Vi viser til ovennevnte faktura, "Tilsynsavgift tobakksvarer". —
Dette er en avgift vi aldri har hørt om!

Vi (forsøker) å drive, antakelig Norges minste landhandel! Vi
selger tobakksvarer for ca 25000,00/år. Vi er så små at ingen
grossist vil ha noe med vår forretning å gjøre. Vi henter våre
varer, også tobakk, fra forretninger i Storslett. Varene blir solgt
Videre herfra med liten/minimal fortjeneste.

Vi ber opplyst hvor hjemmel til slik avgift kommer fra? Og når er
denne avgift innført? Vi forstår at denne avgift kan graderes!
Hvorfor er dette ikke gjort i vårt tilfelle? (Konf. avgift salg øl.)

Kommunen/Fylkeskommunen gir bidrag til opprettelse av små dagligvare—
butikker. Er det ikke noe selvmotsigende at man gir butikkstøtte og
samtidig krever inn betydelig beløp (knappe  5000,00  kroner) fra
samme butikk—gruppe?

*  Vi søker herved om at "tilsynsavgift tobakksvarer" blir eftergitt/
nedsatt.(Konf. "coronatider")

* Butikkstøtte fra kommunen/fylkeskommunen har stått uendret i flere
år. Vi søker at denne støtte økes betydelig.

*  Når blir butikkstøtten 2020 utbetalt?

Med hilsen

' gtiw .>0“ 594
Etabl. 1868

~9759 HAVNNEB.

Einar Giæver

2 12,872! CT,/» ;))/x CO4 MA.

—  Hande/sstedet Havnnes er Norges nordligste bevarte nende/ssted —

Telefon: 77 76 44 00 .
Foretaksregisteret: JOHS'H'GUEVER AIS Telefax. 77 76 44 84

E-post:polaric@online.no Bankgiro: 7560 05 22728
NO 940 315 468 MVA Postgiro: 0808 59 73003

839



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   

Johs. H. Giæver A/S 
Postboks 1 
9159  HAVNNES 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2021/750-2 9554/2021 223 30.06.2021 

 

Svar på forespørsel om tilsynsavgift tobakksvare mm. 

Vi har mottatt brev datert 22. juni 2021 som reiser flere spørsmål som ønskes besvart. De 
besvares som følger: 
 
1. Tilsynsavgift tobakksvarer 
 
Tilsynsavgift tobakk er hjemlet i Tobakkskadeloven §7, forskrift §33. Alle salgssteder får samme 
avgift. 
 
Nordreisa kommune kan ikke ettergi denne avgiften med henvisning til «Coronatider». 
Kommunen har fått tildelt ulike typer Coronamidler, men disse har vært underlagt ulike kriterier, 
og ingen av disse kriteriene møter den anmodningen dere fremmer her.  
 
2. Butikkstøtte fra kommunen og fylkeskommunen 
 
Dersom dere ønsker at butikkstøtten til Havnnes skal revideres, må det skje av kommunens 
næringsutvalg. Vi ber dere sende en begrunnet søknad om dette. En slik søknad bør vise 
omsetningsutviklingen gjennom de senere år, og eventuelt omtale andre faktorer dere mener bør 
ligge til grunn for å øke tilskuddet. Neste møte i næringsutvalget er 16. september, og en slik 
søknad må vi motta minimum 14 dager før saken skal behandles. 
 
Nordreisa kommune har sendt kommunens innstilling til fylket for inneværende tilskudds-
periode. Når andelen fra Troms og Finnmark Fylkeskommune er overført til oss, overfører vi 
hele bevilgningen til Johs. H. Giæver AS. Det skjer nok i august/september. 
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Forøvrig har kommunen nettopp mottatt melding om en tredje runde for kompensasjons-
ordningen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale 
smitteverntiltak. Denne ordningen vil bli utlyst primo til medio august, og den er særlig rettet 
mot overnattings- og serveringsbransjen, sports- og frilufts-virksomheter (utenom idrettslag), 
detaljhandel (utenom dagligvarer) og reisebyråer og reisearrangører. Konkrete tildelingskriterier 
vil fremgå av utlysningen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan F. Fjære 
Næringsutvikler 
jan.fjaere@nordreisa.kommune.no 
77588053 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

841



 

If’.‘

'- I um,
Produksjon og eksport av tørr—& saltfisk. Anlegg i  Nordland, Troms og Finnmark

 

NORDREISAKOMI’AUL
Nordreisa kommune, ;
Postboks 174, _w*_w_.u __:
9156 Storslett.

 

f

73 AUG2021 5
N-9159 Havn -Sksx'e -<-———-—— '
Postboks1 “-;:- T —.————.

9/ 8 2021 amw—17%—

Ref 2021/750/2 — "Tilsynsavgift tobakksvarer". Brev 30/6 2021.

Vi er nokså sikker på at kommunen er enig i  hvor urettferdig denne
avgift er! Dere anfører at "alle salgssteder får samme avgift".

Andre avgifter, øll, justeravgifter o.a. er gradert efte volum.

Før vi går videre med denne sak, ønsker vi å opplyse følgende:

Sansynligvis driver vi Norges minste og ulønnsomme landhandel! Vi
er så små at ingen grossist vil "ha noe med oss å gjøre".
Vi henter derfor våre varer, også tobakksvarer, på bl.a. SPAR butikken
på Storslett. Når vi henter tobakksvarene hos SPAR, så har jo SPAR
allerede betalt "tilsynsavgift for tobakksvarer",
Det synes ikke logisk at samme vare skal være utsatt for to ganger
"tobakksvarerälåvgift" ?

Det må da snart være tide for utbetaling butikkstøtten!

Vi ser frem til å høre fra dere,

Med hilsen

EänarÅäigvéfz OiLA;?/qKCEL1/L4—.

—Handelsstedet Havnnes er Norges nordligste bevarte handelssted —

;ä'gäsrzgiågä 0° JOHS.H.GIIEVERAIS Telefax: 77 76 44 34
NO 940 315 468 MVA E-post:polaric@online.no Bankgiro: 7560 05 22728

Postairo: 0808 59 73mm842



Fra: Tom Vegar Kiil (tomkiil.sv@gmail.com)
Sendt: 20.10.2021 23:50:03
Til: Hilde Anita Nyvoll; Nordreisa kommune; Jan Hugo Sørensen; Ellinor Anja Evensen
Kopi: 

Emne: interpellasjon havneregulativ
Vedlegg: interpellasjon regulativ.docx

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Se vedlagt interpellasjon til kommende kommunestyremøte,

Mvh
Tom Vegar Kiil
Nordreisa SV
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__________________________________________________________________________________________ 
Nordreisa SV          www.nordreisa-sv.no 
Rotsundveien 1026, 9153 Rotsund                kontakt@nordreisa-sv.no

 
Interpellasjon 
 
Ordfører, 
 
det kan synes som om Nordreisa kommunes sitt regulativ på havnetjenester svært 
begrenset. Etter hva jeg finner ut er det kun lossing av gods over kai som beregnes gebyr 
på. Jeg vil derfor innlede med å anmode om at kommunestyret får en oversikt over nivået på 
årlig innkrevd gebyr for gods losset over kommunale kaier. 
 
Nordreisa kommune ligger langt bak sammenliknbare og omkringliggende kommuner på 
havneavgifter, herunder anløpsavgift og kaileie. Der finnes et betydelig uforløst potensial på 
havneavgifter som i dag ikke innkreves. Kun turistbåter pålegges kaileie, og også der på et 
noe begrenset nivå sammenliknet med andre. Det skilles heller ikke på fartøystørrelse som 
er veldig normalt andre steder. 
 
Det at Nordreisa ikke krever inn kaileie gjør for det første at kommunen taper inntekter. For 
det andre gjør det at større fartøy bruker kai i Nordreisa til liggetid i større grad enn f.eks. i 
Skjervøy. Skjervøy har et godt og detaljert regulativ. Basert på Skjervøy sitt prisnivå taper 
Nordreisa inntekter på mellom 3 og 5000 kroner pr anløp pr døgn på å ikke kreve inn slike 
avgifter som er vanlig langs hele kysten. Det at fartøy kan ligge gratis i Nordreisa gjør at den 
lille kaiplassen vi har tilgjengelig her blir oftere opptatt.  
 
Jeg tenker at Skjervøy kommune har et godt spesifisert regulativ som kan brukes som 
bakgrunnsmateriale for en videreutvikling av vårt regulativ. 
 
Jeg vil derfor fremme forslag om at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
Nordreisa kommunestyre ber administrasjonen så raskt som mulig utarbeide et forslag til 
nytt havneregulativ for Nordreisa kommune med formål å øke inntekter fra kommunens 
kaier. Nordreisa sitt regulativ bør ligge på nivå med våre nabokommuner i prisnivå. 
 
Med hilsen 
 
 
Tom Vegar Kiil 
Nordreisa SV
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Fra: Tom Vegar Kiil (tomkiil.sv@gmail.com)
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Nordreisa SV          www.nordreisa-sv.no 
Rotsundveien 1026, 9153 Rotsund                kontakt@nordreisa-sv.no 

Spørsmål om turnus-oppsett i kommunen 

 

Ordfører 

 

Som kommunestyrerepresentant er det viktig for meg, som helt sikkert alle andre i 

kommunestyret også, at våre ledere og ansatte på alle nivå i kommunen kan gjøre den 

jobben de er best på. 

 

Jeg vet at planlegging av turnus og arbeidstid kan ta mye fokus fra andre arbeidsoppgaver. I 

så måte lurer jeg på hvordan dette arbeidet utføres, om hver enkelt enhetsleder må bruke 

mye tid på slik planlegging. Oppfølging av turnus i forhold til lovverk og ansattes behov og 

ønsker opp mot kommunens behov kan være omfattende. 

 

 

• Hvilke systemer benyttes for planlegging og oppfølging av arbeidstid og turnus, 

brukes det excel og tilsvarende eller bruker kommunen profesjonelt utstyr eller 

programvare til dette? 

• Gjøres dette på forskjellige måter i forskjellige avdelinger/etater eller har man et 

overordnet system? 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tom Vegar Kiil 

Nordreisa SV 
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Nordreisa SV          www.nordreisa-sv.no 
Rotsundveien 1026, 9153 Rotsund                kontakt@nordreisa-sv.no 

Spørsmål om hensatt lastebil 

 

Ordfører 

 

På Spåkenesveien står det på en utkjøring hensatt en gammel lastebil. Den har stått der i 

over 2 år, og den er ikke lovlig kjørbar. Det er gjort undersøkelser omkring bilen som viser at 

den også mangler batteri slik at det ikke er mulig å starte og flytte denne. I tillegg ser det ut 

til at luftfjæringer er ødelagt noe som tyder på at kjøretøyet er etterlatt «for å dø».  

 

En ting er at kjøretøyet står til sjenanse og gror ned i kratt ved veien, men det vil plutselig 

kunne utgjøre en akutt forurensingskilde for nærliggende naturreservat. Olje og drivstoff som 

måtte lekke ut av kjøretøyet vil ha direkte fall til leirvåg-elva som går noen meter unna. 

Leirvåg-elva har utløp i Spåkenesøra naturreservat. Oljeforurensing i naturreservatet vil 

kunne være svært skadelig for de fuglearter reservatet er opprettet for å beskytte. 

 

Brøytemannskaper har tidligere brukt denne utkjøringa til oppstillingsplass for redskaper på 

vinteren, men er nå hindret. Restplassen er nå så begrenset, særlig vinterstid at redskaper 

må spres på flere utkjøringer. Jeg har vært i kontakt med brøytemannskap som ytrer at de 

ser dette kjøretøyet som problematisk og ønsker det fjernet, men at man ikke tør å gjøre noe 

i frykt for eventuelle hevnaksjoner på egne redskaper i ettertid. Man trår med andre ord 

forsiktig i snøen. 

 

Kjøretøyet er ikke registrert og har i flere år stått hensatt noen km unna. Politiet er kjent med 

hvem som eier kjøretøyet, men foretar seg ikke noe før det kommer en anmodning om 

fjerning enten fra grunneier eller kommunen. Det antas ikke at grunneier vil kunne foreta seg 

noe. Eier er kontaktet og pent anmodet om å fjerne kjøretøyet, men ingenting skjer. 

 

Jeg har tidligere tatt kontakt med ordfører om dette og fikk tilbakemelding på at kommunen 

ville kontakte politiet for å få kjøretøyet fjernet. Fremdeles står kjøretøyet der, og vinteren 

kommer. 

 

• Hva har kommunen gjort i sakens anledning? 

• Hva tenker kommunen å gjøre med dette kjøretøyet? 

• Hvilket ansvar har kommunen for å skjerme fugler og dyr i naturreservatet mot 

forurensing? 

• Dersom det er nødvendig, vil kommunen kontakte statsforvalterens miljøvernavdeling 

for bistand til å få fjernet kjøretøyet? 
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Nordreisa SV          www.nordreisa-sv.no 
Rotsundveien 1026, 9153 Rotsund                kontakt@nordreisa-sv.no 

Spørsmål om Rotsundelv Skole 

 

Ordfører, 

 

I et nylig debattinnlegg i Framtid i Nord skriver Nordreisa Arbeiderparti i forhold til plan om 

skolestruktur fra 2020: 

 

«Som konsekvens av denne planen ble det også bevilget midler for opprusting av 

Rotsundelv skole, som er gjennomført» 

 

Som en av de med barn på denne skolen får jeg, i tillegg til selv å være forundret, 

henvendelser med spørsmål fra andre bekymrede foreldre etter dette innlegget. Skolen har 

rett nok endelig fått nytt tak slik at elevene og lærerne slipper frykt for lekkasje, men det 

foreligger en betydelig forventning om videre renovering slik som planlagt. 

 

• Jeg forventer at svaret blir nei, men spør likevel - har Nordreisa kommune stoppet 

renoveringsarbeidet på Rotsundelv skole før de vedtatte tiltakene er gjennomført?  

• Dersom svaret er ja – hva er begrunnelsen for dette og hvem har tatt beslutningen? 

• Hvor mye av bevilgning er brukt på renovering av tak? 

• Er eller vil resterende arbeider bli utlyst og når blir arbeidet igangsatt? 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tom Vegar Kiil 

Nordreisa SV 
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