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Eventuell forfall meldes i Kaukus.
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                                        Saksliste 
 
Orienteringer 
Kommunalsjef for helse og omsorg, Angela Sodefjed, orienterer om status Sonjatun sykehjem. 
Kommunalsjef for helse og omsorg, Angela Sodefjed, orienterer om status kreftsykepleier. 
 
Leder for Distriktsmedisinsk senter, Hanne Marita Hansen, orienterer om PSHT og 
pilotprosjektet. 
Leder for Distriktsmedisinsk senter, Hanne Marita Hansen, orienterer om fravær og avvik 
3.kvartal. 
Kommunalsjef for helse og omsorg, Angela Sodefjed, orienterer om fravær og avvik 3. kvartal. 
Virksomhetsleder for helsetjenester, Guro Boltås, orienterer om covid/ vaksine situasjonen i 
kommunen.  
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 45/21 Referatsaker   
RS 62/21 Enighetsprotokoll Den norske legeforening  2021/533 
RS 63/21 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - 

enkeltanledning/ambulerende 12. og 13. 
november 2021 

 2019/1073 

RS 64/21 Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling 
for enkelt anledning Festmakkeren AS 

 2018/1063 

PS 46/21 Budsjettforslag for 2022 for helse- og 
omsorgssektoren, 2. forslag 

 2021/1099 

PS 47/21 Innkjøp av bil til helse- og omsorg - fornyet 
behandling 

 2021/619 

PS 48/21 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 
for 2022 

 2021/1129 

PS 49/21 
PS 50/21 
PS 51/21 
 
 
 
 
 

Forslag møteplan 2022 
Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 
Avtale om desentralisert ortopedisk poliklinikk 
ved DMS Nord-Troms 
 
3. kvartallsrapport 
 

 2021/1084 
2021/616 
2021/1211 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

På Taket Kafe AS 
Ringveien 2 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert ordfører - nr. 3/21 

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
RSFHJT 2019/1073-21 13237/2021 U63 28.10.2021 

 

Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende 
12. og 13. november 2021 

Saksopplysninger:  
På Taket Kafe AS ved Stine Iversen søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 
% (øl og vin) i forbindelse med Reisa revyen 12. og 13. november 2021. 
 
Skjenkested er foajeen på Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett. Det søkes om skjenking fra kl. 
18.00 til kl. 02.00. Det forventes at ca. 540 vil delta på forestillingene. 
 
På Taket Kafe skriver i sin søknad: 
«Det er et åpent arrangement uten aldersgrense men med billettsalg, dermed en kontrollert 
besøkelsesgruppe pr. show, det legges ut 180 billetter pr. show. Skjenkingen skal foregå før show 
og i pausen, skjenkingen skjer i foajeen på Halti. Det skal skjenkes øl og vin. Medarbeiderne som 
skal skjenke øl og vin skal være over 18 år. Ved salg av alkoholholdige drikker vil det i alle 
tilfeller av tvil av alder bli forespurt framvisning av legitimasjon, slik at det ikke blir skjenket til 
gjester under 18 år. Lokalet er åpent og oversiktlig, og dermed lett for betjening å holde kontroll 
med gjester og konsumering av alkoholholdig drikke.» 
 
Det opplyses i søknaden at dette er et åpent arrangement uten aldersgrense.  
Skjenkeansvarlig er Stine Iversen og stedfortreder Evald Andre Jakobsen. 
 
Søknaden er oversendt politiet for uttalelse 
 
Politiet har gitt følgende uttalelse:  
«Politiet i Nord-Troms har ingen merknader til søker eller søknad.  
Politiet i Nord-Troms har ingen merknader til styrer eller stedfortreder.» 
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Vurderinger: 
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) 
uker før arrangementet skal avholdes. Søknad om skjenkebevilling ble mottatt 12.10.2021 og er 
innenfor fristen på 4 uker. Bevillingene er knyttet til et bestemt arrangement – Reisa revyen.  
 
Iht. kommuneloven § 9 pkt. 5 delegeres ordfører å tildele ambulerende skjenkebevilling til et 
lukket arrangement (alkoholloven § 4-5) samt bevilling for en bestem anledning (alkoholloven § 
1-6, 2.ledd, siste setning), for deltakere i åpent arrangement.  
 
Det innhentes uttalelse fra politiet før bevilling gis etter §§ 5a og 5b.  
Ordfører avgjør skjenketid for arrangementet. 
 
Vedtak etter §5 refereres i påfølgende møte i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg.  
Vedtak etter §5 kan påklages til kommunestyret, jfr. forvaltningsloven § 28. 
 
Vedtak: 

 På Taket Kafe AS ved Stine Iversen gis skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1 og 2 
(øl og vin) til arrangementet Reisa revyen 12. og 13. november 2021. Skjenkested er foajeen 
Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Det kan skjenkes alkoholholdig drikk fra kl. 18.00 til kl. 02.00.  
 Skjenkeansvarlig er Stine Iversen med Evald Andre Jakobsen som stedfortreder.  
 Det kreves en skjenkeavgift på kr 390,- pr. arrangement. Faktura vil bli tilsendt. 

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Anita Nyvoll       Maylill Henriksen 
Ordfører    Konsulent 
hilde.nyvoll@nordreisa.kommune.no 
77588002 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Troms politidistrikt v/Mads Holsbø Boks 32 9156 STORSLETT 
Troms politidistrikt Boks 32 9156 STORSLETT 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Festmakkeren AS 
Damsveien 7 
9515  ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert ordfører - nr. 2/21 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/1063-26 13054/2021 U63 25.10.2021 

 

Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling for en enkelt anledning 
dansegalla 04.12.21 - Festmakkeren AS 

Saksopplysninger:  
Festmakkeren AS v/Trond Jenssen søker om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 
% (øl og vin) i forbindelse med dansegalla 04.12.2021. 
 
Skjenkested er Nordreisahallen, Flomstadveien 14, 9151 Storslett.  Det søkes om skjenking fra 
kl. 20.00 til kl. 02.00. Det forventes at ca. 200 personer vil delta på arrangementet. 
Vaktholdet blir organisert ved Festmakkerens egne vakter og i tillegg har de et samarbeid med 
lokalt lag/forening.  Vaktholdet vil bestå av ca. 12 vakter.  Det er utarbeidet en 
internkontrollmappe for arrangementet. 
Det opplyses at arrangementet har 18 års aldersgrense. 
 
Skjenkeansvarlig er Kenneth Dalshaug Karlsen og stedfortreder Trond Jenssen 
 
Søknaden er oversendt politiet for uttalelse.  
 
Politiet har gitt følgende uttalelse: 
«Politiet har ingen anmerkninger til søker eller søknad. 
Politiet har ingen anmerkninger til styrer eller stedfortreder.» 
 
Vurderinger: 
Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før 
arrangementet skal avholdes. Søknad om skjenkebevilling ble mottatt 11.10.2021 og er innenfor 
fristen på 4 uker.  Bevillingene er knyttet til et bestemt arrangement – dansegalla. 
  
I henhold til kommunal forskrift vedtatt av Nordreisa kommunestyret 24.09.2020 avgjøres skjenketid 
for arrangementet av ordfører. 
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Iht. kommuneloven § 9 pkt. 5 delegeres ordfører å tildele ambulerende skjenkebevilling til et lukket 
arrangement (alkoholloven § 4-5) samt bevilling for en bestem anledning (alkoholloven § 1-6, 2.ledd, 
siste setning), for deltakere i åpent arrangement.  
 
Det innhentes uttalelse fra politiet før bevilling gis etter §§ 5a og 5b. Det skal ikke gis 
skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning 
eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på 
et fysisk avgrenset område.  
 
Vedtak etter §5 refereres i påfølgende møte i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg.  
Vedtak etter §5 kan påklages til kommunestyret, jfr. forvaltningsloven § 28. 
 
Vedtak: 

 Festmakkeren AS ved Trond Jenssen gis skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1 
og 2 (øl og vin) til dansegalla 04.12.2021. Skjenkested er Nordreisahallen, Flomstadveien 
14, 9151 Storslett  

 Det kan skjenkes alkoholholdig drikk fra kl. 20.00 til kl. 02.00.  
 Skjenkeansvarlig er Kenneth Dalshaug Karlsen med Trond Jenssen som stedfortreder. 
 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år. 
 Det kreves en skjenkeavgift på kr 390,-. Faktura vil bli tilsendt  

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Anita Nyvoll       Maylill Henriksen 
Ordfører    Konsulent 
hilde.nyvoll@nordreisa.kommune.no 
77588002 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Troms politidistrikt 
v/Mads Holsbø 

Boks 32 9156 STORSLETT 

Troms politidistrikt Boks 32 9156 STORSLETT 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/1099-4 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Angela 
Sodefjed 

 Dato:                 14.11.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 23.11.2021 
12/21 Nordreisa eldreråd 22.11.2021 
8/21 Nordreisa råd for funksjonshemmede 22.11.2021 

 

Budsjettforslag for 2022 for helse- og omsorgssektoren, 2. forslag 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Helse- og omsorgsutvalget anbefaler tiltakene 1 – 10 i forslag til Handlings- og økonomiplan 

2022 – 2025. 
2. Helse- og omsorgsutvalget konstaterer at det vil være vanskelig å tilpasse driften i 2022 i 

forhold til kommunestyrets tildelte ramme for sektoren.  Utvalget ber derfor kommunestyret 
øke denne rammen for sektoren for 2022. 

 
 

Saksopplysninger 
FORELØPIG BUDSJETTRAMME JUNI 2021 
 
Kommunestyret behandlet 24.06.2021 sak om foreløpig budsjettramme for 2022. 
De vedtatte økonomiske budsjettrammene for perioden 2022-2025 er som følger: 
 

 
 
De vedtatte innsparingskravene til sektorene er som følger: 

2022 2023 2024 2025 Kommentarer
Helse og omsorg 5 600 5 400 5 200 5 200 Forskyvning av deler av budsjettert innsparinger i 2021 til 2022. Videre rammeøkning demografi
DMS 200 200 400 600 Rammereduksjon og økte inntekter
NAV 700 700 700 1 000 Økt rammereduksjon 2021 videreføres
Oppvekst og kultur 675 800 1 300 2 200 Rammereduksjon demografi
Drift og utvikling 200 200 200 500 Rammereduksjon
Adm, politiske utvalg, interkomm.samarb. 98 424 574 Rammereduksjon

7 375 7 398 8 224 10 074  
 
I tillegg ble det vedtatt at renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 millioner kroner 
utsettes til 2025. 
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STATSBUDSJETTET 2022 
 
Regjeringen la 12.oktober 2021 frem proposisjon 1 S (2021-2022) Kommuneproposisjon 2022. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2022 som legges frem i 
begynnelsen av oktober.  
 
I statsbudsjettet for 2022 legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt på mellom kroner 
1,6 milliarder. Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger 
fra TBU (Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi) viser at 
merutgiftene til demografi og pensjon i 2022 trolig vil utgjøre kroner 900 millioner kroner. 
Dette må dekkes av veksten i frie inntekter, noe som gir en realvekst på 470 millioner kroner. 
 
Det bemerkes at kommunene gjennomfører betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid, og 
at handlingsrommet kan styrkes ved en bedre organisering av tjenestene.  
 
Skatteinntektene  
Kommunalt skatteøre (kommunens andel av innbetalte skatt) har tradisjonelt vært fastsatt med 
mål om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunens samlede inntekter. I statsbudsjettet 
for 2022 foreslås en nominell reduksjon på 0,1 prosentpoeng for kommunene.  
 
Eiendomsskatt 
Det er ikke foreslått endringer i eiendomsskatteloven.  
 
 
Korreksjoner hele kommunesektoren 
Det er gjort følgende endringer i oppgavefordelingen, regelendring, innlemming av øremerkede 
tilskudd mv i 2022: 
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Det vises til skriv datert 12.10.21 fra Statsforvalteren for nærmere informasjon om de ulike 
korreksjonene.  
Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett 2022 innebærer for Nordreisa kommune en 
nominell vekst i frie inntekter (statlig rammetilskudd og skatteinntekter) fra 2021 til 2022 med 
0,9 %.  Hensyntatt lønns- og prisstigning (kommunal deflator) med 2,5 % så betyr dette en reell 
nedgang i frie inntekter med 1,6 %. 
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Den nye regjeringens tilleggsproposisjon betyr at statlig rammetilskudd økes noe, og i tillegg ert 
det foreslått en del andre justeringer.  Samlet sett styrkes derved Nordreisa kommunes budsjett 
for 2022 med om lag 1,75 millioner kroner. 
 
Hovedutvalgenes behandling 
 
Hovedutvalgene og kommunestyrene behandlet saken om «Foreløpig budsjettramme for 2022» i 
juni 2021. Det ble foretatt fordeling av budsjettrammer for 2022-2025 og det er disse 
budsjettrammene som sektorene nå legger til grunn for sine budsjettforslag.  
 
 
Drøftinger med tillitsvalgte 
Budsjettbehov/endringer innenfor de respektive sektorer skal drøftes med tillitsvalgte. 
Kommunedirektøren har hittil i år hatt flere dialogmøter med de hovedtillitsvalgte hvor vi har 
drøftet økonomirapporter og budsjettarbeidet. 
 
 
Budsjettforutsetninger driftsbudsjettet 
I budsjettet for 2022 er det lagt inn følgende budsjettforutsetninger: 

 Barnehagestrukturen vil bli endelig avklart i kommunestyrets møte i desember 2021.  
 Familiesenteret etableres i 2022 og virksomhetsleder tiltrådte stillingen i november 2021.  

Familiesenteret skal sikre tett samarbeid mellom barnevern, helsestasjon, PPT, skole og 
barnehage og lignende tjenester med tanke på forebyggende arbeid mot barn og unge.   

 Det er ikke lagt inn generell kompensasjon til sektorene og virksomhetene for prisøkning, og 
reelt sett utgjør dette dermed ett innsparingstiltak. I 2021 utgjør kommunesektorens 
prisdeflator 1,1 %.  

 Usikkerhetsmomenter: 
o Rentenivå - Det er lagt inn en renteøkning i økonomiplanperioden 
o Strømutgifter 
o Covid-19 – Kommunen har fått ekstrabevilgninger både i 2020 og i 2021 som følge av 

pandemien. Det er usikkerhet hvordan pandemien vil påvirke kommunens økonomi i 
2022, herunder kompensasjon fra staten. 

 
 
Investeringer 
 
Hovedutvalget for drift og utvikling behandlet i sitt møte 30.09.21 foreløpig forslag til 
investeringsprogram for perioden 2022 – 2025.  
 
Det foreslåtte investeringsprogrammet inkluderer blant annet følgende større prosjekter: 
 

 Moan skole med vedtatt budsjettramme på 131 millioner kroner 
 Nye Sonjatun med foreløpig vedtatt budsjettramme på 50 millioner kroner 

 
Kommunestyret har i møte 28.10.21 godkjent forslag til økt investeringsramme på Moan skole.  
Kommunestyret skal behandle denne saken på nytt i møte i desember, og kommunedirektøren 
har anbefalt at man skalerer ned prosjektet med 200 kvadratmeter. 
 
Forslag til investeringsbudsjett framkommer blant annet i forslag til vedtak i budsjettsaken. 
 
Kommunedirektørens generelle vurderinger 
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Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i 
Nordreisa har gått ned de siste årene, samtidig som landet for øvrig samlet sett øker i folketall. 
Dette medfører at Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som 
følge av at kommunen ikke øker like mye som gjennomsnittet.  

 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har 
økt mer enn inntektene. I 2019 var netto driftsresultat negativt, og utgiftene var kroner 18 
millioner høyere enn inntektene. I 2020 hadde kommunen igjen et positivt netto driftsresultat på 
0,95 %, 
 
Både oppvekst og kultur og drift og utvikling har de siste to årene tilpasset driften i forhold til 
kommunestyrets vedtatte budsjettrammer.  Samtidig har helse og omsorg ikke maktet å justere 
tjenestene sine i forhold til tildelt budsjettramme fra kommunestyret, selv om noen større 
innsparinger er realisert.  Den største utfordringen i 2022 er å finansiere driften av helse og 
omsorgssektoren i forhold til et realistisk nivå på tjenestetilbudet. For å få et realistisk budsjett 
for sektoren foreslås økt ramme til helse- og omsorg med 4,429 millioner kroner. 
 
Det foreslås følgende tilleggsendringer i forhold til de foreløpige budsjettrammer godkjent av 
kommunestyret i juni 2021: 
 

Administrasjon og 
interkommunale 

samarbeid

Sektor for 
oppvekst og 

kultur

Sektor for 
helse- og 
omsorg

Sektor for 
drift og 

utvikling
Sum

Foreløpig budsjettramme 26 308 133 965 151 539 43 652 355 464
Intern flytting 1 168-                            253 2 052 1 137-             -
Justert ramme 25 140 134 218 153 591 42 515 355 464

Nye tiltak
  - Tilskudd til etablering/tilpasning 400 400
  - Overføring Nordreisa sokn 136 136
  - Økt ramme barnevern 1 469 1 469
  - Tilskudd til private barnehager 1 044 1 044
  - Økt ramme 950 950
  - Økt refusjon ressurskrevende tjenester 500-                   500-              
  - Spillemidler 126 126
  - Tjenesteavtale Visit Lyngenfjord 250 250
  - Justering brøytekontrakter 200 200
  - Ekstrabevilgning Helse og omsorg 3 661 3 661
  - Helse, økt inventar/utstyr 318 318
Sum nye tiltak 400 2 649 4 429 576 8 054

Ny ramme 25 540 136 867 158 020 43 091 363 518  
Tall i 1000 

 
Samlet sett er det økte tiltak på kr 8,054 millioner i 2022 i forhold til foreløpig budsjettramme 
som ble lagt i juni 2021. Utfordringen er å foreslå innsparingstiltak i 2022 for å dekke inn det 
økte behovet. Kommunedirektøren foreslår på at kr 7,145 millioner dekkes av 
disposisjonsfondet i 2022, og at det i løpet av 2022 gjennomføres prosess for å nedjustere driften 
med 10 millioner i 2023. Det er nødvendig å tilpasse driften av kommunen slik at det blir 
samsvar mellom inntekter og utgifter, og at kommunen opparbeider seg et handlingsrom. 
Nedenfor vises økte tiltak samt salderingen av budsjettet i planperioden: 
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Saldering budsjett Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025

Driftskonsekvens for investeringsregnskapet 1 128 000 2 279 000 2 282 000 2 294 000

Administrasjon og interkommunale samarbeid
Husbanktilskudd/etablering 400 000 400 000 400 000 400 000

Sektor for oppvekst og kultur
Overføring Nordreisa sokn 136 000 136 000 136 000 136 000
Tilskudd til private barnehager 1 044 000 1 044 000 1 044 000 1 044 000
Barnevernstjenesten 1 469 000 1 469 000 1 469 000 1 469 000

Sektor for helse- og omsorg
Helse- og omsorg reversert rammenedtrekk 3 661 000 2 091 000 2 091 000 2 591 000
Helse- og omsorg økt ramme 950 000 950 000 950 000 950 000
Helse- og omsorg inventar/utstyr 318 000 318 000 318 000 318 000
Ressurskrevende tjenester -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Sektor for drift og utvikling
Visit Lyngenfjord 250 000 250 000 250 000 250 000
Brøytekontrakter 200 000 200 000 200 000 200 000
Spillemidler 126 000 126 000 126 000 126 000
Bortfall tilskudd fra fylket til Halti II 1 024 000 1 024 000 1 024 000

Sentrale områder
Trafostasjon, eiendomsskatt -3 500 000 -3 500 000
Økte rentekostnader/misteavdrag 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Integreringstilskuddet -2 265 000 -2 265 000 -2 265 000 -2 265 000
Økt rammetilskudd, Statsbudsjett -1 020 000 -1 020 000 -1 020 000 -1 020 000
Økt rammetilskudd, tilleggsbevilgning -1 252 000 -1 252 000 -1 252 000 -1 252 000
Tilpasning av kommunale tjenestetilbud -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000
Saldering via disposisjonsfondet -7 145 000 2 250 000 5 747 000 5 235 000

0 0 0 0  
 
 
Kommunedirektørens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i 
samtlige sektorer for å imøtekomme reduserte økonomiske rammer, demografi, investeringer og 
utfordringer med rekruttering av personell. Sektorene må i størst mulig grad ta utfordringer 
innenfor egne tjenesteområder ved allerede tildelt budsjettramme. Dersom nye tiltak skal 
gjennomføres må det hentes fra sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  

 
Sektorene har i sine budsjettframlegg for 2022 – 2025 først kvalitetssikre at driften i 2021 ligger 
innenfor vedtatte budsjettrammer.  Hvis man har avvik i inneværende års budsjett så må man 
justere driften slik at man oppnår balanse. Dette kan eksempelvis skje ved justert bemanning, 
redusert inntak av vikarer og utsettelse av vare- og tjenestekjøp.  Det er først og fremst helse- og 
omsorgssektoren som ikke har maktet å tilpasse tjenestenivået i forhold til godkjente rammer.  
Likeså har oppvekst- og kultursektoren utfordringer med kostnadene innenfor 
barnevernsområdet. 

 
Sektorene må i sine budsjettforslag være tydelig i forhold til samlet bemanning (antall årsverk) i 
de enkelte budsjettårene i perioden 2022 – 2025.  
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Innspill og vurderinger av sektor for helse og omsorg 
 
Nordreisa kommune står i møte med det nye året, 2022, i likhet med landet for øvrig, overfor 
utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen, med et økt antall eldre og færre yngre. 
Den reduserte tilgangen på helsepersonell nasjonalt har også for Nordreisa kommune i driftsåret 
2021 utspilt seg ved rekrutteringsutfordringer, som blant annet har resultert i kjøp av tjenester 
fra vikarbyrå, da i hovedsak sykepleiere og leger. Til eksempel har Nordreisa kommune 
gjennom mange år hatt en stabil og god legedekning, men etter avslutning av praksiser for 2 
leger og med en lege i permisjon, har det vist seg utfordrende å få besatt stillingene. Dette til 
tross for at legekontoret ved Sonjatun Helsesenter har hatt et godt omdømme utad, har hatt lange 
tradisjoner for samarbeid med utdanningsinstitusjonene for studentpraksis og har grunnet 
mulighet for en variert praksis med både fastlegearbeid, legevakt og nær tilknytning til andre 
helsetjenester, eksempelvis Distriktsmedisinsk senter, tradisjonelt sett vært et attraktivt 
arbeidssted.  
 
Rekrutteringsutfordringene i helse- og omsorgssektoren i inneværende år har vært spesielt 
utslagsgivende ved Sonjatun sykehjem. Etter vedtak i PS 28/21 i Nordreisa kommunestyre i mai 
2021, om økt bemanning i turnus på Sonjatun sykehjem, ble det utlyst stillinger, uten å resultere 
i tilstrekkelig antall nyansettelser. Søkere på stillinger generelt, som har vært lyst ut i sektoren, 
har i hovedsak vært interne søkere. Tilgangen på vikarer har også vært svært begrenset. For 
dekning av tilstrekkelig med personell i den nye turnusen har det derfor vært nødvendig med 
innleie av personell fra vikarbyrå. I henhold til den reduserte tilgangen på personell ved 
Sonjatun sykehjem har det over en periode i tillegg vært nødvendig med en tilpasning av driften 
ved å holde to sykehjemsplasser ledige. 
 
For balanse i organiseringen av tjenesteproduksjonen i helse- og omsorgssektoren, bør det 
vurderes en fortsatt tilpasning av driften, der volumet i tjenesteproduksjon samsvarer med 
tilgjengelige ressurser for gjennomførelse. Ved oppnåelse av samsvar mellom disse faktorene vil 
forutsetningene for god tjenesteproduksjon være til stede. Ved manglende balanse, som ved 
dagens status ved eksempelvis Sonjatun sykehjem, der det opprinnelig skal driftes med et høyt 
antall sykehjemsplasser og en høy bemanningsfaktor, som jo samsvarer med hverandre, men der 
det i realiteten ikke er tilstrekkelig helsepersonell tilgjengelig for å kunne fylle turnusen, vil 
konsekvensene være overtid, forskyvninger, beordringer og innleie av helsepersonell fra 
vikarbyrå. Over tid er en slik praksis, i tillegg til økonomisk utfordrende, belastende på det 
eksisterende faste personellet og kan potensielt også ha en sammenheng med sykefravær. 
Trenden går således i en negativ retning, som kan være utfordrende å snu uten å tilpasse volumet 
i tjenesteproduksjonen, i dette tilfellet innebærende videreføring av drift med et lavere antall 
sykehjemsplasser, slik det midlertidig er i dag. Målet vil følgelig være stabilitet i bemanningen 
ved alle institusjonene i helse- og omsorgssektoren, der alle stillinger er besatt med faste ansatte.  
 
Gitt fremdrift i den teknologiske utviklingen vil det i fremtiden kunne benyttes teknologiske 
løsninger som potensielt i noe grad vil kunne erstatte en del av behovet for helsepersonell. Til 
eksempel forskes det på kunstig intelligens. Ved fremtidig tilgjengelighet av teknologiske 
løsninger vil det dermed i framtiden potensielt kunne arbeides etter andre strategier for 
ivaretakelse av den eldre befolkningen, med mulig økt volum i tjenesteproduksjonen. Dagens 
status er imidlertid at det fortsatt er behov for en høy andel menneskelige ressurser, gitt dagens 
organisering med samme metoder for tjenesteproduksjon. Dette til tross for implementering av 
velferdsteknologiske løsninger i sektoren.  
 
Etter dagens organisering av tjenestene i helse- og omsorgssektoren har kommunen en høy andel 
beboere på sykehjem. Ifølge Kostra tall er dekningsgraden på plasser i institusjon i prosent av 
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innbyggere over 80 år, og andelen innbyggere over 80 år i sykehjem i Nordreisa kommune, noe 
høyere enn landsgjennomsnittet og Kostragruppe 5, som er sammenlignbare kommuner.   
 
Dekningsgrad Nordreisa 

2020 
Landet uten 

Oslo 
Kostragruppe 

5 
Andel innbyggere 80 år og over 
som er beboere på institusjon 

15,8 % 11,2 % 12,6 % 

Plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år og over 

25,1 % 17,3 % 18,9 % 

Andel innbyggere 80 år og over 
som benytter hjemmetjenester 

25,1 % 34,2 % 29,2 % 

 
I Nordreisa kommune var det i 2020, ifølge SSB, 238 innbyggere over 80 år. Av disse, 37 
beboere på institusjon. Fremskrevet antall innbyggere i 2025 over 80 år (LLLM), er beregnet til 
284. Med samme prosent andel innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon i 2025 som 
i dag vil det være 45 beboere på institusjon. Det betyr et behov for 8 flere sykehjemsplasser for 
denne aldersgruppen i 2025, gitt den samme sammensetningen av beboere fordelt på alder på 
institusjon som i dag.  
 
Utgift per oppholdsdøgn i institusjon i Nordreisa kommune er 3361 kr. Kostnad per plass kan i 
henhold til døgnpris estimeres til om lag 1,2 millioner.  
Ved en eventuell økning av antall sykehjemsplasser i 2025 med 8 plasser vil det ifølge estimert 
kostnad per plass tilsvare en økning på om lag 9, 6 millioner kr. 
 
Nordreisa kommune har 60 sykehjemsplasser fordelt som avbildet under:   
 
 
Institusjon Korttidsplasser* Langtidsplasser* 
Sonjatun sykehjem 1 20 
Omsorgssenteret 1 15 
Bo og kultur  16 
Lillebo 5  
Sonjatun sykestue 2  
Totalt 9 51 

 
*Korttidsplasser er avlastningsplasser til hjemmeboende eldre og plasser til mennesker med 
behov for kort sykehjemsopphold, eksempelvis etter utskrivning fra sykehus. Langtidsplasser er 
faste sykehjemsplasser. 
 
Belegg i sykehjemsplassene: 
Institusjon Antall plasser 2019 2020 Hittil 2021 
Omsorgssenteret 16 103,3 % 98,7 % 97,9 % 
Bo- og kultur 21 93,1 % 89,9 % 80,8 % 
Sonjatun sykehjem 21 89,2 % 99,1 % 96,6 % 
 
Omsorgssenteret: i 2019 ble også pårørenderommet brukt for pasienter. 
 
Bo- og kultur: Lillebo er medberegnet i Bo- og kultur med 5 plasser, men har i gjennomsnitt hatt 
4 beboere inne. I perioder har også Lillebo vært stengt, noe som gjør at statistikken ikke viser 
korrekt belastning. De to andre avdelingene har stort sett ligget på rundt 100%. 
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Sonjatun sykehjem: 2 plasser har i 2021 i perioder vært ubenyttet grunnet lav bemanning. 
 
Per 10.11.21 er det 4 ledige plasser ved sykehjemmene, foruten Lillebo, tilknyttet Bo- og kultur, 
med 5 korttidsplasser. Avdelingen er midlertidig ikke i bruk etter vedtak i PS 36/21 som sier at 
behovet regulerer kapasitetsutnyttelsen ved Lillebo. Til sammen er det dermed 9 
sykehjemsplasser som ikke benyttes til sykehjemsplasser i dag.  
 
Det er per dags dato 4 registrerte søknader på sykehjemsplass under behandling. 
Hjemmetjenesten estimerer at det er om lag 10 marginale tjenestemottakere som bor i egne 
hjem som krever hyppig tilsyn og bistand fra hjemmetjenesten.  
  
Frigjorte sykehjemsplasser de siste årene: 
2018: 20  
2019: 23  
2020: 15  
2021, pr 11.11: 21  
 
De beskrevne utfordringene som påhviler sektoren i årene som kommer oppmuntrer til 
tjenesteinnovasjon med etablering av nye strategier for drift av sektoren.  
 
I tråd med regjeringens mål om å styrke den enkelte innbyggers egen helsekompetanse, vil det 
være av vesentlig betydning å legge til rette for at den enkelte innbygger skal kunne mestre 
dagliglivets gjøremål i størst mulig, og lengst mulig grad selv. Veiledning og verktøy, 
eksempelvis hjelpemidler, til å kunne mestre hverdagen på en god måte, der aktivitet som kan 
utføres av innbyggeren selv bør oppmuntres og fremmes, det være seg eksempelvis mat- og 
husstell, eller forflytning, vil være av stor betydning. Innbyggeren må gis anledning til å være en 
aktiv deltaker eller medprodusent, og ikke en mottaker, uavhengig av sykdomsforløp. Oppgaver 
som innbygger selv kan utføre vil kunne frigjøre tid til andre oppgaver for helsepersonell. 
 
Ovenbeskrevne understøttes også av kommuneplanens samfunnsdel som beskriver at ved behov 
for helsehjelp, skal det gis god og trygg hjelp på rett omsorgsnivå, og den enkelte skal bli lyttet 
til. Innbyggeren skal også være hovedperson i sitt eget liv til tross for sykdom. Et mål for 2022 
er dermed nettopp at flest mulig skal ha mulighet til å være hovedperson i eget liv og mestre 
hverdagen selvstendig. Videre må det skapes anledning for at helsehjelp skal kunne gis på rett 
trinn i omsorgstrappen, som er en visualisering av nivåene av helsetjenester, der tjenestene 
tilstrebes gitt på laveste mulige nivå. Som det fremkommer av omsorgstrappen er 
sykehjemsplass på øverste trinn, som siste ledd.  For økt innsats på lavere nivå vil en dreining av 
ressursene fra institusjon til hjemmebasert omsorg være essensielt. 
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En dreining av tjenestene fra institusjon til hjemmebasert omsorg er også i samsvar med 
kommunens helse- og omsorgsplan. For gjennomførelse av dreiningen foreslås en tilpasning av 
sykehjemsdriften, med en videreføring av drift med et mindre antall sykehjemsplasser, slik det 
er i dag. Redusert antall plasser ved sykehjem vil gi rom for å kunne styrke hjemmebaserte 
tjenester. I første omgang vil det av økte ressurser kunne gis mulighet til å styrke 
hjemmetjenesten med demenskontakt og ergoterapeut, som vil være av essensiell betydning for 
forebyggende arbeid i hjemmet. Dernest vil det i 2022 måtte arbeides for økt ressursutnyttelse i 
eksisterende tjenester til fordel for de samlede hjemmebaserte tjenester. 
 
Ved en økende andel eldre befolkning øker behovet for hjelpemidler og boligtilpasning 
tilsvarende. Ergoterapeut kan utføre boligkartlegging- og tilpassing, veiledning i ADL (activities 
of daily living) og utstede adekvate hjelpemidler for hjemmeboende eldre. Å bidra til økt 
funksjonalitet i eget hjem og å ruste innbyggeren til å kunne mestre hverdagen alene på best 
mulig måte vil være av stor betydning for å utsette pleiebehov og/ eller behov for helsetjenester 
for eldre som ønsker å bo i eget hjem. Artikkelen «Hvor mye kan en ergoterapeut spare inn for 
en kommune» i bladet «Ergoterapeuten» nr.3 -2021, beskriver et prosjekt i Oppdal kommune 
(7000 innbyggere), der målet var å kartlegge hva økte ressurser til ergoterapi kunne bety av 
besparelser for kommunen, samt å vise hvordan det kunne påvirke brukernes livskvalitet, 
beskriver entydig positive resultater ved å styrke ergoterapitjenesten. Resultatene fra prosjektet 
viste at brukere som hadde mottatt ergoterapitjenester hadde 53,6 % høyere livskvalitet, og 
besparelsen var på kr 1 570 608 per år ved en ergoterapeut stilling. Regnestykket var basert på 
utsettelse av hjemmetjenester eller institusjonsplass, da tilrettelegging av boliger, 
treningsprogram for fallforebygging, tekniske hjelpemidler og trygging i ADL aktiviteter hadde 
positiv effekt. 
 
Demenskontakt, med ansvar for et tverrfaglig demensteam i sektoren, vil være et bindeledd 
mellom helsetjenesten og mennesker med demens sykdom som bor hjemme og deres pårørende. 
Demenskontakten vil bidra til kartlegging, veiledning og oppfølging. Også denne oppfølgingen 
vil bidra til at mennesker med demens sykdom skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. 
 
Dreiningen fra institusjon til hjemmebasert omsorg foreslås gjennomført som følger: 
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Nærmere beskrivelse av gjennomførelse: 
Det er per tiden fire ledige sykehjemsplasser. En av disse plassene er ved Sonjatun sykehjem og 
de tre andre ved Bo og kultur og Omsorgssenteret. For å redusere ti sykehjemsplasser ved 
Sonjatun sykehjem vil først tre av sykehjemsbeboerne kunne flyttes til de ledige tre ledige 
plassene ved Bo og kultur og Omsorgssenteret. Resterende seks sykehjemsbeboere i 
langtidsplass flyttes etter mulighet. Når alle seks langtidssykehjemsbeboere er flyttet vil de fem 
korttidsplassene, med eksisterende personell 2,94 årsverk, som tilhører Lillebo, flyttes til 
Sonjatun sykehjem.  
 
Bemanningen ved Sonjatun sykehjem reduseres tilsvarende antallet reduserte plasser. Det vil si 
om lag en halvering av antall årsverk. Antall årsverk ved Sonjatun sykehjem er 22,41. 
Virksomhetsleder er da ikke medberegnet i antallet. Antallet årsverk er beregnet etter ny turnus 
som følge av politisk vedtak 28/21 i Nordreisa kommunestyre i mai 2021. Det vil så være behov 
for ny turnus, med bemanning tilpasset 11 sykehjemsplasser. De reduserte årsverkene ved 
Sonjatun sykehjem gis fortrinnsvis mulighet til arbeid i andre eksisterende ledige stillinger i 
helse- og omsorgssektoren, og noen vil gis mulighet til arbeid for ivaretakelse av 
sykehjemsbeboer som per tiden ivaretas av Stendi. De reduserte årsverkene ved Sonjatun 
sykehjem vil således kunne bidra til å skape en stabilitet i bemanningen ved de ulike 
helseinstitusjonene. Selv om bemanningen tilstrebes benyttet i ellers ledige stillinger, kan en 
konsekvens bli nedbemanning.  
 
Flytting av fire beboere ved Sonjatun sykehjem gir mulighet for ivaretakelse av 
sykehjemsbeboer, per tiden ivaretatt av Stendi, i egen regi. Dette gjøres ved å sette opp en 
skillevegg i den aktuelle avdelingen for å skape et egnet areal for ivaretakelse. 
Sykehjemsbeboeren vil ved en slik løsning ha mulighet til skjerming, men også til å delta i 
miljøet, avhengig av tilstand. Bemanningen vil være 1 til 1 på dag og aften, med mulighet for 
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bistand fra øvrig personale ved Sonjatun sykehjem. Natt vil sikres ved velferdsteknologiske 
løsninger og felles nattevakt ved Sonjatun sykehjem. 
 
Ved reduksjon av antallet sykehjemsplasser vil det videre være hensiktsmessig med en styrkning 
av hjemmetjenesten. Dette gjøres ved å opprette en 100 % ergoterapeut stilling i 
hjemmetjenesten for målrettet arbeid med å legge til rette for at hjemmeboende eldre skal kunne 
bo lengst mulig i eget hjem. Opprettelse av 40 % demenskontakt vil sikre god oppfølging og 
veiledning til mennesker med demens sykdom som bor hjemme, og deres pårørende. Det vil 
også gjøres grep som omfatter endret ressursutnyttelse av eksisterende bemanning til fordel for 
hjemmebaserte tjenester. 
 
Det etableres så fem omsorgshybler ved Lillebo. Omsorgshyblene har ikke tilknyttet egen 
bemanning, og beboere i omsorgshyblene er mottakere av hjemmetjenester. Beboere har tilgang 
på fellesareal med stue og kjøkken, og det kan gis mulighet for matombringing fra Sonjatun 
kjøkken. 
 
Videre arbeid vil innebære å utrede behovet for omsorg + og eventuelt etablere, i henhold til 
tidligere politisk vedtak. Omsorg + vil i motsetning til omsorgshybler ha egen felles tilgjengelig 
bemanning. 
 
Konsekvenser 
Ved drift av et mindre antall sykehjemsplasser vil en konsekvens kunne være lengre ventetid 
på langtidsplass i sykehjem. 
  
Konsekvensen ved å ikke gjennomføre som skissert vil være en ubalanse i driften mellom 
tilgang på ressurser og volumet på tjenestene som gis. Det vil også forsinke den nødvendige 
dreiningen fra institusjon til hjemmebasert omsorg. Ved drift av 60 sykehjemsplasser vil det 
medføre store driftsutfordringer innenfor eksisterende ramme. 
 
Handlingsplan 
 
Tiltak Mål Gjennomføring Tidspunkt Ansvarlig 
10 mindre 
sykehjemsplasser 

Tilstrekkelig 
bemanning i 
turnus. 
Økt tilgang 
hjemmebasert 
omsorg. 
 

Beboere ved 
Sonjatun 
sykehjem flyttes 
til de andre 
institusjonene 
ved mulighet. 

Gjennomført til 
mars 2022 

Angela 
Sodefjed 
Eilin 
Storaas 
Ann Mari 
Evanger 

Sykehjemsbeboer 
som i dag ivaretas 
av Stendi, ivaretas i 
egen regi 

Ivaretakelse i 
egen regi 

- Tilrettelegger 
for beboer ved 
Sonjatun 
sykehjem 

Gjennomført til 
mars 2022 

Angela 
Sodefjed 
Eilin 
Storaas 
Ann Mari 
Evanger 

Styrking av 
hjemmetjenesten 
med 40 % 
demenskontakt 

Hjemmeboende 
med demens 
sykdom og deres 
pårørende mottar 
god støtte og 
veiledning. 

Stillingen lyses ut Januar 2022 Nina 
Bredesen 

22



Styrking av 
hjemmetjenesten 
med 100 % 
ergoterapeut 

Hjemmeboende 
kan bo lengre i 
eget hjem, og 
pleie og 
omsorgsbehov 
utsettes. 

Stillingen lyses ut Stilling besatt fra 
april 2022 

Nina 
Bredesen 

Etablering av 5 
omsorgshybler ved 
Lillebo 

Trygg bolig som 
kan utsette 
behovet for 
sykehjemsplass. 

Hyblene 
klargjøres 

Klar til mars 
2022 

Angela 
Sodefjed 

 
Budsjettforslag for helse- og omsorgssektoren for 2022 
Nordreisa helse- og omsorgsutvalg behandlet 26.10.2021 PS 41/21, Budsjettforslag 2022- sektor 
for helse og omsorg. Følgende vedtak ble fattet, sitat:  
 
1. Det må lages et realistisk budsjett for helse- og omsorgssektoren hvor det ikke er reduksjon i 
årene framover.  
 
 2. Hovedutvalget vil i sitt møte i november 2021 foreta endelig behandling av handlings- og 
økonomiplan for perioden 2022 – 2025, herunder vurdere behovet for at kommunestyret tildeler 
sektoren økte budsjettrammer. Sitat slutt.  
 
Til møtet i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg den 23.11.2021 fremlegges administrasjonens 
forslag til budsjett for 2022 i sektor for helse og omsorg, der det må tas stilling til 
gjennomførelse for oppnåelse av budsjettbalanse for 2022. Forslaget som fremlegges er ikke i 
balanse. 
 
Tiltak 2022 2023 2024 2025 
1.Tilpasning av sykehjemsdriften med 
10 mindre sykehjemsplasser pr. mars 
2022 (langtidsplasser) 

-5 000 000 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000 

2.BPA Naveren avsluttet pr. 
september 2021 

-2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000 

3.Etablering av 5 omsorgshybler ved 
Lillebo fra mars 2022 

-300 000 -500 000 -500 000 -500 000 

4.Ambulerende nattsykepleier 1,87 
årsverk 

1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 450 000 

5.BPA nytt tiltak 230 000 230 000 230 000 230 000 
6.Ivaretakelse av sykehjemsbeboer, 
per tiden ivaretatt ved Stendi, i egen 
regi pr. mars 2022 

2 120 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

7.Styrking av hjemmetjenesten med 
40 % demenskontakt 

216 000 216 000 216 000 216 000 

8.Styrking av hjemmetjenesten med 
100 % ergoterapeut fra april 2022 

450 000 600 000 600 000 600 000 

9.Økt ramme til øvrige utgifter i 
enkelte virksomheter 

795 000 795 000 795 000 795 000 

10.Lønnsmidler 2 stk. Lis 1 leger.  700 000  700 000 700 000 700 000 
Total tiltak -1 939 000 -3 209 000 - 3 209 

000 
- 3 209 

000 
Rammereduksjon  5600 000 5600 000 5600 000 5600 000 
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Total tiltak inklusiv reduksjon 
ramme 

3 661 000 2 391 000 2 391 000 2 391 000 

 
 
Forklaring tiltak i budsjettforslag 
 

1. Tilpasning av sykehjemsdriften med 10 mindre sykehjemsplasser pr. mars 2022 
(langtidsplasser) 

Dette gjelder 1 avdeling ved Sonjatun sykehjem, som beskrevet tidligere i saksopplysninger. 
2. BPA Naveren avsluttet   

Tiltak med brukerstyrt personlig assistanse er avsluttet per september 2021 og besparelsen vil gi 
helårseffekt for 2022.   

3. Etablering av omsorgshybler for eldre ved Lillebo 

Lillebo har 5 store rom som egner seg til å kunne omgjøres til omsorgshybler. Det kan settes 
inn hybelkjøkken på hvert rom for at de skal kunne kalles hybler, eller eventuelt en enkel 
kjøkkenbenk med kjøleskap, og mulighet for å trakte kaffe og koke vann. Fellesarealene med 
kjøkken og stue kan benyttes av leietakerne og alle måltider serveres i fellesrommet. 
 
Hyblene er tiltenkt eldre som bor i eget hjem hvor hjelpebehovet har økt slik at det er behov 
for oppfølgning av hjemmetjenesten flere ganger i døgnet. Hyblene inkluderer oppfølgning av 
hjemmesykepleie, all mat inkluderes i husleien og tilsyn på natt ved behov fra 
hjemmesykepleie/Bo og kultur.  
 
Eksempel inntekter: 
Husleie pr. mnd. for beboer:  7500 kr + Mat/husholdning  3500kr = 11 000 kr 

Inntekt: 11000 kr pr mnd x 5 hybler  x 12 mnd= 660 000 – 160 000 til øvrige utgifter som mat 
og vedlikehold, totalt 500 000 i inntekt. 
 

4. Ambulerende nattsykepleier 1,87 årsverk  

I PS 28/21 i Nordreisa kommunestyre ble det vedtatt etablering av 1 ambulerende 
nattsykepleier for å dekke alle tre sykehjem, utgjørende 1,87 årsverk. Nattsykepleier stillingen 
ble flyttet fra Sonjatun sykehjem og ble der erstattet med annet helsepersonell, innebærende 
2-delt turnus med dag og aften for sykepleiere ved Sonjatun sykehjem. Hensikten med tiltaket 
var å sikre kontinuitet og stabilitet i sykepleiebemanningen ved å redusere arbeidsbelastning 
natt ved Sonjatun sykehjem. Formålet med opprettelse av en ambulerende 
nattsykepleierstilling for alle tre sykehjem var også å kunne bidra til å skape bedre kontinuitet 
og oppfølging av pasienter på natt. Tiltaket er iverksatt og skal i likhet med andre tiltak i PS 
28/21 evalueres i samarbeid med tillitsvalgte. Tiltaket vurderes av virksomhetsledere ved 
sykehjemmene så langt som svært positivt og sees på som en styrking av den totale 
ressursutnyttelsen av kompetanse og bemanning på natt. Eksempelvis gir det økt mulighet for 
palliativ pleie ved Omsorgssenteret og Bo- og kultur senteret.   
 

5. BPA nytt tiltak   
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Gjelder tjenester til 1 bruker, tidligere i kommunal regi. Kommunen har nå en avtale om kjøp 
av tjenester hos BPA Nord. Kostnader kr 2.824.000 per år. Budsjettet må økes med kr 230 000 
for kjøp av tjenester.   
 

6. Ivaretakelse av sykehjemsbeboer, per tiden ivaretatt ved Stendi, i egen regi  

I PS 22/21 i helse- og omsorgsutvalget ble det fattet vedtak om midlertidig kjøp av tjenester fra 
Stendi til pasient med adferdsmessige og psykiske symptomer ved demens sykdom, med mål 
om å utarbeide en langsiktig plan for ivaretakelse av pasienter med APSD i egen regi fra høsten 
2021. I PS 36/21 forlenges kjøp av tjenester fra Stendi ut året. Ved eventuelt fortsatt kjøp av 
tjenester fra Stendi i 2022 vil den årlige kostnaden være på 3 170 000. Ved eventuell 
midlertidig redusert sykehjemsavdeling ved Sonjatun sykehjem kan pasienten søkes ivaretatt 
med 1:1 bemanning med mulighet for bistand fra øvrig personale ved den andre avdelingen 
tilknyttet sykehjemmet. Felles nattevakt og velferdsteknologiske løsninger for natt kan 
benyttes. Kostnaden for ivaretakelse i egen regi vil være om lag kr 1,9 millioner. 
 

7. Styrking av hjemmetjenesten med 40 % demenskontakt   

40 % stilling som demenskontakt med ansvar for demensteam opprettes fra 2022 etter vedtak 
i PS 32/21 i helse og omsorgsutvalget i september 2021.  Demenskontakten vil organiseres i 
hjemmetjenesten og være en styrkning av tjenestene som gis til hjemmeboende eldre med 
demens sykdom og deres pårørende.  
 

8. Styrking av hjemmetjenesten med 100 % ergoterapeut   

Ettersom kommunen per dags dato bare har en 50 % ergoterapiressurs, vil en styrking av 
hjemmetjenesten med en 100 % ergoterapeut, som tidligere beskrevet innledningsvis, være av 
avgjørende betydning for å kunne gjennomføre dreiningen av helse- og omsorgstjenestene fra 
institusjon til hjemmebasert omsorg. 
 

9. Økt ramme til øvrige utgifter i enkelte virksomheter   

For at budsjettet skal være realistisk i forhold til drift må budsjett til øvrige utgifter og lønn 
økes i enkelte virksomheter. 
 

10. Lønnsmidler 2 stk. LIS 1 leger  

Det er opprettet en ekstra LIS 1 legestilling (tidligere turnusleger) etter PS 12/21 i helse og 
omsorgsutvalget. Lønnsmidler til 2 stk. LIS 1 leger må legges inn i budsjett.   
 
Foreslåtte tiltak som ikke er tatt med er: 
 
Frisklivssentral  -400 000 
Det er etter tilskuddsmidler til prosjekt Frisklivssentral etablert frisklivssentral ved Fysikalsk 
avdeling, drevet av fysioterapeut. Prosjektmidler vil drift ut januar 2022. Dersom prosjektet 
skal drives videre må det drives i egen regi etter opphør av tilskuddsmidler. Frisklivssentral er 
opprettet som et tiltak basert på mål fra kommuneplanens samfunnsdel om at innbyggerne 
skal ha tilgang på veiledning i forhold til kosthold/ernæring og fysisk aktivitet, samt ha tilgang 
til organisert fysisk trening eller tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger. 
Dette er spesielt aktuelt da kommunens folkehelseprofil fra 2020 indikerer at Nordreisa ligger 
signifikant dårligere an enn landet som helhet når det kommer til røyking blant kvinner, muskel 
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og skjelettlidelser og overvekt og fedme blant befolkningen ved 17 år. Frisklivssentralens tilbud 
omfavner brukere som er i risikogruppen for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer.   
 
Vaksinatør 40 % stilling -260 000 
Planlegging og koordinering av Covidvaksinering, influensavaksinering og reisevaksinering 
er tidkrevende. Oppgavene gjennomføres i dag av 
helsestasjonen og legetjenesten med virksomhetsleder for helsetjenester som 
koordinator. Hverken legetjenesten eller helsestasjonstjenesten har kapasitet til det fulle 
ansvaret for dette. Ved vaksinering kreves det to personer, helst to sykepleiere eller 
helsesykepleiere (de må kontrollere hverandre, det er sykepleier/helsesykepleier som har 
tilgang i SYSVAK.)   
 
Andre tiltak som bør utredes i 2022 er: 
 
Etablering av omsorg + 
For å kunne dreie tjenestene fra institusjon, som det øverste trinnet i omsorgstrappen, til 
hjemmebasert omsorg, vil et naturlig første steg i prosessen kunne være å sikre et tilgjengelig tilbud på 
steget under, altså omsorgsbolig med tilgang til bemanning, også kalt omsorg +. 
Nordreisa kommune har omsorgsboliger, men ikke omsorg +. Betegnelsen «omsorgsbolig» brukes i 
Nordreisa om en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne 
motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem og ligger i nær tilknytning til 
Sonjatun. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som andre 
hjemmeboende. Forutsetningen som legges til grunn for å få tildelt omsorgsbolig er et behov for 
hjemmehjelp eller hjemmesykepleie samt tilrettelagt bolig.   
Det foreligger et politisk vedtak i PS 14/19, i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg, datert 12.06.19, om 
etablering av Omsorg+ tilbud i Nordreisa. Omsorg+ er samlokaliserte utleieboliger med heldøgnsomsorg 
som er tilrettelagt for personer som har store og sammensatte hjelpebehov. Prosessen med etablering 
av omsorgsboliger ble startet etter vedtaket, men satt på vent grunnet utfordringer knyttet til 
plassering av boligene.  
Ved en eventuell reduksjon av antall sykehjemsplasser bør prosessen med å utrede og etablere omsorg 
+ vurderes prioritert gjenopptatt.  
 
l vil det ved en eventuell midlertidig reduksjon av antall sykehjemsplasser kunne forventes et økt behov 
tjenester i trinnet mellom egen bolig eller omsorgsbolig og omsorg +, da tilgjengeligheten på 
sykehjemsplass reduseres, med tilsvarende økt ventetid på langtidsplass. 
 
 

Vurdering 
Det offentlige forvaltningsansvaret som påhviler helse- og omsorgssektoren innebærer å forvalte 
den gitte økonomiske rammen slik at flest mulig, får mest mulig helse. Dette fordrer gode 
faglige og økonomiske vurderinger slik at de tilgjengelige ressurser blir brukt til det beste for 
brukerne og samfunnet for øvrig. Omsorgstrappen som beskrives i kommunens helse- og 
omsorgsplan gir føringer om tjenestetildeling på laveste mulige nivå, som først og fremst er 
forebygging av behov for helsetjenester. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver også at 
tjenestene skal gis på rett nivå og at innbyggeren skal være hovedperson i eget liv til tross for 
sykdom. Å legge til rette for at den enkelte skal kunne være best og lengst mulig i eget hjem og 
liv vil være essensielt, og i tråd med forventningene i nasjonale og lokale føringer om en 
dreining av sektorens tjenestetilbud fra institusjon til hjemmebasert omsorg. 
  
I økonomistyring av sektoren oppleves det en tydelig sammenheng mellom ytre og indre 
faktorer, der den reduserte tilgangen på helsepersonell er en begrensende ytre faktor for hvordan 
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det interne systemet, selve produksjonen fungerer. Antallet sykehjemsplasser uten tilstrekkelig 
bemanning medfører økte kostnader i form av overtid, forskyvninger, beordringer og innleie av 
personale fra vikarbyrå og personale angir økt belastning i utførelse av tjenestene. 
 
Budsjettforslaget for 2022 for helse- og omsorgssektoren er en plan for å stabilisere 
bemanningen i tjenestene gjennom å drifte med et mindre antall sykehjemsplasser, for dernest å 
kunne styrke hjemmebaserte tjenester og derved foreta den nødvendige dreiningen fra 
institusjon til hjemmebasert omsorg. 
 
Under avbildet, oppsummering av utfordringer og muligheter i helse. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/619-3 

Arkiv:                651  

Saksbehandler:  Tor Martin 
Nilsen 

 Dato:                 15.11.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
47/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 23.11.2021 
 Nordreisa kommunestyre  
78/21 Nordreisa formannskap 26.11.2021 
   

 

Innkjøp av bil til helse- og omsorg - fornyet behandling 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Innkjøp av bil til helse- og omsorg 
2 Innkjøp av bil til helse- og omsorg - ny behandling 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Kommunestyret godkjenner kjøp av spesialtilpasset bil til helse- og omsorgssektoren, 
beregnet til funksjonshemmede. 

· Kostnadsramme godkjennes med kr 400.000-. 
· Anskaffelsen innarbeides i investeringsbudsjettet for 2022 og finansieres med 

låneopptak. 
· Driftskostnadene dekkes innenfor helse- og omsorgssektoren ramme. 

Kapitalkostnadene dekkes av sentralt område. 
· Det kjøres ordinær anbudsprosess på anskaffelsen. 

 

Saksopplysninger 
Sak omkring transport har vært behandlet flere ganger i Helse- og omsorgsutvalget, sist som sak 
om innkjøp av bil 8.6.2021 og 26.10, samt i kommunestyret 28.10.2021. Kommunestyret fattet 
følgende vedtak "Saken utsettes til neste desember møte, med utfyllende opplysninger." Saken gis 
ny behandling i helse- og omsorgsutvalget. 

Saken gis nå ny behandling i helse- og omsorgsutvalget. 

Bilkjøp er aktualisert ettersom dagens avtale om transport for enkelte tjenestemottakere er svært 
kostbar for kommunen. Avtalens omfang og kostnader vil sannsynligvis også øke i framtida, 
ettersom en avtale vil binde opp transportøren til gitte tidspunkter. Dagens avtale vil utgjøre kr 
270.000 per år. Med egen bil har sektoren også mulighet til å bruke den til flere brukere og i andre 
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virksomheter innen helse og omsorg. Bilen som i dag er i bruk av miljøarbeidertjenesten er ikke 
hensiktsmessig for personer som har problemer med å gå, og brukes derfor i for liten grad for disse. 
Støttekontakten bruker gjerne egne biler. En mer hensiktsmessig bil vil også kunne brukes til 
transport til og fra dagsenter. 

En har i øyeblikket ikke en aktuell bil for hånden, men har behov for handlingsrom slik at en kan 
skaffe passende bil tilveie. Et lån på kr 400.000 medfører økte låneutgifter på kr 86.000 pr år i 
renter/avdrag. Når det gjelder øvrige driftskostnader (diesel, forsikring osv) vil dette belastes 
driftsbudsjettet, men vil samtidig redusere dagens driftsutgifter. Utgiftene vil naturlig nok variere 
over tid og avhengig av bruk, men vil uansett ligge betydelig under en avtale med privat transportør.  

En setter opp et anslag: 

Investering: 400 000 

Renter og avdrag: 86 000 
Forsikring: 6 000 
Trafikkforsikringsavgift: 2 500 
Vask, div, service, dekk 3 500 
Reparasjoner: 20 000 
Drivstoff: 25 000 
Sum pr år: 143 000 

 

Vurdering 
Forrige saksframlegg var dessverre ikke godt nok kvalitetssikret, og beheftet med noe feil.  
For å kunne utnytte bilen best mulig, må en kanskje endre noe på tidspunktene for tjenestene, 
men det skulle være mulig. Det er videre vanskelig å anslå hvor mange km bilen vil kjøre, men 
setter et anslag på 25.000 – 30.000 km. Man må regne med en god del småkjøring. 
Administrasjonen anbefaler at kommunestyret godkjenner anskaffelse av bil som foreslått. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/619-1 

Arkiv:                651  

Saksbehandler:  Angela 
Sodefjed 

 Dato:                 01.06.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg  

 

Innkjøp av bil til helse- og omsorg 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Innstillingen fremlegges på møte i Helse- og omsorgsutvalget 08.06.21 
 
 

Saksopplysninger 
I budsjettforslaget PS 35/20 ble transport til og fra avlastning foreslått redusert. 

11.12.20 fikk kommunen inn begjæring om utsettelse av iverksettelse. 

Saken ble behandlet i utvalget 28.01.21 PS 6/21 og kommunestyret PS 12/21. I PS 6/21 blir 
transport forlenget til juli 2021. Det er søkt om videreføring av transport til 14.mai 2021. Det er 
innvilget transport videre ut 2021 med bakgrunn i rett til avlastning etter pasient og 
brukerrettighetsloven § 2-8, og transport til/fra som bør være en del av avlastningstiltaket. 

Transport avtale i 2020 måtte opphøre etter skifte av eier, grunnet manglende mulighet til å påta 
seg oppdraget. Fra februar har dette oppdraget blitt utført av ny aktør til en kostnad på ca. 
12000kr pr. mnd. avhengig av antall turer, det vil si 149 328 kr i året. Avtalen med nåværende 
aktør gjelder foreløpig ut juni 21. Det blir nå hentet inn anbud fra tre tilbydere av transport. 

Alternativ til transportavtale vil være innkjøp av egen bil til benyttelse til beskrevet formål, men 
også til benyttelse i helse generelt. Bilen må kunne transportere brukere med rullestol. 

Kostnader vil da eventuelt være innkjøp av selve bilen samt driftskostnader som drivstoff, 
vedlikehold og forsikring. Skisserte kostnader fremlegges i møte 08.06.21. 

Vurdering 
Det vurderes som hensiktsmessig å kjøpe inn egnet bil til dette formålet, slik at kommunen kan 
utføre transport oppdraget selv. Det er behov for transporttilbud både i PU tjenesten, men også i 
andre helsetjenester, eksempelvis transport til og fra dagtilbud for hjemmeboende med demens, 
og i Frisklivssentralen. Helse- og omsorg har derfor generelt stort behov for en slik bil.  
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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 
 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg  
 Nordreisa kommunestyre  

 

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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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/1129-2 

Arkiv:                233  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 15.11.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 23.11.2021 
40/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2021 
100/21 Driftsutvalget 25.11.2021 
77/21 Nordreisa formannskap 26.11.2021 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2022 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 

2022 og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og 
konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker  
 

 

Kommunedirektørens innstilling 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2022 endres i henhold til vedlegg; 
 
Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2022 og  
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og 
delingssaker  
 
 
 

Saksopplysninger 
I statsforvalterens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2022 er det lagt opp til en generell 
lønns- og prisvekst (kommunal deflator på 2,5 %). I kommunedirektørens forslag til 
gebyrregulativ er det for de fleste områder lagt inn en økning på 2,5 %. De ulike områdene er 
beskrevet under. 
 
I 2022 anslås kommunal deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 %. Dette betyr at i 
kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og 
lønnsvekst på 2,5 %. 
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

 Rentekostnader  
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 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. 
Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren.  

 Demografikostnader.  
 
 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2022. 
I forslag til gebyrsatser har kommunedirektøren fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert 
gebyrene med prisstigningen på 2,5 %. 
 
I tillegg ønskes videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført. 
 
Vedtak i 2018 om gratis betaling av trening for barn inntil 16 år innen 3 år, ble avsluttet med siste 
reduksjon i 2021.Leien for barn under 16 år er nå gratis. 
 
Feiing, vann og avløp og renovasjon 
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2022 innen VAR sektoren:  

 Gebyr vann reduseres med 2,8 %  
 Gebyr avløp økes med 2,3 %  
 Gebyr feiing forblir uendret  

Renovasjon økning på 3,5 % og slam med 3,0 % 
 

For vann og avløp er det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,5 %. Kalkulatorisk rentenivå for 
2022 er satt i samarbeid med økonomiavdelinga. 
 
Vanngebyret reduseres med 2,8 % til kr 6086 inkl mva for 120 m2 bolig 
Fond vann reduseres fra 2,557 mill kr pr 31.12.20 til 0,827 mill kr pr 31.12.2022. Forventet fond pr 
31.12.21 er 1,596 mill kr. 
Eksisterende fond pr 2021 skal være redusert til 0 innen utgangen av 2024. 
5-årsregel fond, som vi ikke følger 100% for ikke å få ekstreme utslag ned og opp i gebyrnivå. Har 
justert litt for 2022-2023 for å unngå ekstreme svingninger ned og opp. 
 
Avløpsgebyret økes med 2,3 % til kr 7497 inkl mva for 120 m2 bolig 
Fond avløp reduseres fra 2,518 mill kr pr 31.12.20 til 0,943 mill kr pr 31.12.2022. Forventet fond pr 
31.12.21 er 1,763 mill kr. 
5-årsregel fond, som vi ikke følger 100% for ikke å få ekstreme utslag ned og opp i gebyrnivå. Har 
justert litt for 2022-2023 for å unngå ekstreme svingninger ned og opp. 
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2022 – 2025 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye sammen med 
renteutvikling, lønn- og prisstigning. 
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Det er under arbeid ny forskrift for vann og avløp. Der foreslås det nye punkter om salg av vann 
til idrettslag. Forslagene til gebyr er lagt inn her. Videre er det lagt inn forslag om gebyrer for 
salg av vann til husstander uten abonnement 
 
- Årsgebyr for vann til skøytebaner og liknende            Kr. 100,- pr vannuttak (tilkobling) 
- Årsgebyr for vann til snøkanoner og liknende             Kr. 500,- pr vannuttak (tilkobling) 
- Kjøp av vann til lokale husstander uten abonnement   Kr 600,- pr gang 
- Kjøp av vann til gårdsbruk uten abonnement               Kr 1000,- pr gang  
- Kjøp av vann til kommersielle aktører                        Kr 35,- pr m3    
- Gebyr for kommunal avlesning av vannmåler             Kr. 500,-  

 
Feiing: 
Feietjenesten har fra 01.05.15-31.12.2021 vært del av interkommunalt samarbeid.  Forslag til 
gebyr følger samme gebyr som resten av samarbeidet. Dette kommer fra Nord Troms 
Brannvesen. Fra 01.01.2022 starter et nytt brannsamarbeid med Nordreisa og Skjervøy. Forslag 
til gebyr er det samme som i 2021. 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Feiing 517 694 548 420 471 453 455/506 718 718 

Tabellen viser totalt kalkulert gebyr, inkl mva 
 
Renovasjon: 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3,5 % for renovasjon. Gebyrene for 
slam økes med 3,0 %. 
 
Byggesak og oppmåling  
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette  
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygningsmyndighetene 
gjennom endring av lov eller forskrift.  
I 2022 innføres det en helelektronisk søknadsportal for byggesaker. Dette vil sikre bedre kvalitet og 
enklere saksbehandling. Adm foreslår at dette må gjenspeiles i gebyrsatsene med redusert gebyr for 
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digitale søknader. Det foreslås 10 % lavere gebyr for heldigitale søknader. Ellers følger vanlig 
prisvekst på 2,5 %. 
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om  
økning i henhold til prisvekst på 2,5 %.  
 
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av 
gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 2,5 %.  
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet Settogskutt.no. 
 
 
Helse og omsorg 

 
Institusjonsopphold på sykestua faktureres tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 
Maksimumsbeløp reguleres av forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester, normalt fastsatt 
ved årsskiftet. Kommunene kan ikke fastsette en høyere pris enn det forskriften tilsier. De øvrige satsene 
følger årlig prisstigning. 
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Oppvekst og kultur 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 2,5 %. Regjeringen foreslår 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 3 050 kroner per måned. 
Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.  
 

Betalingssatser for barnehage 

Hel plass -100 %                                                              kr 3050 

80 % kr 2745 

70 % kr 2440 

60 % kr 2135 

50 % kr 1830 

Dagsats ved kjøp av enkeltdager kr 175 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre. 

 
Betalingssatser skolefritidsordningen 

Hel plass pr mnd., fra 10 timer eller mer pr uke kr 2373 
Halv plass, inntil 9 timer pr uke kr 1780 
Full plass med søskenmoderasjon kr 1187 
Halv plass med søskenmoderasjon kr 890 
Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  
Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf 
retningslinjer fra staten. 

 

 

Foreldrebetaling kulturskolen 

Høstsemester kr 1105 

Vårsemester kr 1338 

Ti ukers kurs kr 600 

 
Timeprisen på leie av svømmehallen for grupper er økt med 2,5 %, pris for enkeltbilletter er 
foreslått økt for voksne. 
 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 2,5 %. Billetter kino justeres etter filmprisøkning 
fra filmbyråene. 
 
 
 
 
 
 
Andre avgifter 
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Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning 
for salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås 
det en økning på 2,5 %. 
 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst i 
Statsbudsjettet.  
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen til barn inntil 16 år, har en fulgt planen om 
reduksjon i leieprisen jf vedtak i 2018, utleie for denne gruppen er nå gratis.  
 
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.  
 
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres, og det er lagt inn premiering til 
de som bruker disse. 
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Priser og gebyrer for Nordreisa kommune 2022
• Kommunale avgifter vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon, priser inkl. mva 

• Gravemeldinger 
• Arbeid som utføres etter bestilling på private vann-og avløpsledninger 

• Eiendomsskatt 
• Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 

• Meglerpakke 
• Billettpriser kino 
• Billettpriser svømmehall 
• Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 

• Konsesjonssaker 
• Foreldrebetaling kulturskolen 
• Betalingssatser skolefritidsordningen 
• Fellingsavgift elg 
• Plasserings og beliggenhetskontroll 
• Karttjenester 
• Overføring gods Sørkjosen havn, Oksfjord- og Klubbenes havn 
• Hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarm, middagsombringing og institusjonsopphold 
• Kopiering/laminering/andre tjenester -Servicetorget 
• Utleie av lokaler 
• Barnehage 

• Kostpenger 
• Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge og 

delingssaker 

Kommunale avgifter vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon, 
priser inkl. mva
Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift vann                                                       kr 8200

Tilknytningsavgift kloakk                                                 
  

kr 8200

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa kommune skal foreta 
selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes før tilknytningen skjer.

Årsgebyr vann

Årsgebyr vann fast kr 3789

Årsgebyr vann variabel, areal kr 19,30 pr m2

Årsgebyr vann variabel, vannmåler kr 19,30 pr m3

Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenester kr 35,00 pr m3
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Årsgebyr for vann til skøytebaner og liknende, pr tilkobling kr 100

Årsgebyr for vann til snøkanoner og liknende , pr tilkobling kr 500

Kjøp av vann til lokale husstander uten abonnement, pr 
gang

kr 600

Kjøp av vann til gårdsbruk uten abonnement, pr gang kr 1000

Gebyr for kommunal avlesning av vannmåler kr 500

Årsgebyr kloakk

Årsgebyr kloakk fast  kr 4685

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal, BRA kr 22,50 pr m2 

Årsgebyr kloakk forbruk etter vannmåler kr 22,50 pr m3

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra dato huset/bygningen tas i 
bruk

Slam og renovasjon, faktureres av Avfallservice AS

Slamtømming bolig  

Slam inntil 4 m3, tømming hvert år kr 2359

Slam inntil 4 m3, tømming hvert 2. år kr1179

Slam pr m3 (> 4 m3) kr 649

Ekstra tømming septik kr 3111

Ekstra tømming i perioden 01.11-
30.04.

kr 4665

Slamtømming fritidsboliger  

Tømming hvert 3. år kr 787

Tømming hvert 4. år kr 590

Gebyr manglende merking slamtank kr 703
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Renovasjon  

Standardabonnement kr 4646

Miniabonnement kr 3778

Miniabonnement/kompost kr 3778

Storabonnement kr 6752

Fritidsabonnement kr 1181

Fritidsabonnement m/dunk kr 2577

Byttegebyr dunk kr 365

Kjøp av dunk kr 873

Hentegebyr dunk inntil 6 meter kr 1364

  Feiing og tilsyn  

Røykløp - årsgebyr kr 718

Røykløp - fresing kr 1250

Røykløp - filming kr 1250

Røykløp - andre tjenester, ekstra inspeksjon av røyløp eller 
fyringsanlegg

kr 718

Feiing - fyrkjele og anbringer kr 3125

Feiing - lite illsted kr 718

Feiing - stort ildsted kr 1000

 

Gravemeldinger

Behandling av gravemeldinger kr 292
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Arbeid som utføres etter bestilling på private vann-og 
avløpsledninger
Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger

Dagtid                                                                                      kr 881

Etter arbeidstid kr 1030

Dokumentasjon (minnebrikke) kr 128

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf eiendomsskatteloven §3 
første ledd bokstav a

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2022 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger og fritidsboliger nyttes 
en sats på 4 promille. 

 

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr)

Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn

Areal fra 0-500 m2 kr 13638

Areal fra 501-2000 m2 kr 15042

Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt 
daa

kr 1020

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0-500 m2 kr 13638

Areal fra 501-2000 m2 kr 15042

Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt 
da

kr 1020

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon
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Areal fra 0-50 m2                            kr 7136

Areal fra 51-250 m2 kr 7136

Areal fra 251-2000 m2 kr 795

Areal fra 2001 m2 -økning pr påbegynt 
daa

kr 1020

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av grunneiendom  

Volum fra 0-2000 m3 kr 15040

Volum fra 2001 m3 -økning pr påbegynt 1000 
m3

kr 1020

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie, faktureres etter medgått 
tid

kr 2639

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført
oppmålingsforetning

I tillegg kommer kan det komme tilleggsgebyr for å utføre 
oppmålingsforetning 

 kr 2639

Avbrudd i oppmålingsforetning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på 
grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av fullført 
gebyrsats.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og 
jordsameie

            

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens 
areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av
eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0-250 m2                             kr 2716

Areal fra 251-500 m2 kr 4640

Anleggseiendom
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For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grensen settes til 1000 m3

Volum fra 0-250 m3                          kr 2716

Volum fra 251-500 m3 kr 4640

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og 
jordsameie

             

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg-og jernbaneformål

Areal fra 0-250 m2                    kr 3955

Areal fra 251-500 m2 kr 7372

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på kr 1020

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en 
tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum

Volum fra 0-250 m3                                                                 kr 3955

Volum fra 251-500 m3 kr 7372

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på kr 1020

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved 
oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter                                                                     kr 2716

For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 1020

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved 
oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter kr 4617

For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 1834
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Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått 
tid

 

Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring

Seksjonering 2-5 seksjoner                                        kr 8405

Tillegg pr seksjon – flere enn 5 kr 308

Tillegg ved befaring kr 2358

Makspris pr sak kr 15785

Reseksjonering 2-5 seksjoner kr 8405

Tillegg pr seksjon – flere enn 5 kr 308

Tillegg ved befaring kr 2358

Makspris pr sak kr 15785

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr                

Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av Staten.(For 2020 er 
rettsgebyret 1172 kr

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter kr 2716

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 
grenselengde

kr 1801

Billigste alternativ for rekvirent velges  

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak 
fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad 
fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn 
forskuddsvis

             

Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saker
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Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel 
gebyret

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider                   
  

kr 236

Matrikkelbrev over 10 sider kr 480

 

Meglerpakke

Meglerpakke

Eiendomsmeglerpakke kr 1472

Skattetakst kr 115

Bygningsdata kr 188

Grunnkart kr 320

Grunnkart med naboliste kr 376

Ledningskart kr 188

Målebrev kr 115

Godkjente bygningstegninger kr 602

Midlertidig brukstillatelse og 
ferdigattest

kr 491

Gjeldende planstatus med 
bestemmelser

kr 329

Innsendte reguleringsplaner kr 186

Kommunale avgifter og gebyrer kr 186

Legalpant kr 115
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Billettpriser kino
Billettpriser kino

Barnefilm kr 100

Ungdomsfilm kr 110

Voksenfilm kr 120

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med 
mer

 

 

Billettpriser svømmehall
Billettpriser svømmehall

Voksne kr 73,-

Pensjonister/studenter/uføre kr 40,-

Barn og unge under 16 kr 30,-

Klippekort  

Voksne                                                                         kr 305,- 2 klipp pr besøk

Pensjonister/studenter/uføre kr 305,- 1 klipp pr besøk

Familie kr 305,- 4 klipp pr besøk

Barn kr 200,- 1 klipp pr besøk

 

Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen
Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen

Tilknytning direktevarsling  

Tilknytning direktevarsling brannalarm kr 4929

Årsavgift direktevarsling høy sikkerhet kr 8845
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Årsavgift direktevarsling middels 
sikkerhet

kr 8013

Årsavgift direktevarsling lav sikkerhet kr 7243

 

Konsesjonssaker

Konsesjonssaker, jf forskrift om gebyr for behandling av konsesjon og 
delingssaker

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner 3 500 000
Behandlingsgebyr  kr1550     

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 500 000 eller mer:  2 promille av kjøpesummen, max kr 5125

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta eiendommen, vil det ikke bli 
krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.

Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt.

Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er fere erververe av samme eiendom.

 

Foreldrebetaling kulturskolen
Foreldrebetaling kulturskolen

Høstsemester kr 1105

Vårsemester kr 1338

Ti ukers kurs kr 600

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med 
mer

 

 

Betalingssatser skolefritidsordningen
Betalingssatser skolefritidsordningen

Hel plass pr mnd., fra 10 timer eller mer pr uke kr 2373

Halv plass, inntil 9 timer pr uke kr 1780

49



Full plass med søskenmoderasjon kr 1187

Halv plass med søskenmoderasjon kr 890

Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon  

Gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra 
staten.

 

 

Fellingsavgift elg
Fellingsavgift elg

Voksen elg                                            kr 580

Elgkalv kr 340

Avgiften følger statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske Settogskutt.no gis 
det en rabatt på 20%

 

Plasserings og beliggenhetskontroll
Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:

Bare høydeplassering                                                         kr 1262

Horisontal og vertikal plassering av bygning  

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting) kr 1242

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting kr 4292

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før avmerkingen kan skje, kan 
gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk

 

 

Karttjenester
Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase på papir uten plan, eiendoms-og 
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annen registerinformasjon betales i henhold til tabellen under:

FKB                       Format A 1

FKB               kr 265 kr 352 kr 435

Tilleggskopi kr 49 kr 64 kr 82

Temakart        kr 352 kr 458 kr 524

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 0,50 pr. kilobyte inntil 
rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes 
gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I tillegg kommer selvkost for CD er. 

 

Overføring gods Sørkjosen havn, Oksfjord- og Klubbenes havn
Overførselspris  

Vekt over 1,0 tonn kr 56 pr.tonn

Vekt 0 -500 kg kr 30 pr tonn

Vekt 500 -1000 kg kr 56 pr tonn

For større laster i bulk, direkte losset på bil –pris på forespørsel  

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg  

Overførselspris  

Volum 0 -0,5 m3 kr 48 pr kolli

Volum 0,5 -1,0 m3 kr 84,20 pr kolli

Volum over 1,0 m3 kr 84,20 pr kolli

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter kr 469

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter kr 585

Overføring containere inntil 6 meter kr 353

Overføring containere mellom 6 og 9 meter kr 469

Overføring containere over 9 meter kr 585

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris.
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Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm kr 196 pr døgn eks mva

 

Hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarm, 
middagsombringing og institusjonsopphold
G-grense Nedre innteksgrense kr Øvre innteksgrense kr Egenandel pr mnd

1-2 G 0 Kr 212 798 Rundskriv

2-3 G Kr 212 799 Kr 319 197 kr       1 366

3-4 G Kr 319 198 Kr 425 596 kr       2 277

4-5 G Kr 425 597 Kr 531 995 kr       3 643

Over 5 G Kr 531 995         --- kr       4 554

Timepris praktisk bistand for de under 2 G, er minstesats, de resterende 455. Mottakerne av praktisk bistand 
betaler per time, maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i. 

Trygghetsalarm

G-grense Nedre innteksgrense kr Øvre innteksgrense kr Egenandel pr mnd

1-2 G 0 kr 212 798 kr 215

Over 2 G kr 212 799        --- kr 285

Det kommer et tillegg på 100 kr per måned for kommunalt SIM-kortet i trygghetsalarmen

Middagsombringing

                                                           Pris (hentes)
Inkl transport Storslett-
distrikt

Middag hel porsjon            kr 107            kr 133-145

Middag redusert posjon kr 82 kr 107-136

 

Institusjonsopphold

Døgnopphold
Dag eller

nattopphold
Fribeløp

vederlag/egenbetaling
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 Rundskriv      Rundskriv Rundskriv

Institusjonsopphold på sykestua faktureres tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 
Maksimumsbeløp reguleres av forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester, normalt fastsatt ved 
årsskiftet. Kommunene kan ikke fastsette en høyere pris enn det forskriften tilsier. De øvrige satsene følger 
årlig prisstigning.

Kopiering/laminering/andre tjenester -Servicetorget
Priser ved fakturering

Kopiering A4 kr 4 pr ark

Kopiering A3 kr 5 pr ark

Laminering A4 og A5 kr 6 pr ark 

Laminering A3 kr 8 pr ark

Andre tjenester  

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) kr 250

Transparenter/spiraler kr 8 pr stk

Telefaks utgående/inngående kr 10 pr ark

Telefaks utenlands kr 15 pr ark

Etablererprøven for styrer av serveringssted kr 400

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling kr 400

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling kr 400

Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for 
salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter. 

 

Utleie av lokaler
 

KOMMUNEHUSET
 

Utleie formannskapssalen, pr møtebooking - uten videokonferanseutstyr kr 295,-

Utleie kommunestyresalen, pr møtebooking - uten videokonferanseutstyr kr 579,-

NORDREISAHALLEN  
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Timepris idrettshall 1/1 til trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis

Timepris idrettshall 1/1 til trening kr 145,-

Timepris idrettshall 1/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis

Timepris idrettshall 1/3 til trening kr 86,-

Timepris idrettshall 2/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis

Timepris idrettshall 2/3 til trening kr 116,-

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs kr 100,-

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs kr 145,-

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs kr 203,-

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn  kr 12
356,-

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer pr.dag kr 2 326,-

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time kr 145,-

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall pr.døgn kr 6 543,-

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn       kr 4 361,-

Rigging i hall pr.døgn kr 1 016,-

Rigging 1/2 dag i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld) kr 507,-

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang Prisen er inkl kafeteria kr 8 719,-

Leie hall større møter 1/1 hall, (til bryllup kaf. i tillegg) pr.døgn kr 2 325,-

Utleie til barnebursdag ect. pr time kr 78

Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for kantina.  

GARDEROBER:  

Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) kr 116,-

MINIATYRSKYTEBANEN:

Skytebanen uten garderobe pr. time, barn inntil 16 år Gratis

54



Skytebanen uten garderobe pr. time kr 116,-

Skytebanen uten garderobe pr.dag, barn inntil 16 år Gratis

Skytebanen uten garderobe pr.dag kr 669,-

KAFETERIA:  

Leie av kafeteria til bursdag etc, pr.time  kr 78,-

Arrangement i kaf. pr. dag f.eks bingo, loppemarked, basar,  inntektsbringende arrangement. kr 953,-

UNGDOMSKLUBB:  

Utleie til bursdag ect. pr time kr 78,-

STORSLETT SAMFUNNSHUS  

Timepris gymsal til trening, idrettslag barn inntil 16 år Gratis

Timepris gymsal til trening kr 94,-

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken kr 3 847,-

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken kr 2 621,-

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken kr 1 236,-

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken) kr 1804,-

Utleie til bursdag ect. pr time kr 78,-

SVØMMEHALL  

Timepris svømmehall kr 961,-

Timepris svømmehall for idrettslag kr 141,-

Leie av badstu pr time  kr 198,-

SØRKJOSEN SKOLE  

Gymsal, utleie gjennom Kventeateret kr 78,-

Utleie til barnebursdag ect. pr time kr 78,-

MOAN -, STORSLETT-, ROTSUNDELVSKOLE OG OKSFJORD OPPVEKSTSENTER  

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc kr 80,-
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Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar etc) pr dag kr 572,-

Utleie til bursdag ect. pr time kr 78,-

KANTINA KOMMUNEHUSET  

Utleie til bursdag ect. pr time kr 78,-

HALTI  

KULTURSCENE Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende arrangement kreves det et 
tillegg tilsvarende 10 % av billettinntekter. 

           
  

Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm kr 1 716,-

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm kr 3 432,-

Grunnpris*, ideelle organisasjoner kr 1 716,-

Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører kr 4 459,-

Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen) kr 555

Driftsteknikker, prøvedag timepris kr 569,-

Driftsteknikker pr forestilling kr 3 432,-

Driftsteknikker for konferanser, møter mm kr 1674

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse Gratis

Utleie som seremonirom, andre seremonier kr 2 290,-

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer kr 287,-

Over 4 timer kr 569,-

HALLEN og KANTINE til arrangement  

Renhold ved arrangement i helger, pr dag kr 2 221,-

Avlysning av arrangement Halti kulturscene senere enn tre uker før oppsatt arrangement kr 1 025,-

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amf, tilgang til garderober, sidescener og salg av 
forfriskninger i halli forbindelse med arrangement. Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA. Billettsalg til 
forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillett. Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne 
virksomheter
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Barnehage
Betalingssatser for barnehage

Hel plass -100 %                                                             kr 3050

80 % kr 2745

70 % kr 2440

60 % kr 2135

50 % kr 1830

Dagsats ved kjøp av enkeltdager kr 175

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre og videre.

 

Kostpenger

Fra 285 kr pr.mnd 
Kan variere fra barnehage til barnehage.

Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og 
konsekvensutredninger og bygge og delingssaker
Forskrift vedtatt med hjemmel i plan-og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa kommunestyre den 15. desember 
2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012.

1 Fellesbestemmelser

1.1 Betalingsplikt: Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører 
innenfor teknisk-og utviklingsavdelingens myndighets-og ansvarsområde. 

1.2 Beregningstidspunkt: Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet 
fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger. 

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring:Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for 
fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette 
likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. 

Hovedkategorier faktura: 

1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 

2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. 

Innfordring:

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til 
gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 
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1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid 

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid –jf. regulativet, skal en 
bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: 

A. Kontorarbeid 
Saksbehandler kr 930,-

1.5 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt,
skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet gebyr. 
Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid

1.6 Nedsettelse av gebyr Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret.
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke 
betalingsfristen. 

1.7 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte 
timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt
avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i forvaltningsloven 
§ 28. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

2 Planforslag og konsekvensutredninger

2.1 Generelt 
·Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller. 
·Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. 
·Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt. 

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger Gebyret for reguleringsplaner og 
konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til ofentlig ettersyn, og for mindre 
reguleringsendringer før vedtak. 

2.2 Fritak for gebyr

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr: 
·Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til ofentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. 
Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. 
·Friområder som skal være til ofentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del 
som ikke skal bebygges. 
·Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5 
·Grav-og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1 
·Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5 
·Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, 
eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av
bevaringsmessige aspekter. 

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning kr 22 052

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning kr 33 148

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd kr 20 188

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd kr 8 180

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr Forskrift om kart, 
stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7.

2.5 Konsekvensutredninger
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For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal det betales et 
tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr.

3. Bygge og delingssaker:

3.1 Generelt• 

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. 
• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. 
• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til 
gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 
• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å trefe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt. 

3.1.1 Reduksjon i gebyr Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 
1.ledd i.f. 

3.1.2 Gebyr ved avslag • Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak. • Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme 
eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling. 

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tidFor gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter 
medgått tid –jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 930,-. 

3.1.4 Arealberegning 
Ved beregning av bruksareal -BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, 
parkeringsareal og lignende. 

3.1.5 Forhåndskonferanse 
For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir 
avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet 
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid.

3.1.7 Nedsettelse av gebyrNår særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned 
gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke 
betalingsfristen. 

3.1.8 Klageadgang 

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesats kan ikke 
påklages.Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om
nedsettelse av gebyr, kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark etter reglene i plan-og bygningsloven § 
15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. Byggesøknader som leveres med 
hjelp av eByggesøk gis en rabatt på 10 % i forhold til gebyrsats

3.1.10 Overgangsbestemmelser <

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan-og bygningslov § 34-4 skal behandles etter tidligere 
regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.

3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan-og bygningsloven § 20-1 og § 20-2:

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet

Bruksareal m2 Ett-trinns søknad  
Ett-trinns søknad 
komplett

Ramme-tilletelse  
Igangsettelses-tillatelse nr 
1

Igangsettings-lillatelse nr 2

BRA≤250 kr 9110 kr 6391 kr 8181 kr 1821 kr 912
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BRA 250˃ kr 14804 kr 8917 kr 11474 kr 2549 kr 1277

kes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset

For heldigitale søknader levert gjennom ebyggesøk gis 10 % redusert 
gebyr

Bruksareal m2 pr boenh Ett-trinns søknad
Ett-trinns søknad 
komplett

Ramme-
tilletelse

igangsettelses-tillatelse nr 
1

Igangsettings-lillatelse nr 2

BRA≤250 kr 5945 kr 4155 kr 5369 kr 1216 kr 609

BRA 250˃ kr 8308 kr 5817 kr 7410 kr 1663 kr 831

For heldigitale søknader levert gjennom ebyggesøk gis 10 % redusert 
gebyr

Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg

Betales etter bygningens bruksareal BRA

0-50 m2 kr 3213

51-100 m2 kr 6067

101-200 m2 kr 16599

201-400 m2 kr 21748

401-600 m2 kr 33196

601-1000 m2 kr 40065

Pr m2 utover 1000 m2                                                          kr 40 pr m2

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene.Neste trinn benyttes når 
arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.

Driftsbygninger

For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales halvparten av satsene ovenfor, men minimum  kr 2556

Maksimum kr  9894

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid) kr 1008

Søknad om ansvarsrett pr. foretak –BS § 9-1 kr 357

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger–BS § 6-8 kr 651
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Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som 
kommunen må registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4 kr 572

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid  

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 3.1.3 kr 984

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. § 20-1, f) kr 688

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt kr 688

Midlertidig brukstillatelse kr 1640

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid –Pbl. § 20-1, d), g) kr 984

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått tid kr 984

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid kr 984

Dispensasjonssøknader kr 3022

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) kr 11475

Søknad om areal til oppdrettsanlegg(endring av eksisterende) kr 5854

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr kr 955 pr/t       
           

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp kr 955 pr/t

Utslippstillatelse kr 2900

4. Ulovlige tiltak –tilsyn

4.1 Tiltak i strid med plan-og bygningslovgivningen 

4.1.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for 
medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

4.1.2 For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan-og bygningslovgivningen, skal det betales 
gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3. 

4.1.3 Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende
tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad 
sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ 
ganger gebyr iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig oppført
tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser. 

4.1.4 Gebyr etter pkt4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. Ved omfattende 
saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres når vedtak trefes, eller det er avklart 
hva tiltaket gjelder. 

4.1.5 Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver. 

4.2 Gebyr ved tilsyn
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4.2.1 Generelt Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 555.-pr. sak.

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifte

5. Delingssaker

5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons-og delingssaker

Beskrivelse                                      Beløp 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal tileksisterende hyttetomt kr 2050

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling kr 2050

Resterende delingssøknader kr 1250

Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader kr 3090

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av fere tomter eller parseller fra samme 
eiendom
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/1084-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 15.10.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
86/21 Nordreisa næringsutvalg 18.11.2021 
49/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 23.11.2021 
41/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2021 
109/21 Driftsutvalget 25.11.2021 
17/21 Nordreisa administrasjonsutvalg 26.11.2021 
85/21 Nordreisa formannskap 26.11.2021 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Forslag møteplan 2022 

Henvisning til lovverk: 

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Nordreisa kommune, Troms og 
Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 18.11.2021  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
Finnmark 

Kommunedirektørens innstilling 
Møteplan 2021 
 
Møteplan 2022 

Jan Feb Mars April Mai Juni Jul
i 

Aug Sept Okt Nov Des 

Kommunestyret  
Leder: Ordfører 
5 møter + 1 temadag 

  3  5 27   15 27  19 

BUK (2 møter i året)   1       26   
Formannskapet 10 møter og 
Administrasjonsutvalget 4  
Leder: Ordfører 
 

13 
 

24 
Fsk/ad
m 

17 28 
 

19 
fsk 
Adm 
 

16   8 
Fsk/ 
adm  

20 
 
 

24 
Fsk  
Adm 

1 
 

Næringsutvalget 4 møter  
Tirsdager 
Leder: Varaordfører 

  15 
 

 7   6  15  

Driftsutvalget 8 møter 27  10 21 12 9   1 13 17  
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Leder: Tore Yttregaard (H)  
Oppvekst- og kulturutvalget  
6 møter  
Leder: Rune Benonisen (Ap) 

26  23   8   7 19 23  

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

25  22   7   6 18 22  

Fylkestinget   14.-
18 

  20.
-
24. 

   17.-
21. 

 12.-
16. 

Sametinget   7.-11   13.
-
17. 

   10.-
14. 

 5.-9. 

Helligdager som faller på 
ukedager 

   14. 
15. 
18. 

17. 
26. 

6.      26. 

Skolerute 3. jan første 
skoledag 

 7.-11. 
mars 
vinterfer
ie 

11.-18. 
april 
påskeferie 

Fridag 
16. 
17. 
Grunnlo
vsdag 
og 26 
mai kr. 
himmelf
artsdag 

Siste 
skole
dag 
23. 

 22. 
første 
skoled
ag 

 Høstferi
e 3.-7. 
oktober 

14.-15. 
nov 
planlegg
ingsdag 

21. siste 
skoledag 

Nord-Troms regionråd 
Forslag foreligger ikke pr nå 

            

 
 
 

Saksopplysninger 
Jf. § 6-2 i forskriften om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder: 
Det utarbeides helårig møteplan som skal samordnes for møter i folkevalgte organer. Møtene 
avholdes fortrinnsvis på dagtid. Møteplan vedtas i kommunestyrets desembermøte etter 
behandling i alle hovedutvalg. Møter i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg skal 
angis med dag og dato. Perioden 1. juli–15. august skal så vidt mulig være møtefri. 
 
Som hovedregel avholdes møtene slik: 
 
- Kommunestyret 6 ganger i året hvorav en av møtedagene er temadag 
- Formannskapet avholder møter torsdag i hver måned 
- Administrasjonsutvalget og næringsutvalget 4 ganger i året 
- Driftsutvalget avholder møter hver 6. uke 
- Helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og kulturutvalget 6 ganger i året. 
 
Møtesekretær i andre nemnder, styrer og råd utarbeider møteplan i samarbeid med leder av disse 
etter behov og innenfor gitte budsjettramme. 
 
Det er tatt hensyn til møtedatoer til Fylkestinget og sametinget. Det foreligger ikke forslag fra 
Nord-Troms regionråd på møtedatoer, slik at dette ikke er hensyntatt. 
 
Behandling av kvartalsrapporter: 

1. kvartalsrapport blir behandler av formannskapet 24. april og av kommunestyret 5. 
mai 

2. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 20. oktober og av kommunestyret 
27. oktober 

3. kvartalsrapport blir behandlet av formannskapet 24. november og av kommunestyret 
i desember  

 
Det må være minst 14 dager mellom møtene i formannskap og kommunestyrets møte i 
desember. 
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Vurdering 
Man bør i størst mulig grad unngå å ha møter i hovedutvalgene på samme møtedag da det er 
representanter på tvers av utvalgene der faste medlemmer i et utvalg også kan være 
varamedlemmer i et annet. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/616-8 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 15.11.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre  
76/21 Nordreisa formannskap 26.11.2021 
111/21 Driftsutvalget 25.11.2021 
50/21 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 23.11.2021 
42/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2021 
14/21 Nordreisa eldreråd 22.11.2021 
10/21 Nordreisa råd for funksjonshemmede 22.11.2021 

 

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommunar og fylkeskommunar (Kommuneloven) 
 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) 
 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper 

 
Vedlegg 
1 Nordreisa Sokn - Budsjettdialog 2022 

 
 
Ekstern link: 
Statsforvalterens oppsummering Statsbudsjettet 2022: 

https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/k Saksprotokoll i Driftsutvalget - 
25.11.2021  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 
 
ommunal-styring/nyheter/2021/10/statsbudsjettet-for-2022/ 
 
 
Link til digital Handlings- og økonomiplan: 
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https://pub.framsikt.net/2022/nordreisa/bm-2022-
k%C3%B8b_kommunedirekt%C3%B8r_2022-2025/#/ 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas.  
Økonomiplanens 1.år er årsbudsjettet for 2022. 

 
Drift 

 Driftsbudsjettet 2022-2025 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet 
«Budsjettvedtak», jamfør bevilgningsskjema 1B - drift med følgende nettoramme per 
sektor: 

Bevilgning drift, netto (1B)
Økonomiplan 

2022
Økonomiplan 

2023
Økonomiplan 

2024
Økonomiplan 

2025

Prosjekter 330 330 330 330
Sektor for administrasjon 25 540 25 791 25 115 25 315
Sektor for oppvekst og kultur 136 965 134 987 134 487 133 587
Sektor for helse og omsorg 158 020 155 167 154 562 154 562
Selvkost -10 611 -10 611 -10 611 -10 611
Sektor for drift og utvikling 43 091 43 843 43 463 43 163
Skatt og rammetilskudd 300 300 300 300
Renter, avdrag og avsetninger -13 669 -23 668 -23 668 -22 668
Sum bevilgninger drift, netto 339 966 326 139 323 978 323 978

Herav:
Netto renteutgifter og -inntekter 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -463 -463 -463 -463
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto 340 429 326 602 324 441 324 441  
Tall i 1000 
 

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20.000.000,-. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  

 Finansielle måltall settes som følger i planperioden: 
o Måltall for netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter settes til 124,5 i 2022, 

126,5 % i 2023, 121,2 % i 2024 og 125,1 % i 2025 
o Måltall for disposisjonsfondet settes til 3,5 % i 2022, 4 % i 2023, 5,1 % i 2024 og 

6,2 % i 2025. 
o Måltall for netto resultatgrad settes til -1,5 % i 2022, 0,6 % i 2023, 1,3 % i 2024 

og ,2 % i 2025. 
 Pensjonsutgiftene fordeles forholdsmessig ut på sektorene  
 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v vedtas i henhold til det 

sentrale kapitlet Gebyrer og jamfør særskilt sak i kommunestyret. 
 Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 
 Eiendomsskatten i 2022 skrives ut med 4 promille for boliger og fritidshus og 7 promille 

for næringseiendommer og øvrige eiendommer. 
 
 

Investering 
 Investeringsbudsjettet 2022-2025 vedtas i henhold til budsjettskjemaer i kapittelet 

«Budsjettvedtak», jamfør bevilgningsskjema 2B - investering: 
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Bevilgning - Investering (2B) Økonomiplan 
2022

Økonomiplan 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Ombygging Storslett skole - kontorer barnevernstjenesten 1 500 0 0 0
Prosjektering og bygging av ny svømmehall 0 0 1 500 0
Prosjektering og renovering Sonjatun helsesenter 500 1 000 0 50 000
Ombygging brannstasjon 2 000 1 500 2 500 0
Velferdsteknologi 1 000 500 500 0
Stedsutvikling 0 5 000 5 000 0
VAR Hovedplan avløp 350 1 000 1 000 1 000
IKT utstyr oppvekst 200 200 200 0
VAR Hovedplan vann 350 1 000 1 000 1 000
Asfaltering 1 500 1 500 1 500 1 500
Digitaliseringsprosjekter 2 000 1 200 500 0
Utvidelse og ombygging av Moan skole 60 000 21 000 0 0
Kirkegård 10 000 0 0 0
Prosjektledelse 1 473 1 473 1 473 1 473
Bygningsdrift -oppgradering himling svømmehallen 350 0 0 0
Bygningsdrift -oppgradering brannsikring Sonjatun 250 0 0 0
Bygningsdrift -oppgradering brannvern for flere bygg 200 350 200 0
Kommunale biler -leasing videre/utkjøp 200 0 0 0
Oppgradering bolig Høgegga 30 130 0 0 0
Etablering av lokaler rengjøring av hjelpemidler 340 0 0 0
Ny brannordning fra 2022 300 0 0 0
Digitalisering av veidata 500 0 0 0
Halti Næringshage - ombygging 5 000 0 0 0
Nordkjosveien - opprusting parsell grusvei fra Nordkjosen renseanlegg til Næselven 1 415 0 0 0
Asfaltering av veier i sentrum/distriktet 2 001 1 500 1 500 1 500
Reisa Villakssenter - utbygging av Halti 8 000 6 000 0 0
Mudring Sørkjosen havn 0 4 800 0 0
Prosjektering ny bru over Jernelva og sykkel/gangfelt Leirbuktsvingen 600 0 0 0
Veilys 450 400 0 0
Anskaffelse av nytt økonomisystem og personalsystem 2 200 0 0 0
Digitalisering av dele og byggesaksarkiv 0 700 0 0
Investeringer i varige driftsmidler 102 809 49 123 16 873 56 473  
Tall i 1000 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i 2022 på kr 97.809.000,- på diverse 
investeringer. Lån tas opp hos den låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste 
lånebetingelsene. 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak i Husbanken til videreformidlingslån med kr 
15.000.000,-.  

 Brannsikring kirke med vedtaksramme på kr 500.000,- forskyves fra 2021 til 2022 med 
tilhørende finansiering.  

 Allerede igangsatte prosjekter med rest investeringsmidler per 31.12.2021 overføres til 
2022. 

 Investeringsmidler for ikke igangsatte investeringsprosjekter i 2021 overføres til 2022. 
 Administrasjonen utreder særskilt sak på ombygging av NAV kontorene, jamfør 

henvendelse fra NAV Troms. Saken legges fram for kommunestyret i første møte i 2022. 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune sitt handlings- og økonomiplan 2022-2025 fremkommer på digital 
visningsplattform.  
 
Link til digital versjon Handlings- og økonomiplan 2022-2025: 
 
https://pub.framsikt.net/2022/nordreisa/bm-2022-
køb_kommunedirektør_2022-2025/ 
 
 

Vurdering 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret fatter vedtak i tråd med innstillingen 
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16.11.2021

1

Budsjettdialog 
2022-2025 
Nordreisa kommune –
Nordreisa kirkelige fellesråd

Kirken, 
kapellene , 
kirkegårdene 
og gravlunden

 Kirken er en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet

 Kirken former samfunn og hverdagsliv

 Lange tradisjoner. 
 Kirken har gjennom 1000 år formet norsk kultur, verdier og identitet

 Kultur
 Lokalkirken er en viktig kulturarena og møteplass for folk flest

 Kirken er for alle, uansett om du tror eller tviler
 Feire begivenheter, både i sorg og i glede
 Fellesskap

1

2
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2

Drift og 
vedlikehold 

Driftes og vedlikeholdes av dyktige 
kirketjenere/kirkegårdsarbeidere

 To kirketjenere/kirkegårdsarbeidere i mange år

 Arealer utvides og det blir flere graver - gjennomsnittlig 52,3 nye 
graver pr år 

 Befolkningen blir eldre og mange flytter tilbake til 
hjemkommunen etter oppnådd pensjonistalder og de gravlegges i 
Nordreisa

I 2021 har JB-Elektro montert nytt el-anlegg i Rotsund kapell, og her 
har vi hatt egeninnsats med graving av grøft for ny kabel. Vi har 
reparert skifertrappen ved Rotsund kapell. Vi har lagt ned ny 
kumme for drenering på Rotsund kirkegård. I Nederland er arbeidet 
med det nye orglet til Rotsund kapell startet. 

Drift og 
vedlikehold 

 Driftsutstyr
 Traktor med henger – 12 år  - fraktes rundt på våre 3 kirkegårder
 Gravemaskin 1,7 tonn – 12 år – fraktes i traktortilhenger mellom 

Storslett, Rotsund og Oksfjord
 Bil – gullegod men til tider litt liten
 Biltilhenger er 21 år
 Traktorklipper, liten som er beregnet for husholdninger
 Senkeapparat på hver kirkegård

3

4

71



16.11.2021

3

Ny gravlund –
overtakelse 
2022

Ny gravlund
 Behov for investering av 

driftsutstyr

 Årsak: 
 20 m3 mer areal å klippe
 Sand grunn som ryr i 

kantene
 Gravene skal være 

dypere
 Veiene er bredere

5

6
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4

Utstyr for å 
drifte den nye 
gravlunden

må ikke være nytt men driftssikkert 
og funksjonelt

 Stemplingskasser 2 stk. – legges i åpen grav slik at sand ikke ryr fra 
kantene

 Lokk til gravene

 Senkeapparat – for 3 meter

 Teletinere og varmematter 2 stk. av hver

 Kompressor 5,5 HK

 Gravemaskin – 5 tonn for å grave dypere og for å kunne dra opp 
stemplingskassene

 Maskinhenger inkl. karmer

 Større tilhenger

 Til traktor: tverrfres, veihøvel, jordfres og fliskutter

 Traktorklipper – 1,5 meter bred

 Robotklippere

 Småmateriell som for eks. skøteledninger

Kostnad

 Gravemaskin Kr

 Stemplingskasser 2 stk. tils. Kr 88 000

 Lokk til gravene Kr 15 000

 Senkeapparat Kr 50 000

 Teletinere og varmematter 2 stk. tils. Kr 42 000

 Kompressor 5,5 HK Kr 17 000

 Maskinhenger inkl. karmer Kr 80 000

 Tverrfres, veihøvel, jordfres og fliskutter Kr 155 000

 Traktorklipper – 1,5 meter bred Kr 160 000

 Robotklippere tils. Kr 200 000

 Småmateriell som f. eks. skøteledninger Kr 9 000

 Til sammen kr 816 000 + gravemaskin

7

8

73



16.11.2021

5

Annet

 Langtidsplan 2022 – 2025

 Gjerdet ved Oksfjord kirkegård må ferdigstilles

 Utvendig maling av Rotsund kapell 
 kapellforeningen tilbyr dugnadsinnsats og ønsker maling før 90 års 

jubileum september 2022.

Driftsbudsjett
 Justert i hht KS sin prognose for kommunal deflator i 2021 og 2022

 Prognose for kommunal deflator i 2021 og 2022 - KS

 Høyere strømpriser – øke lik kommunens økning

 Høyere renter 

9

10
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 
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Avtale om desentralisert ortopedisk poliklinikk ved DMS Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Avtale som regulerer desentralisert ortopedisk poliklinikk ved DMS Nord-Troms, med 
tilhørende budsjett, godkjennes. 
 
 

Saksopplysninger 
Det er ønskelig med oppstart av desentralisert ortopedisk poliklinikk ved Distriktsmedisinsk 
senter Nord-Troms januar 2022.  
 
Helsedirektoratet legger føringer for at andelen med videokonsultasjoner skal økes. Pasienter 
skal i større grad få behandling der de oppholder seg. Overlege på ortopedisk avdeling ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Astrid Buvik, har gjennomført et prosjekt med 
desentralisering av ortopediske konsultasjoner ved hjelp av telemedisinske løsninger fra 2007-
2012. Hun har nå skrevet en doktorgrad, og disputerte i september 2020. Under arbeidet med 
doktorgraden, var det noe aktivitet ved ortopedien.  
NOR-klinikken ved Lorentzen ønsket å starte opp med poliklinisk behandling innenfor 
teleortopedi ved Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms UNN mars 2021. På grunn av lokal 
ombygging for installasjon av nytt røntgenapparat, ble oppstart av teleortopedi utsatt til høsten 
2021.  
 
Hoved- og under avtaler som regulerer drift ved Distriktsmedisinsk senter ble reforhandlet og 
underskrevet av UNN, desember 2020. UNN ønsker å reforhandle avtalene for å tydeliggjøre 
krav til rapportering, gjensidig forpliktelser og samarbeidsmøter. Avtalene ble sagt opp oktober 
2021, og arbeidet med reforhandling vil starte nå. For å unngå reforhandling av avtale som 
regulerer drift av desentralisert ortopedisk poliklinikk, er denne avtalen skrevet som en 
selvstendig avtale som ikke er underlagt hovedavtalen.  
 
Avtalen som regulerer desentralisert ortopedisk poliklinikk vil omfatte ortopediske ny-henviste, 
kontroller og sårbehandling. Lege/fysioterapeut ved ortopediavdelingen ved UNN Tromsø 
gjennomfører videokonsultasjoner med pasienter, med bistand av sykepleier ved 
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Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms. Ortopediavdelingen ved UNN Tromsø har det faglige 
ansvaret, og fastsetter inklusjonskriteriene. UNN Tromsø eier medisinsk teknisk utstyr og data 
utstyr. Nordreisa kommune stiller lokaler og kvalifisert personale til disposisjon for tjenesten. 
Ortopeditjeneste skal ha personalressurs tilsvarende 20 % stilling, fordelt på en/to dager. Det 
skal rapporteres månedlig på aktivitet, økonomi og andre aktuelle driftsforhold i tråd med 
rapporteringsrutinene i UNN. Det skal utarbeides årlig budsjett for ortopeditilbudet. Denne 
avtalen inngås for en prøveperiode på to år. I god tid før avtaleperioden utløper skal partene 
evaluere tjenesten og avgjøre om tjenesten skal videreføres. Dersom tjenesten blir videreført 
skal det inngås ny avtale. Hver av partene kan si opp avtalen i prøveperioden med 3 –tre- 
måneders varsel.   
 
Det er forespeilet oppstart 10.01.22. Før oppstart må ansettelser, utstyr, lokaler og budsjett 
avklares.   

 Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms har arbeidsavtale med en sykepleier i 10 % 
stilling, som for tiden arbeider inne på laboratoriet. Denne må frigjøres slik at ansatt kan 
arbeide innenfor teleortopedi. Videre må det inngås arbeidsavtale på ytterligere 10 % 
stilling.   

 UNN Tromsø er ansvarlig for medisinsk teknisk utstyr og data utstyr. UNN Tromsø 
arbeider med å få bestilt og installert utstyr.   

 Nordreisa kommune har lokaler til disposisjon for teleortopedi. I forbindelse med 
installasjon av nytt røntgen apparat, ble det av flere grunner ansett som hensiktsmessig å 
bytte areal mellom teleortopedi og røntgen. I forbindelse med innstallering av nytt 
røntgenapparat, skulle også teleortopedi rommet ferdig stilles. Utgifter i forbindelse med 
ferdigstilling av teleortopedirommet er medberegnet i utgiftene til 
ombygging/installasjon av nytt røntgenapparat.   

 Arbeidet med å ferdigstille rom for teleortopedi er midlertidig satt på vent. 
Legeseksjonen og laboratoriet har kommet med ønsker om å bytte plassering for 
teleortopedi og nåværende smitterom. Det er avtalt møte med formål å avklare plassering 
av teleortopedi 24.11.21.   

 UNN arbeider med budsjett som skal ligge ved avtalen. DMS leder hadde møte med 
Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 18.11.21. Økonomiavdelingen på UNN 
arbeider videre med budsjettet.  

  
 
 

Vurdering 
Vedlagt ligger et utkast til avtale som regulerer desentralisert ortopedisk poliklinikk ved DMS 
Nord-Troms. Avtalen er undertegnet fra UNN sin side, og oversendes Nordreisa kommune når 
budsjettet er klart. Avtalen skal behandles politisk i Helse og omsorgsutvalget før den går til 
behandling i kommunestyremøtet.   
 
Det er ønskelig med oppstart av teleortopedi januar 2022. Avtalen bør da behandles i 
kommunestyremøtet 16.12.21. Det er usikkert om budsjettet er klart til møte i helse og 
omsorgsutvalget 23.11.21. Helse og omsorgsutvalget må avklare om det er ønskelig med et 
ekstra ordinært møte for å godkjenne avtalen, dersom avtale med tilhørende budsjett ikke er 
klart til 23.11.21. 
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Avtale om desentralisert  
ortopedisk poliklinikk 

DMS Nord-Troms 
 
 

 
1. Avtaleparter 

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune og 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN HF).  

Kontaktinformasjon: 

    FORETAKSNR 
   UNIVERSITETSSYKEHUSET 

NORD NORGE HF 
983974899 

   BESØKSADRESSE:  
  SYKEHUSVEIEN 38 

   POSTADRESSE  TELEFON 
   POSTBOKS 6060 07766 

   POSTNUMMER/STED TELEFAX 
   9038 TROMSØ  

  PARTSREPRESENTANT: 
DIREKTØREN 
 
STEDFORTREDER:  
KLINIKKSJEF, NEVRO-, ORTOPEDI- OG 

REHABILITERINGSKLINIKKEN 
   
   

 
 
 

2. Bakgrunn for avtalen 
 
Denne avtalen regulerer organisering og drift av poliklinisk tilbud i 
ortopedi ved DMS Nord-Troms. 
 
3. Beskrivelse av tjenesten  
Desentralisert ortopedisk poliklinikk ved distriksmedisinsk senter i Nord- 
Troms (DMS Nord- Troms) omfatter ortopediske nyhenviste, kontroller og 
sårbehandling. 
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Lege/ fysioterapeut i Tromsø gjennomfører, med bistand av sykepleier ved 
DMS, videokonsultasjon med pasienter. 
 
4. Kriterier for inklusjon av pasienter  
 
UNN fastsetter inklusjonskriteriene for ortopeditilbudet ved DMS Nord-
Troms. UNN har ansvar for inntak av pasienter. 
 
5. Partenes roller, oppgaver og ansvar  
 

a. UNN har det medisinskfaglige ansvaret for ortopeditjenesten ved 
DMS Nord-Troms. Behandlende ortoped har behandlingsansvar for 
pasienten.  
 
UNN har ansvar for kvalitativt god drift ved tilsyn av pasienter på 
ved bruk av e-helseløsninger.  
 
UNN har ansvar for at personell med DMS Nord-Troms har 
nødvendig kompetanse for ortopeditjenesten ved senteret. UNN har 
ansvar for opplæring og etterutdanning av personell for å sikre et 
kvalitativt godt tilbud. Kontaktperson ved UNN har ansvar for å 
informere ansatte ved DMS Nord-Troms om nye 
behandlingsrutiner, videreutdanning og kurs og har ansvar for å 
organisere hospitering ved UNN der det vurderes som nytt og 
nødvendig.  
 
UNN skal i samarbeid med Nordreisa kommune og DMS Nord-
Troms utarbeide veiledninger og retningslinjer i den grad dette 
vurderes som nødvendig.  
 
UNN eier medisinsk-teknisk utstyr og datautstyr. Medisinsk 
forbruksmateriell betales og bestilles fra UNN, jfr. pkt. 7 i denne 
avtalen. Utstyr knyttet til ortopeditjenesten ved DMS Nord-Troms 
kontrolleres og vedlikeholdes av medisinsk-teknisk avdeling ved 
UNN i henhold til UNNs rutiner. 
 

b. Nordreisa kommune stiller lokaler og kvalifisert personale til 
disposisjon for tjenesten. Personell rekrutteres lokalt og ansettes i 
kommunen. Ortopeditjenesten skal ha personalressurs tilsvarende 
20 % stilling fordelt på 1-2 dager per uke. Personell utfører 
behandling etter -veiledning fra, og i jevnlig dialog med, ortoped og 
for øvrig etter utarbeidede retningslinjer.  
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Etter opplæring fra UNN kan teknisk personell i Nordreisa 
kommune gi enkel support på utstyr som brukes som del av 
ortopeditjenesten.  
 

c. UNN forvalter systemansvaret for ortopeditjenesten i samarbeid 
med Nordreisa kommune.  
 

6. Journalføring, dokumentasjon og rapportering  
 
Relevant og nødvendig informasjon skal dokumenteres i henhold til lov, 
forskrift og retningslinjer for ortopeditjenesten ved DMS Nord-Troms. 
Sykepleiere dokumenterer i DIPS ved behov.  
 
Det skal rapporteres månedlig på aktivitet og økonomi og andre aktuelle 
driftsforhold i tråd med rapporteringsrutinene i UNN. 
 
7. Økonomi, finansiering og fakturering  
 
Nordreisa kommune har ansvar for å stille nødvendige og hensiktsmessige 
lokaler til disposisjon og har ansvar for daglig renhold og vedlikehold av 
disse. 
 
Nordreisa kommune dekker lønn, reise og opphold for sine ansatte i 
forbindelse med hospitering eller opplæring ved UNN.  
 
UNN gir et tilskudd for drift av ortopeditilbudet. Tilskuddet justeres hvert 
år framover med deflatoren som framkommer av statsbudsjettet for 
gjeldende år.  
 
Det skal utarbeides årlig budsjett for ortopeditilbudet. Budsjettet 
utarbeides i samarbeid mellom UNN og Nordreisa kommune. Vedtatt 
budsjett regnes som vedlegg til denne avtalen. 
 
Behov for nytt utstyr til verdi over kr 100 000 meldes til UNN innen 1. mai 
i driftsåret. Behov for utstyr under kr 100 000,- behandles på samme måte 
som for UNN HFs øvrige enheter og utstyrsbehov meldes til aktuell 
klinikksjef.  
 
Betaling av tilskudd skjer fire ganger pr år. Nordreisa kommune er 
ansvarlig for å sende godkjent faktura til UNN. Forfall på fakturaene settes 
til hhv 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november hvert år. Den 
enkelte faktura skal omfatte samlet tilskudd for perioden. 
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Ved betalingsforsinkelser kan Nordreisa kommune kreve rente i henhold 
til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 
100. 
 
Detaljert regnskap skal sendes UNN for hvert driftsår innen 15. februar 
påfølgende år. 
 

8. Varighet, endring og oppsigelse av avtalen 
 
Denne avtalen inngås for en prøveperiode fra den er underskrevet og i to 
år. I god tid før avtaleperioden utløper skal partene evaluere tjenesten og 
avgjøre om tjenesten skal videreføres. Dersom tjenesten blir videreført 
skal det inngås ny avtale.  
 
Hver av partene kan si opp avtalen i prøveperioden med 3 – tre – 
måneders varsel. Oppsigelse skal være skriftlig.  
 
 
9. Uenighet og tvist  
 
Uenighet eller tvist etter denne avtalen skal løses ved forhandlinger 
mellom partene.  
 
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 Universitetssykehuset i Nord-

Norge 
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