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Debattheftet "På samme lag" - Innspill til KS for 
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Krav om erstatning 21-02643-104 (sak fra 
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 2021/61 
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Åpen post:  

• Spørsmål angående prosess etter vedtak om forskrift om snøscooterløyper i Nordreisa 

kommune.   

• Spørsmål vedr politiske oppfølging av Bygdevekstavtaler. Bygdevekstavtale ligger i 

statsbudsjettet.      

 

 

 

 

 

 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=18440


PS 1/22 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.01.2022  

 

Behandling: 

Referatsaker tas til orientering.  

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

PS 2/22 Økning av egenandel til Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.01.2022  

 

Behandling: 

Innstilling enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune innvilger kr 60.000,- i driftstilskudd til bibliotek- og kulturbussen i 

Nord-Troms i 2022 under forutsetning av at driften av denne er i tråd med 

samarbeidsavtalen. 

2. Driftstilskuddet indeksreguleres årlig. 

3. Den økte utgiften fordeles etter samme nøkkel som tidligere mellom Oppvekst- og 

kultur, skolene og barnehagene. 

 

 

PS 3/22 Inngåelse av avtale med Nord-Troms Regionråd DA om regnskap og 

andre tjenester 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.01.2022  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunedirektør gis fullmakt til å inngå avtale mellom Nordreisa kommune og Nord-Troms 

Regionråd DA om administrative tjenester mot vederlag. Herunder:  

• Regnskap og lønn.    

• Arkivledelse, journalføring og arkivering av dokumenter, åpning og skanning av 

papirdokument og øvrig dokumenthåndtering, porto og print.  



• Tilgang og opplæring i nytt digitalt sak- og arkivsystem ACOS. Konfigurering og 

kartlegging.    

 

 

PS 4/22 Søknad Smart landsbyutvikling -videre oppfølging 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.01.2022  

 

Behandling: 

Formannskapet fremmet følgende endringsforslag til første kulepunkt: Kommune inviterer 

samarbeidspartnere i prosjektet til videreutvikling av konseptet. Formålet er å gjøre regionen 

attraktiv for bolyst, næringsetablering og unge voksne.   

 

Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: Bygging av Nord-Troms videregående skole 

må prioriteres. 

 

Det ble stemt over fellesforslagene og innstillingen under ett. Innstilling med tilleggs- og 

endringsforslag enstemmig vedtatt.  

   

Vedtak: 

• Kommune inviterer samarbeidspartnere i prosjektet til videreutvikling av konseptet. 

Formålet er å gjøre regionen attraktiv for bolyst, næringsetablering og unge voksne.   
 

• Nordreisa kommune inviterer fylkesrådet i Troms til særskilte drøftinger i forhold til 

realisering av prosjektet Smart landsbyutvikling. 

 

• Bygging av Nord-Troms videregående skole må prioriteres.  

 

 

 

PS 5/22 Ombygging av Halti næringshage -intensjonsavtale om leie av lokaler 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.01.2022  

 

Behandling: 

Olaug Bergset (SP) fratrer behandling av saken jfr Fvl § 6 bokstav e. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

  

Vedtak: 

Formannskapet godkjenner den vedlagte intensjonsavtalen om leie av lokaler i Halti mellom 

Halti næringshage AS og Nordreisa kommune. 

 



Endelig avtale legges fram for formannskapet når prosjektet er ferdigstilt, seinest 1. desember 

2022. 

 

PS 6/22 Debattheftet "På samme lag" - Innspill til KS for tariffoppgjør 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 13.01.2022  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Nordreisa kommune har behandlet Kommunenes Sentralforbund (KS) debattnotat 2022 om 

omstilling i koronaens tid og kommer med følgende innspill:  

 

1. Bør den begrensede økonomiske rammen i Hovedtariffoppgjøret fordeles sentralt, eller bør 

den forhandles lokalt ut fra lokale behov?  

 

Svar: Nordreisa kommune har gjennom flere år gitt KS tilbakemeldinger om at det er en 

fordel om det ikke blir lokale forhandlinger i kapittel 4. Det er et stort og krevende arbeid 

med lite til fordeling.  

 

2. Hvis rammen fordeles sentralt; bør KS søke å gi alle arbeidstakere med sentral lønnsdanning 

en så god, generell lønnsutvikling som mulig, eller ønskes en omfordeling med tydeligere 

opprioritering av enkelte stillingsgrupper framfor andre. I såfall hvilke?  

 

Svar: Nordreisa kommune ønsker en tydelig prioritering, og at denne prioriteringen må 

gjenspeiles de rekrutteringsutfordringer kommunene står ovenfor.  

Det konkurreres om helsepersonell mellom kommuner og også mellom kommuner og 

helseforetak. Den finske og svenske modellen organiserer helsetjenester på en annen måte 

enn i Norge, hvor helse er i et regionalt/statlig forvaltningsnivå, det lokale nivå utfører 

omsorgsdelen.     

 

3. Hvilke andre endringer i Hovedtariffavtalen bør prioriteres?  

 

Svar: Morgendagens oppgaver kan ikke løses på samme måte som i dag. Det ligger et stort 

potensial i lavere sykefravær og heltidskultur. Hovedtariffavtalen må legge til rette for 

utprøving av nye arbeidstidsordninger og oppgavefordeling. De andre nordiske land har 

andre systemer på bl.a. karenstid ved sykefravær.  

 

4. Hva vil kommunen selv ha mest oppmerksomhet på i en tillitsreform, i egen organisasjon og 

overfor lokalsamfunnet? 

 

Svar: Nordreisa kommune mener trepartssamarbeidet, slik den er regulert i hovedavtale, 

hovedtariffavtale og i AML, fungerer godt. Lokalt selvstyre fordrer tillit i bunn, men er også 

avhenging av at kommunene har økonomi til å drive lokalpolitikk.  

 

Tillitsbasert styring må gi mer tillit til kommunal kompetanse og mindre ressurskrevende 

statlig tilsyn og kontroll. Kommunene bruker store ressurser til statlige tilsyn. Staten må ha 



tillit til at kommunene klarer å utføre oppdraget. I dag er der et omfattende kontrollsystem 

med statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner med oppfølgingsvedtak.  

Illustrerende eksempel er pågående tilsyn med spesialundervisning i Nordreisa kommune. 

Før tilsyn involveres alle 4 barnehageledere, spesialpedagogen, barnehagefaglig rådgiver, 

kommunalsjef og 47 dokumenter ble lastet inn for å svare statsforvalter før tilsyn. Deretter 

kommer selve tilsynet. Da blir 4 virksomheter involvert, ordfører og kommunedirektør i 

tillegg til ovenfornevnte. I etterkant av tilsynet blir det oppfølgingsvedtak som skal 

gjennomføres og rapporteres.  

 

Når det gjelder tillitsreform i skolen, mener Nordreisa kommune at det ikke er for mye 

testing i skole. Kravene fra staten gjelder hovedsakelig testing 1 gang i året fra 5 trinn og 

opp. Testing/kartlegging 1-4 trinn er frivillig og opp til den enkelte skole/kontaktlærer. 

Nordreisa kommune mener at det blir for individuelt og mindre kvalitet dersom den enkelte 

lærer/skole skal velge testing eller ikke.  

  

5. Hva bør KS som interessepolitisk aktør ha mest oppmerksomhet på i utformingen av en 

tillitsreform i og overfor kommunesektoren? 

 

Svar: Lokalt selvstyre fordrer tillit i bunn, men er også avhenging av at kommunene har 

økonomi til å drive lokalpolitikk. KS må være pådriver for at kommunene har god nok 

økonomi til å drive lokalpolitikk og utføre oppdraget.  

Tillitsbasert styring må gi mer tillit til kommunal kompetanse og mindre ressurskrevende 

statlig tilsyn og kontroll. KS må være pådriver for mindre statlig styring og kontroll i en 

tillitsreform.  

 

6. Hva bør eventuelt KS bidra med som utviklingspartner for kommunen i gjennomføringen av 

en tillitsreform lokalt?  

 

Svar: Mer samordnet ikt-system i kommunene, lederopplæring og forholdet mellom politikk 

og administrasjon gjennom folkevalgtopplæring er viktig.  

 

 

 


