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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Låneopptak av husbankmidler til videreutlån 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Skjema 2A 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner låneopptak av kroner 3.000.000,- til videreutlån i tråd med 

budsjettskjema 2A datert 08.04.16 

 

 

Saksopplysninger 

Da Skjervøy kommune mot slutten av 2015 hadde godt med startlånsmidler ble det ikke lagt inn 

i budsjett og økonomiplan 2016-2019 at det skulle tas opp nytt husbanklån i 2016. Da 

søknadsfristen nærmet seg og vi allerede da hadde fått mange startlånsøknader, valgte 

administrasjonen å søke om kroner 3 millioner uten vedtak i kommunestyret.  

Vurdering 

Dette vedtaket er bare en formalitet da lånet allerede er innvilget hos Husbanken. 

Videreformidlingslån er selvfinansierende og koster dermed ikke Skjervøy kommune noe. Det 

Skjervøy kommune betaler til Husbanken får vi innbetalt fra lånekundene. 
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Budsjettskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner

Regulert 
budsjett 

2016
Regulering

er 2016

Opprinnelig 
Budsjett 

2016
Regnskap 

2015
FINANSIERINGSBEHOV
Investeringer i anleggsmidler 32 660 000 2 700 000 29 960 000 37 627 435

Utlån og forskutteringer 3 000 000 3 000 000 0 3 620 000

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 6 110 550

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 627 214

Årets finansieringsbehov 35 660 000 5 700 000 29 960 000 47 985 199

FINANSIERING
Bruk av lånemidler -23 960 000 -5 700 000 -18 260 000 -30 535 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 -480 883

Tilskudd til investeringer -4 100 000 0 -4 100 000 0

Kompensasjon merverdiavgift 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 100 000 0 -5 100 000 -15 479 100

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -33 160 000 -5 700 000 -27 460 000 -46 494 983

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 -750 000

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -2 500 000 0 -2 500 000 0

Sum finansiering -35 660 000 -5 700 000 -29 960 000 -47 244 983

Udekket / Udisponert 0 0 0 740 217

08.04.16 Espen Li
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/107 -3 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 08.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Godkjenning av kontrollutvalgets årsrapport 2015 

Henvisning til lovverk: 

- Kommuneloven (1992) 

- Forskrift om kontrollutvalg (2004) 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering 

 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget behandlet årsrapporten for 2015 den 11. februar 2016, og vedtok følgende: 

 

 

Viser forøvrig til rapporten.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/975 -5 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Arild Torbergsen 

 Dato:                 25.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Tilstandsrapport 2015 for grunnskolen i Skjervøy kommune 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

Fremlagte «Tilstandsrapport 2015 for grunnskolen i Skjervøy kommune» tas til etterretning. 
 

 

 

 

 

Henvisning til lovverk: 

 
 1. Opplæringsloven § 13-10:  

”Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret forat krava i 

opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til  

disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit  

forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir  

oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha  

eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale  

kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som  

ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i  

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og  

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret,  

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.”  

2. Opplæringsloven § 14-1 hvor det i fjerde ledd heter:  

”Departementet kan gi forskrifter som pålegg dei ansvarlege for opplæringsverksemd etter  

denne lova og dei som mottar slik opplæring å gi opplysningar og delta i evalueringar og 

rapportere om forhold som er av betydning for evaluering av opplæringsverksemda som er  

omfatta av denne lova.”  

Og i forskrift til lovens § 14-1 der det i § 2-2 om Rapportering fra kommunen og  

Fylkeskommunen bl.a. heter:  

”Skoleeigaren skal medverke til å etablere administrative system og å innhente statistiske  

og andre opplysningar som trengst for å vurdere tilstanden og utviklinga innanfor  

opplæringa.” 
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Saksopplysninger: 

Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater slik disse framkommer ved de årlige nasjonale 

prøvene i lesing, regning på 5., 8. og 9. klassetrinn, og på engelsk i 5. og 8.klassetrinn. Videre gir 

rapporten en oversikt over eksamensresultatene og standpunktkarakterene for 10. klassetrinn.  

I tillegg til læringsresultater omhandler rapporten opplysninger om læringsmiljøet. Her er det  

elevenes svar på den årlige Elevundersøkelsen som framkommer. Det er elever på 7. og 10.  

klassetrinn som årlig deltar i denne undersøkelsen.  

Tilstandsrapporten forteller også hvor stor andel av avgangselevene i grunnskolen som  

fortsetter direkte i videregående skole.  

I rapporten sammenlignes resultatene fra Skjervøy med de øvrige kommunene i  

kommunegruppe 3, med gjennomsnittet for fylket og landet.  

 

Prøvene/undersøkelsene avholdes på disse tidspunktene:  

 

- Skriftlig eksamen 10. klassen: mai  

- Muntlig eksamen 10. klasse: juni  

- Nasjonale prøver 5., 8., og 9. klasse: september/oktober  

- Elevundersøkelsen 7. og 10. klasse: desember 

 

Rapporten baserer seg på disse prøvene og undersøkelsene. Dette er et begrenset utvalg av  

testing/prøving og undersøkelser av elever i løpet av skoleåret, og grunnlaget for å vurdere  

entydig resultater kan være mangelfullt. En vil også oppleve at ved færre elever i testgruppene,  

så vil en kun se store svingninger fra år til år. Derfor bør tallmaterialet sees over en flerårig periode. 

Nytt av året er at i fremstillingen av resultatene for Nasjonale prøver, så er det tatt med en 

usikkerhetsmargin i forhold til lavt antall deltakere.  

Årets rapport har hatt større fokus på hva som må gjøres for å forbedre resultatene, og skolene er  

tatt sterkere med i dette arbeidet. Mot slutten av rapporten listes det også opp tiltak og 

satsingsområder fra skoler og skoleeier.  

Vi mener disse skal styrke læringsmiljøet og læringsresultatene ved skolene. 
 

Selve rapporten har tallmateriale som er under publiseringsgrensen. Det vil si at det er for 

få elever i gruppene til at resultatene kan publiseres. Offentliggjøring vil være brudd på 

personvernet. 

Kommunestyret skal likevel kjenne til og behandle rapporten, slik at rapporten legges 

frem i møtet.  

Etter behandling oversendes rapporten til Fylkesmannen. 
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Torsdag 21. april, 2016 

Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Skjervøy 

kommune 2015 
 

Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten Ja  Nei 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte)  x   

Organisasjonene  x   

Skoler  x   

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen  x   

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen  x   

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 

ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 

privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 

 Kommuner 

 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

  

PS 18/16



Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 
dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er 
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet 
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 

andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 

opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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1. Sammendrag 
Fra og ned 01.08.2009 ble det innført et krav om at det skal utarbeides en årlig tilstandsrapport for 

skoleområdet. Det er tidligere  lagt frem rapporter for kommunestyret hver år  i periodeb 2011 - 2015. 

  

Årets rapport baserer seg på tall fra: 

 

- Elevundersøkelsen i 7. og 10. klasse. Kartlegger elevenes læringsmiljø 

 

- Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk for 5., 8. og 9. Klassene.  

 

- Eksamen- og standpunktkarakterer for avgangselevene 

 

Staten oppforderer til at  alle skoleeiere og skoler fører opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå 

innenfor de målområder som er satt opp. 

Målene i vurderingene er i stor grad som før, oftest sammenligner vi oss med fylkesnivået. 

Vi har innhentet kommentarer fra skolen ved rektor og lærerne på de resultatene i rapporten. 

Nasjonale prøver, eksamener og trivselundersøkelser avvikles slik: 

- Mai - 15: Skriftlig eksamen   

 -Juni - 15: Muntlig eksamen - standpunktskarakterer 

- September/Oktober/Nov - 15: Nasjonale prøver  

- Desember - 15: Trivselsundersøkelser  
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

 

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere 

årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I 

denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning 

Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med 

godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i. 

 

 

Lokale mål 
Skolen skal ha et pedagogisk personale som gjør at elevene får opplæring  og mestring i 
grunnleggende feridigheter. Dette skal gjøre elevene i stand til å delta i videre utdanning og 
arbeidsliv.   

  

 

 

Skjervøy kommune skoleeier | Fordelt på periode  

Indikator og nøkkeltall  2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

Talet på elevar 373 345 331 314 299* 

Årsverk for undervisningspersonale 54,6 48,4 43,7 43,0 41,0 

Andel årstimer til undervisning gitt av 

undervisningspersonale med godkjent utdanning 
97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge 

kjønn 

*I tillegg kommer 19 elever i privatskolen 
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Skoleeiers egenvurdering 

Tabellen viser at elevtallet og ansatte pedagoger har vært synkende i perioden. Prognosene viser at vi 

fremover vil stabilisere oss på rundt 275 elever i den offentlige skolen og 25 i privatskolen. 

 

2.1.2. Lærertetthet 

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

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet i ordinær undervisning 

Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, 

hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre 

sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette 

kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører 

det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt 

norskopplæring. 

 

 

Lokale mål 
Lærertettheten skal ligge på eller over fylkesnivå. 

  

 

 

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk  

Indikator og nøkkeltall  Skjervøy kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

03 

Troms 

fylke 

Nasjonalt 

Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,6 11,9 13,4 

Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 11,1 12,1 14,3 

Lærertetthet i ordinær 

undervisning 
11,9 12,6 15,2 17,0 

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Lærertetthet, Offentlig, 2014-2015, Alle trinn, Begge kjønn 
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Skoleeiers egenvurdering 

Vi har en tetthet av lærere som er bedre enn de vi sammenligner oss med. 

92,4 % av elevene er på Skjervøy tettsted, mens 7,6 % er på Arnøya. 

Sentralisert struktur gir mulighet for effektiv drift. 

2.2. Læringsmiljø 

 

2.2.1. Elevundersøkelsen 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser 

obligatoriske: 

 Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

 Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i 

vurdering for læring. 

 Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om 

det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

 Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser 

og arbeid på skolen. 

 Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å 

medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i 

elevrådsarbeid. 

 Mobbing på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra 

hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall 

elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de 

mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et 

gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 Andel elever som har opplevd mobbing: 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent). Se eget 

diagram. 

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt 

og andel som er i prosent. 

I tabellen er det både indikatorer og indekser. En indikator består av ett spørsmål, mens indekser er satt 

sammen av to eller flere av de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelse 

Du kan se standardavviket for indekser og indikatorer, samt for enkeltspørsmål ved å krysse av for dette 

under tabellen. Standardavvik er et uttrykk for i hvor stor grad elevene er enige. Hvis alle elevene velger 

samme svaralternativ blir standardavviket null. Jo større standardavvik, jo større spredning i elevenes 

besvarelse. 

Hvis du sammenligner resultater over tid må du huske på at størrelsen på utvalget, dvs antallet elever 

som har deltatt i Elevundersøkelsen, har betydning for resultatene. Det er for eksempel vanligvis større 

spredning eller variasjon i svarene jo mindre utvalget er. Det betyr at jo mindre utvalget er, desto større 
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bør forskjellene være for at du kan feste lit til at det har skjedd en reell endring i elevenes læringsmiljø. 

Det betyr imidlertid ikke at du skal bagatellisere endringer i resultater som oppstår i mindre grupper. 

Endringene kan være reelle, men det må eventuelt sannsynliggjøres ved å vise til annen relevant 

lokalkunnskap om elevenes læringsmiljø som støtter en slik tolkning. 

 

Lokale mål 
Vurdering, læring, mestring og mobbing 

Kunnskap: 

 Å legge til rette for et godt læringsmiljø 
 Å gi elevene redskap for læring og sette fokus på basisfagene norsk, matematikk og engelsk 

 Å gi elevene kompetanse som tar vare på vår kulturarv 
 Å gjøre elevene i stand til å møte utfordringene i et samfunn i endring  

Yteevne: 

 Å oppmuntre elevene til læring i samsvar med sine evner og forutsetninger 
 Å legge til rette slik at elevene prioriterer skolearbeid og er aktive i læringsprosessen 

Mobbing: 

 Skolene skal jobbe for et mobbefritt miljø. 

Resultatene skal være like godt eller bedre enn fylkessnittet 

  

 

 

7. KLASSE: 
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10. KLASSE 
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Skoleeiers egenvurdering 

Viktige prinsipper for vurdering 

Det er særlig fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurderingsprosesser som har 

til formål å fremme læring. 

Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 

Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 

Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.  

Får råd om hvordan de kan forbedre seg. 

Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. 

Tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd og om forbedring og involvering i 

vurderingsarbeidet, er viktig for å fremme læring. Disse prinsippene er nedfelt i forskrift til 

opplæringsloven som rettigheter for elever og lærlinger. Prinsippene kan bidra til at både 

lærer/instruktør og elever/lærlinger får mulighet til å påvirke undervisningen ved hjelp av 

kommunikasjon og dialog. 

Vi ser av resultatene i tabellen at for barneskolen så er vi innenfor målsettingen på 5 av 6 parameter. 

For ungdomsskolen er vi ikke innenfor målsettingen på resultatet av gjennomsnitt som Fylket.  

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller 

oftere (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 

krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 

i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

Lokale mål 
Skolene skal jobbe for et mobbefritt miljø. 
Resultatene skal være like godt eller bedre enn fylkessnittet 

oftere (prosent), Offentlig, 2014-2015, Trinn 10, Begge kjønn 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Mobbetallene er svært gode for barneskolen, mens for elevene i 10. klasse viser tallet et avvik siste 

måling . Det gjøres et godt arbeid med dette viktige temaet av skolen og foreldrene. 

Undersøkelsen gjelder for 7 og 10 klasse. Disse utgjør ca 22 % av elevmassen 
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2.3. Resultater – deler unntatt offentlighet 

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

 

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De 

nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 

er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 
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Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

 

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Om lesing 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Om regning 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 

prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Om engelsk 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

PS 18/16



 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor 

mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 10. klasse 

Deler unntatt offentlighet 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

2.3.4. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Har som mål at våre elever skal ha et snitt på rundt 4,0 i karakter,  altså 40,0. 

 

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode  

Indikator og nøkkeltall  2010-

11 

2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

Skjervøy kommune skoleeier - Grunnskolepoeng, 

gjennomsnitt 
36,5 37,4 36,7 39,1 38,2 

Kommunegruppe 03 - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 40,1 39,7 40,1 40,3 40,1 

Troms fylke - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 40,0 40,0 40,2 40,2 40,5 

Nasjonalt - Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 39,8 39,9 40,0 40,3 40,7 

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Grunnskolepoeng, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn 
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Skoleeiers og skolen egenvurdering                                                       
Resulatene ved skolen dette året er ikke like bra som vi hadde målsetning om. Våre elever fikk 
poengsummen 38,2 og dette er under prestasjonsnivået hos kommunegruppe 3 og på fylket. Skolen er 

ikke fornøyd med resultatet. Vi har fokus på egen undervisning og hvordankvalitetssikre denne. Skjervøy 
ungdomsskole har hvert år skriftlige sensorer som deltar i sensureringen av eksamen. Disse lærerne 
bidrar sterkt til at skolens vurderingsarbeid holder et høyt faglig nivå. Våre resultater på 
standpunktkarakter sett opp mot resultatene på eksamen samsvarer i stor grad (varierer rundt 0,5 
poeng). I dagens målingskultur der «kommunebarometret» og andre målinger er utslagsgivende for 
hvordan egen kommune kommer ut i media kan det derfor oppstå misforhold mellom standpunkt og 
eksamenskarakterer. Ser en store sprik mellom standpunktkarakterer og eksamensresultat kan dette 

være indikatorer på at karaktersettingen må drøftets og evalueres i lys av faglige tyngde hos de som 
deltar på regionale sensorskoleringer. Ved vår skole skjer denne evalueringen hvert år, dette er kansje 
ikke tilfellet ved alle skolene vi sammenligner oss med i vår region. 

Vurdering                                                                                                                            

Resulatene ved skolen dette året er ikke like bra som vi hadde målsetning om. Våre elever fikk 

poengsummen 38,2 og dette er under prestasjonsnivået hos kommunegruppe 3 og på fylket. Skolen er 

ikke fornøyd med resultatet. Vi har fokus på egen undervisning og hvordankvalitetssikre denne. Skjervøy 

ungdomsskole har hvert år skriftlige sensorer som deltar i sensureringen av eksamen. Disse lærerne 

bidrar sterkt til at skolens vurderingsarbeid holder et høyt faglig nivå. Våre resultater på 

standpunktkarakter sett opp mot resultatene på eksamen samsvarer i stor grad (varierer rundt 0,5 

poeng). I dagens målingskultur der «kommunebarometret» og andre målinger er utslagsgivende for 

hvordan egen kommune kommer ut i media kan det derfor oppstå misforhold mellom standpunkt og 

eksamenskarakterer. Ser en store sprik mellom standpunktkarakterer og eksamensresultat kan dette 

være indikatorer på at karaktersettingen må drøftets og evalueres i lys av faglige tyngde hos de som 

deltar på regionale sensorskoleringer. Ved vår skole skjer denne evalueringen hvert år, dette er kansje 

ikke tilfellet ved alle skolene vi sammenligner oss med i vår region. 

2.4. Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 

anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

Lokale mål 
Målet er som for nasjonen 

 

Skjervøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk  

Indikator og nøkkeltall  Skjervøy 

kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

03 

Troms 

fylke 

Nasjonalt 

Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole 

100,0 98,2  98,0 

Skjervøy kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, 2014-2014, Alle 

trinn, Begge kjønn 
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Skoleeiers egenvurdering: Målet er nådd 

2.5. Satsingsområder og utfordringer - Skjervøy ungdomsskole 

I 2015 har virksomheten lagt vekt på følgende: 

Økt bruk av Fronter som læringsplattform for ansatte og elever. Ferdigstille lokale læreplaner og 

utvikle ny informativ hjemmeside. Aktivt arbeid for et godt psykososialt miljø på skolen der både 

trivselsfremmende tiltak, frokost og frukt inngår. Videreutdanne lærere slik at vi oppfyller de nye 

kompetansekravene som er kommet ( minst 60 st.poeng i hovedfagene norsk, matematikk og 

engelsk). Renovering av eksisterende bygningsmasse slik at skolebygget fremstår nærmere dagens 

standard med tanke på varme, ventilasjon og ikke minst adgang til moderne hjelpemidler.  

 

1) Utfordringer framover. 

Skolen ser for seg at det er utfordringer med å videreutdanne mange lærere samtidig som en 

ønsker tilstedeværelse og kontinuitet i skolehverdagen. Skolen har fokus på at vi skal ha godt 

kvalifisert personell ansatt til en hver tid på vår skole.  

Skolen ser at det kreves store ressurser for å oppdatere skolens datapark med jevne mellomrom. 

Vi ser at en velfungerende datapark er avgjørende for å kunne tilby våre elever den varierte 

undervisningen som vi ønsker.  

Skolens satsingsområde for 2016/2017 blir lesing i alle fag. Vi mener denne grunnleggende 

ferdigheten er avgjørende for at våre elever skal stå best mulig rustet i alle fag. Skolen ansetter 

og utdanner en egen ressurslærer i 20% stilling som skal være mentor i prosjektperioden som 

strekker seg over de neste to årene. 

Skolen ser at andelen unge som sliter med psykisk helse er voksende. Vi er bekymret for denne 

dreiningen, og ser derfor at et nært samarbeid med foresatte og ulike hjelpeinstanser er 

avgjørende.  

 

 

2.6. Satsingsområder og utfordringer -Skjervøy barneskole 

Elevenes utbytte av undervisningen 

Vårhalvåret 2015 jobbet vi igjen med å revidere og ferdigstille noen lokale fagplaner. Kompetansemålene 

i læreplan av 2006 brytes ned til læringsmål og det lages kriterier for måloppnåelse. Samtidig skal de 

grunnleggende ferdighetene bakes inn i fagplanene. Dette er et stort og vanskelig arbeid som vi har 

jobba med i mange år. Det er kanskje først etter at planene er tatt i bruk at vi ser hvor vanskelig det er å 

lage konkrete og klare mål. 

Samtidig med dette arbeidet har vi satt fokus på elevenes læringsutbytte av undervisningen. Vi har 

varierende resultater på nasjonale prøver og ser at både kunnskapsnivå, typen oppgaver og rammene 

rundt prøvene kanskje ikke er godt nok innarbeidet i elevenes daglige undervisning. 

Vi har mange elever som mottar spesialundervisning.  Forholdsvis mange av dem blir oppmeldt til PPT 

sent i skoleløpet. I den forbindelse har vi utarbeidet planer for obligatoriske kartleggingsprøver, 

programvare for registering av resultater over hele skoleløpet, planer for systematisk oppfølging av 

elever i «faresonen» og brukt ressurser til spesialpedagogiske team som følger opp kartlegginger, tar 

utfyllende kartlegginger og kommer med forslag på tiltak. Vi tror at over litt tid skal dette gi resultater 
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Ståstedsanalysen 

Skjervøy barneskole gjennomførte høsten 2015 en Ståstedsanalyse utarbeidet av Udir.  Målet med 

Ståstedsanalysen er å skape felles refleksjon om skolens praksis og om hvilke områder skolen vil 

prioritere å jobbe videre med.  

 

Kommentarer til tabellen:  

- 27 lærere deltok i kartleggingen (Denne sier ingenting om elvenes eller foreldrenes meninger) 

- Det var 105 spørsmål innenfor de 6 hovedtemaene 

- Innfor disse hovedtemaene har skolen valgt å jobbe videre med   

1. Vurdering for læring 

2. Digital kompetanse i kollegiet 

3. Lojalitet til egne beslutninger 

4. Lokalmiljøet 

- Disse 4 områdene vil være skolens satsingsområder i de kommende år 

 

 

UTFORDRINGER FRAMOVER 

I 2014/15 ble Kunst & Håndverksavdelingen flyttet tilbake til skolens lokaliteter. For å gi denne plass, 

mistet skolen 3 klasserom. Samtidig ble ett klasserom ominnredet til ventilasjonsrom for det nye 

energispareprosjektet EPC og to grupperom. I dag sitter vi igjen med 14 vanlige klasserom, og vi ser at 

med det antall barn som er født de to siste årene i kommunen, kan romsituasjonen bli en utfordring for 

barneskolen. 

Elevtallet på skolen har sunket de siste årene. Færre elever gjør at det kun blir en klasse på flere 

klassetrinn. Klassene blir store, klasserommene er små og det blir flere elever pr lærer. Skolen har i lag 

med FAU problematisert dette for politikerne og fått noe forståelse. Vi håper at dette ikke er noe vi må 

gjøre hvert år framover. For å skape forutsigbarhet og gode læringsarenaer for våre elever hadde det 

vært ønskelig at politikerne på Skjervøy kunne si noe om elevtetthet i en klasse på barneskolen og 

spesielt i 1. – 4. klasse.   

Skolen opplever nesten daglig mangel på vikarer med godkjent kompetanse. Vi er på kant med 

Opplæringsloven fordi vi ikke har lærere som kan gi elevene den undervisningen de har krav på.  Med 

nedskjæringer og innsparinger har vi lite å gå på. Det blir tungt og frustrerende å stå i over tid. Vi ønsker 

Ståstedsanalyse Udir 

Hovedtema – skolens praksis- 

Skolens praksis er 

tilfredsstillende 

Skolens praksis må 

bedres 

Skolens praksis må 

endres- tiltak 

nødvendig 

 Kompetanse og motivasjonen 48,1 % 51,9 % 0 % 

Tilpasset opplæring og vurdering 44,4 % 48,1 % 7,4 % 

Læringsmiljø 92,3 % 7,7 % 0 % 

Kultur for læring 88,9 % 11,1 % 0 % 

Ledelse 92,6 %  7,4 % 0 % 

Profesjonsutvikling og samarbeid 51,9 % 44,4 % 3,7 %  
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at skolen må få de rammene som gir elevene en optimal læringsarena og  et arbeidsmiljø som fremmer 

trivsel og læring. 

 

 

2.7. Satsingsområder og utfordringer-Arnøyhamn skole 

Arnøyhamn har vært preget av drastisk nedgang i folketall, mest synlig i aldersgruppa som går på skole 
og i barnehage. Selv om hjørnesteinsbedriften Arnøy Laks AS har et høyt produksjonstall og gir stor 

avkastning i forhold til samfunnsinntekter i kommunen, ser ikke de samfunnsmessige virkningene ut til at 
det påvirker barnetallet hverken på skole, eller i barnehage. De største utfordringene fremover for skolen 
og barnehagen vil bli å opprettholde et forsvarlig pedagogisk tilbud i små grupper.  Det som i tillegg er en 
utfordring, er logistikken i det daglige på hele Arnøya. Derfor er det heller ingen enkel avgjørelse å skulle 

legge ned ei framtidig drift ved oppvekstsenteret. Utfordringen ligger i å legge til rette for god 
sosialkompetanseopplæring og utvikling av godt læringsmiljø i elevenes eget nærområde, og nødvendige 
pedagogiske ressurser.  

Skolen har arbeidet mye med det sosiale miljøet i 2015. Dette vil vi fortsette med og satse enda sterkere 
på i vårt videre virke.  

 

2.8. Kommunal og regional kompetanseutvikling 

SATSINGSOMRÅDER SKOLEUTVIKLING/ETTERUTDANNING 2015 

Hovedsatsing grunnskole LMT/UIU. 

Som en videre satsing på Ny GIV (avsluttet des. 2013) startet kommunene i Nord-Troms ”Læring, mestring 

og trivsel” (LMT) høsten 2013. Satsinga er også en forberedelse til statens satsing på ungdomstrinnet, hvor 

kommunene Nord-Troms skal inn i pulje 4 (høst 2016). 

 

Statlig strategi for ungdomstrinnet; Ungdomstrinn i utvikling 

Mål: at tiltakene i strategien skal inn i alle skoler i alle kommuner innen fire år. Satsingen har fokus på 

klasseledelse, regning, lesing, skriving, vurdering for læring - en praktisk, variert og relevant opplæring.  

 

Målene med ”Ungdomstrinn i utvikling” og ”Læring, mestring og trivsel” er sammenfallende - å gi spesielt 

tilpasset opplæring ved hjelp av praktiske arbeidsmetoder med fokus på de grunnleggende ferdighetene. 

Et mål er også å redusere overdreven bruk av spesialundervisning og bidra til at den spesialundervisninga 

som gis holder høy kvalitet. 

 

UTVIKLINGSPROSJEKTER I KOMMUNEN OG REGIONEN I 2015. 

 

Regionalt utviklingsprosjekt ”Framtidas kunnskapsarena»; Samarbeidsprosjekt skole/barnehage og 

bibliotek i regionen (2011-2015) 
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Prosjektet ble avsluttet høsten 2015. Nordreisa er vertskommune og prosjektleder er Wenche Ratama. 

Arbeidsgruppa har bestått av medlemmer fra skolen, bibliotekene og regionkontoret. 

Prosjektet har fire satsingsområder; biblioteket som kunnskapsressurs for barnehage, skole og 

studiebibliotekene samt flerkulturelle bibliotektjenester. 

Prosjekt ”Giellamatki – samiske språkreiser” (2014 – 2016) 

er et konsept utviklet av regionkontoret, Språksenteret i Storfjord og fagnettverket for samisk og finsk.  

Målsettinga er at elever på mellomtrinn og u-trinn i regionen skal møte hverandre og knytte kontakt, samt 

få en ny språkarena for elevene med samisk i regionen.  

Prosjekt: Regionalt Newtonrom 

Skjervøy kommune er eier og hovedansvarlig for etableringen av Newtonrommet. Tilbudet vil være 

regionalt, og alle kommunene og videregående skole i region vil være brukere av rommet ut fra egne 

behov. Rommet er en del av realfagsatsinga. 

 

Prosjekt IKT-plan – utviklingsarbeid i Nord-Troms skolene fra høsten 2015. 

Kunnskapsdepartementet har lagt opp til satsing på IKTplan, med målsetting å bygge opp en felles 

nasjonal plan for IKT som grunnleggende ferdighet i skolen 

«Nøkler til naturfag» - etterutdanning i naturfag   

Finansiert av Naturfagsenteret og Uit. Tre samlinger med mellomarbeid ble gjennomført på Storslett skole 

høsten 2015 med 14 deltakere fra flere N-T kommuner. 

Prosjekt Entrepenørskapssatsing i Nord-Troms.    

Bakgrunn: Gjennom Omdømmeprosjektet ser man behov for en helhetlig satsing på entrepenørskap i 

regionen for å styrke framtidig næringsutvikling gjennom å bli kjent med og se muligheter i egen region.  

KURS OG KOMPETANSEDAGER I REGI AV REGIONKONTORET 2015 

Det har vært arrangert følgende kurs- og kompetansedager for pedagogisk personell i forbindelse med 

satsingene i Nord-Troms: 

- Fagdag Forvaltning og rettigheter samisk/finsk 21.1. 
- Kurs Geogebra 13.3. 

- Fagdag skoleeiere og skoleledere 24.3.  
- Fagdag muntlig eksamen 22.4. 
- Kurs IKTplan 27.5. 
- Lesestrategier, lesing og skriving, bruk av digitale verktøy v/Astrid Berg 

- 2 dagers læreplanseminar samisk/finsk i mars 
- Kurs Lesing i alle fag 17.8. 
- Kurs Regning i alle fag 17.8. 
- 3 dagers språksamling samisk/finsk elever (8.-10.9.) 
- 3 dagers etterutdanning m/mellomarbeid i Naturfag høsten 2015 
- Dialogseminar: Flerkulturell kompetanse og forståelse 1.10. 
- Lyd/bilde kurs IBBY i hver kommune 3.11. 

- Kurs læringsmiljø: Å snu en klasse, Lyngen 19.11. 
- Kurs Oppfølging av nasjonale prøver, Storfjord 19.11. 
- Kurs Vurdering for læring, Nordreisa 19.11. 
- Fagdag muntlig eksamen 24.11. 
- 4 nettverksmøter ressursgruppa 
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- 2 Rektornettverk 
- 2 dager nettverk rådgivere 
- 2 fagdager samisk- og finsk fagnettverk 

 

2.9. Satsingsområder skoleeier 

Tiltaksplan skoleeier: 

Deling - Kvalitetssikring - Tilbakemelding 

 

Tiltak 15/16 16/17 17/18 

Forberedelse og fokus på: 

-Nasjonale prøver   

-Elevundersøkelsen 

 

x x x 

Tilsyn vurderingsforskriften 

Retningslinjer/prosedyrer 

for oppfylling av forskriftene 

Tilsyn FM 2016 

x x  

Kvalitetssikringssystemer 

-1310.no for skolene 

-Kvalitetssystemet for hele 

kommunen 

X 

 

x 

X 

 

x 

X 

 

x 

Ta i bruk: 

Kartleggingsverktøy/ 

Programvare: 

-Vokal, Kartleggeren, NP 

x x  

Læringsplattform                    

-Fronter 

x x x 

Entreprenørskap x x x 

Læring – Mestring- Trivsel  

-Ungdomstrinn i utvikling 

x x x 
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-Fokus på grunnleggende  

ferdigheter og regning/lesing i 

alle fag 

-Lesing i alle fag 

-Lærende skole 

IKT-plan x x x 

Kystsamfunnsplan/ 

«Tre stammers møte» 

x x  

Newtonrom x x x 

Videreutdanning i matte, 

norsk, eng, matte  

X 

 

 

x  

Miljøfyrtårn 

 

x x x 

Hjemmeside skolene (Moava) x x  
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Skoleeier har utarbeid visjon, satsingssområder med målsettinger. Egen tiltaksplan ruleres årlig 

 

 

 

 

                                           Slik gjør vi det i skjervøyskolen: 

 

 

 

 

Målsettinger 

 

 

 

  

                              Satsingsområder: 

o       Delingskultur 

o       Kvalitetssikring 

o       Tilbakemeldingskultur 

                    Skjervøy kommune                           

                     Visjon for grunnskolen 

    «Vi bygger framtidas kompetanse i lokalsamfunnet»
 

 

-  

 

Med delingskultur mener vi: 

Alle i Skjervøyskolen skal 

drive med erfaringsdeling 

av fag og metode. 

. 

 

Med tilbakemeldingskultur/  

læringssløyfer mener vi: 

Tilbakemelding og 

kommunikasjon i alle 

ledd 

 

Med kvalitetssikring mener vi: 

Gjennomføring, rapportering 

og evaluering av gjøremål 

i.h.t. opplæringsloven§ 13.10 

og Kunnskapsløftet. 

 

KJENNETEGN: 

Systematisere og dokumentere 

elevens læringsreise. 

- Vokal                                             

- Feide 

 

 

KJENNETEGN: 

Dette må innbefatte alle 

aktører i skolesamfunnet; - 

elever, lærere, foreldre,  

skoleledere og skoleeier 

- Brukerundersøkelser            

- Medarbeidersamtaler           

- Underveisvurdering 

 

KJENNETEGN: 

Dette gjør vi gjennom å utvikle 

felles undervisningspraksis, dele 

kompetanse etter kurs og etter- 

og videreutdanning, skolebasert 

kompetanseutvikling og 

nettverksbygging 

- Skolevandring 

- Årlige fagmøter mellom 

skolene 
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2.10. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning 

Antall 
elever 
11/12 

% Antall 
elever 
12/13 

% Antall 
elever 
13/14 
 

% Antall 
elever 
14/15 

% 

        

73 av 373 19,6 % 44 av 357 12,3 43 av 348 12,3 39 av 336 11,6 

        

 

Årstall Antall elever med 
enkeltvedtak spes ped 

Totalt ant elever % elever med 
enkeltvedtak 

11/12 

 

73 373 19,6 

12/13 
 

44 357 12,3 

13/14 
 

43 348 12,3 

14/15 
 

39 336 11,6 

15/16 
 

47 315 14,9 

 

Tallene inkluderer privatskolen. 

 

 

 

Spesialpedagogiske tilleggstimer  

I tabellen er det tatt med timer til privatskolen og timer refundert av andre kommuner 

År Pedagogtimer Assistentimer 

2011-12 309,5 296 

2012-13 264,5 238 

2013-14 224 282 

2014-15 217 262 

2015-16 174 344 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 

Skolene og skoleeier har i bruk et kvalitetssikringssystem (1310.no). Dette har vært under utarbeidelse 

fra 2012. 

 

Systemet er bygd opp ved at det er  lagt inn et ferdig årshjul med gjøremål som er lenket opp mot 

aktuell paragraf i Opplæringsloven . Skoleansvarlige i kommunen kan endre, slette, eller legge til 

gjøremål samt laste opp kommunens maler eller andre dokumenter som hører til. 

 

Rektor/inspektør logger seg inn og merker av når gjøremål er gjort. I tillegg kan man enkelt registrere 

henvendelser, f.eks. mobbing eller fri utenom ferietid. 

 

Kommunens administrasjon kan logge inn og få en oversikt/status og enkelt generere rapporter over alle 

skolenes gjøremål. 

 

Skolelederne og skoleeier har i løpet av året jobbet med systemet, og satt inn flere gjøremål til skolene. 

Områder som systemet ivaretar bl.a. kvalitetsikring av er bla.; § 9a Plan for å fremme elevens 

psykososilae miljø,  enkeltvedtak i forhold til retten til spesialundervisning og etablering av skolenes 

rådsorgan. 

I 2015 har kommunen startet opp et arbeid med et felles kvalitetssikringssystem for Skjervøy kommune. 

I dette systemet vil det komme: 

Rutiner og prosedyrer, Kvalitetshåndbok, Melde og behandle avvik, HMS håndbok, Risikoanalyse og 

Årshjul. 
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4. Konklusjon 

 

Barnetrinnet: 

  

Målinger Under målsetting –
Flere målinger 
gjennomføres-tiltak 
settes inn 

Under observasjon-
Tiltak vurderes 

Godkjent 

Elevundersøkelsen:  

- Læringsmiljø 

11 målinger 

   

- Mobbing 2-3 

ganer i uka 

   

Nasjonale prøver:  

- Engelsk    

- Matematikk    

- Lesing    

 

Ungdomstrinnet: 

Målinger Under målsetting –
Flere målinger 
gjennomføres-tiltak 

settes inn 

Under observasjon-
Tiltak vurderes 

Godkjent 

Elevundersøkelsen:  

- Læringsmiljø 
12 målinger 

   

- Mobbing 2-3 
ganer i uka 

   

Nasjonale prøver 
8. klasse: 

 

- Engelsk    

- Matematikk    

- Lesing    
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Målinger Under målsetting –

Flere målinger 
gjennomføres-tiltak 
settes inn 

Under observasjon-

Tiltak vurderes 

Godkjent 

Nasjonale prøver 

9. klasse: 

 

- Matematikk    

- Lesing    

Skriftlig eksamen 

10. klasse: 

 

- Engelsk    

- Matematikk    

Muntlig eksamen 

10. klasse: 

 

- Engelsk 

 

   

 
- Mattematikk 

- Naturfag 
- Norsk 

   

Gunnskolepoeng 
gjennomsnitt 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/70 -39 

Arkiv: 140 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 21.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/16 Formannskap 21.04.2016 

19/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027, sluttbehandling. 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven kap 11 

Naturmangfoldsloven 

 

 

Vedlegg 

1 Merknadsbehandling av høringsutkast KPA Skjervøy kommune 31.08.2015 

2 Planbeskrivelse 31.08.15 kommuneplanens arealdel for Skjervøy 2015-2027 

3 VEDLEGG 1 Planbestemmelser og retninglinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027, 

datert 31.08.2015 

4 VEDLEGG 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse (areal-ROS) 31.08.2015 

5 VEDLEGG 3 Handlingsprogram 31.08.2015 

6 VEDLEGG 4 Områdenummer og områdenavn 31.08.2015 

7 VEDLEGG 5 Liste over reguleringsplaner 31.08.2015 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den legger 

for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy kommune mener 

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 

strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  
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Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 

Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 21.04.2016  

Behandling: 

Tillegg til innstillingen fra administrasjonen: 

 Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom 

Skjervøy kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og 

Fylkesmannen i Troms. Målet med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. 

Konklusjonen fra dette møtet var at Sametinget opprettholder sin innsigelse 

 

Generell oppfordring fra formannskapet: 

- Gjennomgang av planen for å se om det må gjøres mindre korrigeringer før behandling i 

kommunestyret. Kart må også legges ved til kommunestyre saken.  

 

Innstillingen med tillegg fra administrasjonen, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak. 

 

Skjervøy kommunestyre tar ikke innsigelsen fra Sametinget tilfølge på siste setning i § 3.3, i 

planbestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2015-2027. § 3.3 som sier at «Framtidig 

fritidsbebyggelse skal samles i felt, og reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen 

gjelder for 3 eller flere hytteenheter.» 

Siste del av § 3.3, med følgende ordlyd: «Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere 

hytteenheter» unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Begrunnelse: Skjervøy kommunes begrunnelse for å ikke ta innsigelsen til følge er at den legger 

for strenge begrensinger på hva kommunen kan tillate og ikke tillate. Skjervøy kommune mener 

at den strategien som er lagt skal kunne håndtere fritidsbebyggelse på en måte som ivaretar 

andre viktige hensyn som reindriftsnæringen, landbruksnæringen, kulturminnevern, 

strandsonevern, m.m. I tillegg mener Skjervøy kommune at «hyttefolket» er med på å 

opprettholde aktivitet på øyene i distriktet, og slik sett bidrar til å levende bygder.  

 

Vedtaket begrunnes også med at det den 19. oktober ble gjennomført et møte mellom Skjervøy 

kommune, ved Eivind Mathisen og Svein Solberg, Sametinget og Fylkesmannen i Troms. Målet 
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med møtet var å få Sametinget til å trekke innsigelsen. Konklusjonen fra dette møtet var at 

Sametinget opprettholder sin innsigelse 

 

Skjervøy kommunestyre kan heller ikke se at den beskjedne hyttebygginga som finner sted i 

Skjervøy er til hinder eller til sjenanse for utøvelse av reindrift i kommunen. Vedtaket begrunnes 

også med at det ikke er kommet innsigelser fra Fylkesmannen i Troms, som er 

innsigelsesmyndighet når det gjelder utøvelse av reindrift. 

 

Skjervøy kommunestyre viser til plan- og bygningslovens § 11–15 og vedtar kommuneplanens 

arealdel for Skjervøy kommune 2015 – 2027. 

 

Skjervøy kommunestyre ber administrasjon om å legge fram en sak med fokus på 

Arnøy/Laukøyforbindelsen hvor fastlandsforbindelse til Kågen vektlegges. Det bør komme fram 

vurderinger på hvilket plangrunnlag som er mest hensiktsmessig for dette. Rullering av 

eksisterende arealplan eller utarbeidelse av egen reguleringsplan? 

 

 

Saksopplysninger/Vurderinger 

Forslag til kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015-2027 høringsutkastet (datert 

28.04.15) ble lagt ut til offentlig ettersyn etter vedtak i Skjervøy kommunestyre 06.05.15. 

Høringsfristen ble satt til 01.07.15. 18 merknader kom inn i hørings perioden. Åtte har avsender 

offentlige etater, mens de resterende ti er fra private. I denne sammenheng vises det til vedlagte 

hefte «merknadsbehandling» datert 31.08.2015. 

 

Som vedtaket viser så er planen ferdig med unntak noen områder der Sametinget har fremmet 

innsigelse. Sametinget ber om at planbestemmelsene, § 3.3, endres og at det legges et generelt 

byggeforbud i LNFR-områder med unntak for bygninger/anlegg knyttet til stedbundne næringer. 

Innsigelsen mot planbestemmelsene er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og 

gjelder § 3.3, i planbestemmelsene som sier at Framtidig fritidsbebyggelse skal samles i felt, og 

reguleringsplan skal utarbeides. Denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter. Siste 

del av § 3.3, med følgende ordlyd: «denne bestemmelsen gjelder for 3 eller flere hytteenheter» 

unntas rettsvirkning og tas videre til mekling. 

 

Høringsutkastet (datert 28.04.15) ble lagt ut til offentlig ettersyn etter vedtak i Skjervøy 

kommunestyre 06.05.15. Høringsfristen ble satt til 01.07.15.  

 
Det vises imidlertid her til § 11-16 første ledd som innebærer at innsigelse til kommuneplanens 

arealdel kan være avgrenset til en nærmere bestemt del og planen for øvrig gis rettsvirkning. 

 

Forslag til kommuneplanens arealdel legges fram til sluttbehandling. I høringsrunden kom det 

inn mange høringsuttalelser. Det var både innsigelser, 2 stk, og noen merknader fra 

sektormyndigheter, nye innspill fra grunneiere eller andre og noen protester fra grunneiere eller 

naboer til foreslåtte områder. 

 

Fylkesrådet fremmet følgende innsigelse til planforslaget kommuneplanens arealdel 2015-2027 

for Skjervøy kommune i henhold til pbl. § 5-4: 

«I henhold til regional planretningslinje i regional plan for landbruk, skal landbrukets 

kjerneområder innarbeides i kommunens samfunns- og arealplan. Kjerneområdene skal 

innarbeides i kommunens arealdel som hensynssone ved utarbeidelse av ny arealdel til 

kommuneplanen. Troms fylkeskommune fremmer herved innsigelse til manglende 
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kartlegging av landbrukets kjerneområder og kartfesting av disse i Skjervøy kommunes 

forslag til kommuneplanens arealdel.» 

 

Ovennevnte innsigelse er tatt til følge og rettet opp i planen. 

 

Arnøy/Laukøyforbindelsen. 

Fergeforbindelsen til Arnøya er en transportmessig flaskehals for utvikling av industribedriftene 

på Arnøya. Arnøy Laks AS har i innspill til planen framhevet at Arnøy- og Laukøyforbindelsen 

bør reflekteres i arealdelen i større grad. De påpeker at ved å ta høyde for prosjektet i planen, vil 

man spare betydelig tid når prosjektet skal realitetsbehandles. 

 

Styreleder i selskapet Arnøy- og Laukøyforbindelsen opplyser i merknad om følgende: 

 
«Med utgangspunkt i en studie bestilt av selskapet, utført av Rambøll A/S i samarbeid med 

Skjervøy kommune, og etter avklaringer med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, blir 

traséalternativ 2, lansert som det beste alternativet. Akustiske undersøkelser av området for 

traséalternativ 2 er også utført. Forbindelsen består av tunnelløsning under Kågsundet samt 

fylling og bro mellom Arnøy og Laukøy. Traséalternativ 2 inn på plankartet? Styreleder ber om 

at anbefalt traséalternativ 2 blir tatt med i arealdel til kommuneplan for Skjervøy kommune da 

dette bidra til ytterligere framskritt i planene om fast forbindelse mellom Kågen, Arnøy og 

Laukøy. Tas inn som hensynssone.» 

 

Ovennevnte innspill til planen er drøftet i merknadsbehandlingen. Skulle disse merknadene blitt 

tatt med i planen så måtte planen ut på en ny høringsrunde. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at det er svært viktig at Skjervøy kommune nå får 

kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015-2027 opp til politisk behandling med 

vedtak. En ny høringsrunde ville være uheldig i denne sammenheng. 

 

For øvrig vises det til vedlagte dokumenter i saka. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/212 -4 

Arkiv: K40 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 28.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Lauksletta: Søknad felling av grågås utenom ordinær jakttid - Henrik 

Nygaard 

Henvisning til lovverk: 

Naturmangfoldloven 

Forskrift om felling av viltarter 

 

Rådmannens innstilling 

 

Med hjemmel i Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer 

andre viltarters reproduksjon av 1. september 1997, Kap II, B, jfr. naturmangfoldlovens § 17, 

jfr. § 77 gjør Skjervøy kommunestyre følgende vedtak: 

 

1. Henrik Nygaard gis tillatelse til felling av inntil 15 grågås på egen eiendom og på 

eiendommer som drifta leier/høster i Skjervøy kommune. 

 

2. Fellingstillatelsen er gyldig fra og med 26.4.2016 til og med 15.8.2016. 

 

3. Det settes følgende vilkår for fellingstillatelsen: 

a. Det tillates ikke felling av grågås i perioden 15.6. 2016– 20.7. 2016. 

b. Fellingen skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig i h.h.t gjeldende regelverk. 

c. Felling av grågås kan utføres av den grunneier bemyndiger og grunneier har ansvar for at 

de oppfyller kravene i lover og forskrifter. 

d. Dersom det skal felles gås på eiendommer som søker leier, må det innhentes tillatelse til 

felling fra berørt grunneier. 

e. Antall felte gjess må rapporteres til Skjervøy kommune før 15. august og det må 

differensieres mellom fellinger før og etter 1. juni. Dette er viktig for å kunne evaluere 

om behovet for skadefellinger om våren avtar. 
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Saksopplysninger 

 

Henrik Nygaard, Lauksletta har søkt om tillatelse til felling av grågås på egne eiendommer og 

på eiendommer som leies/høstes. Det er søkt om felling av 20 gjess. 

 

Jakttiden for grågås i Troms er 15.08. – 23.12. 

 

I søknaden står følgende: 

 
«VI driver jordbruk med ca.130 sau, på Lauksletta og slår ca.180 da jord til for. De 10 siste 

årene har bestanden av gås her på Lauksletta hatt en enorm økning. Før 2005 kunne man bare 

se enkelte streifdyr om våren. Mens nå har det blitt til større flokker som lander tidlig på våren 

og beiter på innmarka. Det skader gresset mens det spirer, slik at det fører til betydelig 

avlingstap. Vi har prøvd å jage de bort fra jordene, men det har bare resultert at de har fløyet 

fra jorde til jorde, så det gav liten effekt.  

 

 Siden vi driver arktisk landbruk så langt nord og har så kort vekstsesong, har vi ikke mulighet til 

å slå 2. slått for å ta igjen den tapte avlingen.  

Jeg søker herved om tillatelse til skadefelling av inntil 20 gås i april, mai og juni, på de jordene 

jeg disponerer.» 

 

 

Vurdering 

Skjervøy kommune kan med hjemmel i Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller 

som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon av 1. september 1997, gi fellingstillatelse 

for viltarter som gjør skade i h.h.t forskriftens kap. II B. Skjervøy kommune anser at det vil bli 

voldt skade på næringsinteresser ved at gårdsbruk med gras produksjon får ødelagt deler av sitt 

næringsgrunnlag. Grågåsa kan utøve et betydelig beitepress på innmarka og i tillegg etterlates 

det ekskrementer på marka som fører til kvalitetsforringelse på vinterfôret som høstes. 

 

Det at søker aktivt har prøvd ulike metoder for å bli kvitt gås på sine arealer, gjør at kommunen i 

dette tilfellet bør gi en begrenset fellingstillatelse for avhjelpe problemene i 2016. 

 

Tillatelsen bør imidlertid gis for en todelt periode for å unngå at det felles gås i perioden der 

ungene er for små til å klare seg selv. Det er også i denne perioden, erfaringsmessig fra andre 

steder i fylket, lite problemer med gås som beiter på jordene. 

 

Skjervøy kommune vil imidlertid presisere at dette representerer et unntak fra viltlovens 

generelle fredningsprinsipp og fra prinsippet om at viltartene i størst mulig utstrekning skal være 

fredet i yngletiden. Skjervøy kommune vil begrense skadefellingen av gås til et minimum, men 

har forståelse for at det i unntakstilfeller bør gis fellingstillatelser for et begrenset antall fugler i 

et begrenset tidsrom. Det bør settes vilkår for fellingen. 

 

Etter naturmangfoldsloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 i naturmangfoldsloven legges til 

grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Skjervøy kommune viser til at 

dette vedtaket blant annet baserer seg på innhentet kunnskap om grågåsas bestandssituasjon på 

Arnøya. Skjervøy kommune anser at kravet til kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldsloven § 

8, er tilstrekkelig ivaretatt. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldsloven § 9, kommer bare til 

anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Etter kommunens 

vurdering er det ikke tilfellet i denne saken. 
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Etter naturmangfoldsloven § 10 «Økosystemtilnærming og samlet belastning» skal en 

beslutning vurderes i lys av flere påvirkninger senere, om en tillatelse kan skape presedens og 

om dette kan bidra til en gradvis forringing av området. Søknaden kan dersom den innvilges 

skape presedens for tilsvarende saker i fremtiden. Uttaket av grågås i skadefellingssammenheng 

er imidlertid så beskjedent at uttaket trolig ikke vil føre til uheldig endring av bestanden i 

området. Skjervøy kommune finner det ikke relevant å vurdere naturmangfoldsloven §§ 11 og 

12 i denne saka. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1348 -10 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 29.04.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Rema 1000 Skjervøy 

Vedlegg 

1 Søknad Rema 1000 Skjervøy v/Frank Roger Pedersen 

2 Uttalelse helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyre gjør følgende vedtak: 

 

1. Rema 1000 gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 

(gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i Edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Rema 1000 Skjervøy v/ Frank Roger Pedersen søker om fornyet salgsbevilling av alkoholholdig 

drikk gruppe 1 med følgende salgstider:  

Mandag – fredag 08:00 – 20:00 

Lørdag       08:00 – 18:00 

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

 

Vurdering 

Rådmannen anbefaler søknaden.  

 

Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger.  
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Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 
 

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1348 -13 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av salgbevilgning - Snarkjøp Bygdebutikken AS 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Søknad  - Snarkjøp Bygdebutikken AS 

2 Uttalelse helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Snarkjøp Bygdebutikken AS(Arnøyhamn) gis salgsbevilling for øl og annen 

alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 

30.06.2020. 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Snarkjøp Bygdebutikken AS v/Ann-Kristin Henriksen søker om fornyet salgsbevilling av 

alkoholholdig drikk gruppe 1 med følgende salgstider:  

Mandag – fredag 08:00 – 20:00 

Lørdag       08:00 – 18:00 

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

 

Vurdering 

Rådmannen anbefaler søknaden.  
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Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Fra: Bygdebutikken AS (arnoyhamn@snarkjop.no) 
Sendt: 01.04.2016 11:16:42
Til: Post Skjervoy
Kopi: 

Emne: søknad om fortsatt Salgsbevilling
Vedlegg: 

Hei.

Søker herved om fortsatt salgsbevilling for øl og alkoholholdig drikk 
opp til 4,7%, for Bygdebutikken AS.
Organisasjonsnr: 915261388

Det er fortsatt jeg , Ann-Kristin Henriksen, fødtnr *******, som er 
daglig leder  og salgsansvarlig i butikken.

Ann-Kristin Henriksen
--
Bygdebutikken AS
Arnøyhamn
9192 Arnøyhamn
Mail: arnoyhamn@snarkjop.no
Mobil: 90205800
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 
 

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1348 -11 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Coop Extra Skjervøy 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Salgsbevilling for alkohol - Coop Extra Skjervøy 

2 Uttalelse helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Coop Extra Skjervøy gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 

t.o.m 4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Coop Extra Skjervøy v/Bjørn Ove Sletten søker om fornyet salgsbevilling av alkoholholdig 

drikk gruppe 1 med følgende salgstider:  

Mandag – fredag 08:00 – 20:00 

Lørdag       08:00 – 18:00 

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

 

I søknaden står det ny bevilgning, men etter samtale med søker er det ment som fornying.  

Vurdering 

Rådmannen anbefaler søknaden.  



 

Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Salgsbevilling for alkohol (KF-124) - side 1

Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Referansenummer: XE8PEQ

Registrert dato: 05.11.2015 12:33:57

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, og med
opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjoner eller kiosk. Det kan heller
ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død og ved
bevillingshavers konkurs.
  
Henvendelsen gjelder
¤ Søknad om ny bevilling

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

938497257
Foretak/lag/forening

Coop Nord Sa
Adresse

postboks 6152
Postnummer

9291
Poststed

TROMSØ
Telefon

Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Bjørn Ove
Etternavn

Sletten
Adresse

Postboks 6152
Postnummer

9291
Poststed

TROMSØ
Telefon

91574324
E-post

bjorn.ove.sletten@coop.no
Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
¤ Ja
Type bevilling Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed

Salg coop nord Sa postboks 6152 9291 TROMSØ 

Utsalgsstedet
Adressen er forhåndsutfylt slik den ble oppgitt for bevillingssøker. Den kan overskrives ved behov.
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Opplysninger om utsalgssted
Utsalgssted/-lokale

Coop Extra Skjervøy
Adresse

Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Telefon

77762240
Gårdsnr

Bruksnr

                  Utsalgsstedets åpningstid    Ønsket salgstid for alkohol

    
Mandag Fra klokken [tt.mm] Til klokken [tt.mm] Fra klokken[tt.mm] Til klokken [tt.mm]

 0700 2300 0800 2000 
Tirsdag

 0700 2300 0800 2000 
Onsdag

 0700 2300 0800 2000 
Torsdag

 0700 2300 0800 2000 
Fredag

 0700 2300 0800 2000 
Lørdag

 0700 2300 0800 1800 

Vareutvalg m.m.
Butikk / bevertningsstedets varesortiment

dagligvarer, faghandel

Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens art eller driftskonsept

Styrer og stedfortreder
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Opplysninger om styrer
Fødselsnummer 

*******
[11 siffer]
Fornavn

Audhild
Etternavn

Pedersen
Adresse

Trollveien 11
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Skattekommune

SKJERVØY
Er det oppnevnt en stedfortreder
¤ Ja
Opplysninger om stedfortreder
Fødselsnummer 

********
[11 siffer]
Fornavn

Randi Anita
Etternavn

Johnsen
Adresse

Rønning Østgårdsvei 6
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Skattekommune

SKJERVØY
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Kunnskapsprøve

Opplysninger om styrer og avlagt prøve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
¤ Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2004
[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Skjervøy
Opplysninger om stedfortreder og avlagt prøve
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
¤ Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2008
[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

skjervøy

Annen forretningsdrift
Har bevillingssøkeren annen forretningsdrift på den eiendommen der alkoholsalget skal foregå
¤ Nei

Eiersammensetning
Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform
¤ Andre organisasjonsformer
Eiersammensetning
T Foretak/organisasjon(er)
Opplysninger om foretak/organsisajon

Org.nr. Foretak/organisasjon Adresse Skattekommune Eierandel i prosent

938497257 Coop Nord Sa Postboks 6152 Tromsø 100 

Andre personer
Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
¤ Nei
    
Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere
¤ Nei





 
 

Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 
 

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1348 -12 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling - Årviksand handel 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Årviksand Handel AS 

2 Uttalelse helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Årviksand Handel gis salgsbevilling for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 

4.7 (gruppe 1) volumprosent i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020 

 

2. Salgstidene følger vedtatte salgstider i edruskapspolitisk handlingsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Årviksand Handel v/Eldbjørg Johannessen søker om fornyet salgsbevilling av alkoholholdig 

drikk gruppe 1 med følgende salgstider:  

Mandag – fredag 08:00 – 20:00 

Lørdag       08:00 – 18:00 

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

 

I søknaden står det ny bevilgning, men etter samtale med søker er det ment som fornying.  
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Vurdering 

Rådmannen anbefaler søknaden. 

 

Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Salgsbevilling for alkohol (KF-124) - side 1

Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Referansenummer: D65MGI

Registrert dato: 11.11.2015 14:47:07

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, og med
opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjoner eller kiosk. Det kan heller
ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død og ved
bevillingshavers konkurs.
  
Henvendelsen gjelder
¤ Søknad om ny bevilling

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

940054958
Foretak/lag/forening

Årviksand Handel A/S
Adresse

Bygdeveien
Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Telefon

77762510
Telefaks

77762610
Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Eldbjørg
Etternavn

Johannessen
Adresse

Årvikveien 84
Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Telefon

77762562
E-post

eldbjorgj@icloud.com
Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

Utsalgsstedet
Adressen er forhåndsutfylt slik den ble oppgitt for bevillingssøker. Den kan overskrives ved behov.
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Salgsbevilling for alkohol (KF-124) - side 2

Opplysninger om utsalgssted
Utsalgssted/-lokale

Årviksand Handel A/S Matkroken
Adresse

Bygdeveien
Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Telefon

77762510
Gårdsnr

Bruksnr

                  Utsalgsstedets åpningstid    Ønsket salgstid for alkohol

    
Mandag Fra klokken [tt.mm] Til klokken [tt.mm] Fra klokken[tt.mm] Til klokken [tt.mm]

 10.00 16.30 08.00 20.00 
Tirsdag

 10.00 16.30 08.00 20.00 
Onsdag

 10.00 16.30 08.00 20.00 
Torsdag

 10.00 16.30 08.00 20.00 
Fredag

 10.00 16.30 08.00 20.00 
Lørdag

 10.00 14.00 08.00 18.00 

Vareutvalg m.m.
Butikk / bevertningsstedets varesortiment

Dagligvare

Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens art eller driftskonsept

Styrer og stedfortreder
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Salgsbevilling for alkohol (KF-124) - side 3

Opplysninger om styrer
Fødselsnummer 

********
[11 siffer]
Fornavn

Eldbjør K
Etternavn

Johannessen
Adresse

Årvikveien 84
Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Skattekommune

Skjervøy
Er det oppnevnt en stedfortreder
¤ Ja
Opplysninger om stedfortreder
Fødselsnummer 

********
[11 siffer]
Fornavn

Einar Jan Karl
Etternavn

Johannessen
Adresse

Årvikveien 84
Postnummer

9195
Poststed

ÅRVIKSAND
Skattekommune

Skjervøy
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Salgsbevilling for alkohol (KF-124) - side 4

Kunnskapsprøve

Opplysninger om styrer og avlagt prøve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
¤ Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2000
[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Skjervøy
Opplysninger om stedfortreder og avlagt prøve
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven
¤ Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2000
[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Skjervøy

Annen forretningsdrift
Har bevillingssøkeren annen forretningsdrift på den eiendommen der alkoholsalget skal foregå
¤ Nei

Eiersammensetning
Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform
¤ Andre organisasjonsformer
Eiersammensetning

Andre personer
Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
¤ Nei

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere
¤ Nei
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 
 

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1373 -39 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Hotell Maritim AS 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Hotell Maritim 

2 Uttalelse Helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse Lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Hotell Maritim Skjervøy AS v/Aksel Jørgensen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i restauranten, baren, kafeen, Bøteriet og i røykeverandaen, 

samt øl og vin (gruppe 1 og 2) på ute terrassene i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan.  

 

 

Saksopplysninger 

Hotell Maritim Skjervøy AS søker om å få fornyet sine skjenkebevillinger. Viser til deres 

søknad.  

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

Vurdering 

Etter rådmannens oppfatning er det meget viktig å gi Hotell Maritim AS gode rammebetingelser 

i forhold til skjenkebevillinger som kan brukes fleksibelt i hotellets skjenkelokaler. Hotellet 

framstår som en sentral bedrift/reiselivsbedrift i forhold til å kunne gi et godt tilbud innen et 

voksende marked, turisme, andre gjester og innbyggere. Rådmannen anbefaler søknaden.  
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Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 
 

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1373 -40 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Ocean bar 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Søknad om fornyelse av bevilling - Ocean bar 

2 Uttalelse helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør slikt vedtak: 

 

1. Ocean bar v/Jørn Cato Angell gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 1, 2 

og 3) i puben, samt for øl og vin (gruppe 1 og 2) på røykerommet og på to bord på 

yttersiden av røykerommet i perioden 12.05.2016 – 30.06.2020.  

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Edruskappolitisk handlingsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Ocean bar v/ Jørn Cato Angell søker om å få fornyet sin eksisterende bevilling samt å utvide sin 

bevilling for gruppe 1 og 2 til to bord på utsiden av røykerommet.  

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

Vurdering 

Etter samtale med daglig leder ser saksbehandler årsaken til søknaden for utvidet uteservering 

på to bord utenfor røykerommet da det ofte er fullt på røykerommet, og at det et mennesker som 

ønsker å sitte ute uten å røyke. Da særlig på sommerstid. Rådmannen anbefaler søknaden.  
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Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 

 

PS 26/16

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven*


PS 26/16



PS 26/16



PS 26/16



Troms politidistrikt 

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

Med hilsen 

Mads Holsbø Eriksen 

Politibetjent 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

Saksbehandler: 

Telefon: 77764300 

Skjervøy kommune 

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

TROMS POLICE DISTRICT 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1373 -43 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

27/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornying av skjenkebevilling - Kaien Skjervøy AS 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Søknad Kaien Skjervøy AS 

2 Uttalelse Helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Kaien Skjervøy AS v/Kjartan R. Erlingsson gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 

(gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan 

 

 

Saksopplysninger 

Kaien Skjervøy AS v/ Kjartan R. Erlingsson søker om fornyelse av sin skjenkebevilling gruppe 

1 og 2, samt utvidelse av bevilling til å gjelde gruppe 3. Etter samtale med daglig leder ønsker 

de bevilling for gruppe 3 med tanke på arrangementer der kundene etterspør dette. Eksempler er 

jaktaften, julebord m.m. Viser ellers til deres søknad. 

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

Vurdering 

Rådmannen vil anbefale søknaden.  
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Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Fra: kjartan erl (kaien9180@gmail.com)
Sendt: 22.02.2016 13:55:20
Til: Post Skjervoy
Kopi: 

Emne: Skjenkebevilling
Vedlegg: 
Hi. Vi på Kaien Skjervøy As ønsker forsete med skjenkebevilling som vi har før og i tillegg ønsker vi at ha 
 skjenkebevilling for nr. 3, det er for sterk  sprit.
Skjenkestyrer er forsat Kjartan Ragnar Erlingsson ****** og eventuelt stedfortreder er Malgorzata Jedrazsak  
*****.

Mvh
Kjartan R. Erlingsson
Malgorzata Jedrazsak (Gorsia)
Kaien Skjervoy As
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 
 

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2015/1373 -42 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28/16 Kommunestyret 11.05.2016 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Arctic Panorama Lodge AS 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27)

Vedlegg 

1 søknad - Arctic Panorama Lodge AS 

2 Uttalelse Helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyre gjør følgende vedtak: 

1. Arctic Panorama Lodge AS gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin (gruppe 1,2 og

3) i sine lokaler, samt øl og vin (gruppe 1 og 2) på uteterrassene i perioden 30.06.2016 –

30.06.2020.

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan.

Saksopplysninger 

Arctic Panorama Lodge AS søker om fornying av sine skjenkebevillinger. Viser til deres 

søknad. 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

Vurdering 

Rådmannen anbefaler søknaden.  
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Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Arctic Panorama Lodge AS 
Uløybukt 
9197 Uløybukt 
Org.nr: 998390699                                                                                              Uløybukt 31.mars 2016  
 
Skjervøy Kommune 
Postboks 145 
9189 Skjervøy 

 

Fornyelse av Skjenkebevilling for Arctic Panorama Lodge AS 

 

Arctic Panorama Lodge AS søker herved om fornyelse av Skjenkebevilling på Gnr: 44 Brg: 

22/23 daglig leder er Aud Sole Haugen 15025432808. 

Skjeenkestyrer er Svein Jakobsen ******* 
Stedfortreder Aud Sole Haugen  

 

Med vennlig hilsen  

Aud Sole Haugen 
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
Besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett E-post: post.troms@politiet.no www.politi.no 
 

ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1373 -44 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - Lauksletta overnatting AS 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Søknad om forlengelse av skjenking 

2 uttalelse helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyre gjør følgende vedtak: 

 

1. Lauksletta overnatting AS v/Elin Merete Johannessen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler, samt for øl og vin (gruppe 1 og 2) ute ved 

badestamp i perioden 30.06.2016 – 30.06.2020. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i edruskappolitisk handlingsplan.  

 

 

Saksopplysninger 

Lauksletta overnatting AS v/ Elin Merete Johannessen søker om fornying av sine 

skjenkebevillinger. Viser til deres søknad.  

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

Vurdering 

Rådmannen anbefaler søknaden.  
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Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 

 

Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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Troms politidistrikt   

Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor Tlf: 77 76 43 00 Org. nr.: 974 757 575 
Post: Boks 32, 9156 Storslett Faks: 77 76 43 01 Giro: 4740.07.16753 
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ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 

PS 29/16



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1373 -38 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 03.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/16 Kommunestyret 11.05.2016 

 

Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27) 

 

Vedlegg 

1 Skjervøy salgsbevilling 1612 2015 

2 uttalelse Helse- og omsorgssjefen 

3 Uttalelse lensmannen 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

AS Vinmonopolet Skjervøy gis bevilgning til salg av brennevin, vin og øl med høyere 

alkoholinnhold enn 4.7 volumprosent i Skjervøy kommune for perioden 30. 06.2016 – 

30.06.2020. 

 

 

Saksopplysninger 

AS Vinmonopolet Skjervøy v/Elisabeth Hunter har søkt om fornyelse av sin bevilgning. Viser 

til deres søknad.  

 

Søknaden har vært på høring hos helse- og omsorgssjefen og lensmannen. De hadde ingen 

innvendinger til søknaden.  

Vurdering 

 AS Vinmonopolets utsalg på Skjervøy er av vesentlig betydning for utviklingen av Skjervøy 

som et sentralt handelsted i Nord-Troms. Rådmannen anbefaler søknaden. 

 

Rådmannen vil også informere om at det den 01.01.2016 trådte i kraft en del endringer i 

alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Endringen inneholder en innføring 

av et såkalt prikkbelastningssystem som er gjeldende for alle kommunale skjenkebevillinger 
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Forskjellige brudd på alkoholloven vil gi prikker, disse prikkene vil bli utdelt på bakgrunn av 

bruddets alvorlighetsgrad. Antall prikker per overtredelse/brudd er fastsatt i loven. Det er en 

opptjeningstid på 2 år, og dersom en bevillingshaver overtreder grensen for antall prikker tillatt 

vil det settes inn sanksjoner. Disse sanksjonene er også fastsatt i loven.  

For videre lesning angående den nye ordningen kan disse linkene benyttes: 

 

 Prop. 58 L (2014-2015) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-58-l-2014-

2015/id2395791/?q=&ch=4#KAP4-1 

 

 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (lov-1989-06-02-27): 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-02-27?q=alkoholloven* 
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AS Vinmonopolet Akersgata 51, Postboks 6953 St. Olavsplass, N-0130 Oslo Telefon +47 04560,  
e-post: kundesenter@vinmonopolet.no Bank 4201 07 10027, Foretaksregisteret NO 817 209 882 MVA, www.vinmonopolet.no 

Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling 
 
 
Bevillingsperioden for Vinmonopolets bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere 
alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent (sterkøl) i Skjervøy kommune utløper 30.06.2016. 
 
Vi søker med dette om fornyet salgsbevilling for perioden fra 01.07.2016 til 30.06.2020, jfr. 
Alkoholloven § 1 – 6, for AS Vinmonopolet Skjervøy. 
 
 
Vi imøteser underretning om kommunens bevillingsvedtak.    
 
  
Vennlig hilsen  

 
 
Elisabeth Hunter 
Kjededirektør 
 
 
 
 
 
 
 

Skjervøy kommune 
 

 Deres ref: 

 

Vår ref: 

 

Direkte innvalg: 

918 39 610 

Dato: 

16. desember 2015 
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Troms politidistrikt   
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ANMODNING OM UTTALELSE IFM. SØKNADER OM SALGS- OG 

SKJENKEBEVILLINGER 

Politiet har ingen bemerkninger til søknadene angående salgs- og skjenkebevillinger. 

 

Politiet har ingen bemerkninger til styrere, skjenkestyrere eller deres stedfortredere. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mads Holsbø Eriksen   

Politibetjent   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

Saksbehandler:  

  

  

Telefon: 77764300  

 

Skjervøy kommune  

Postboks 145 - g 

9189 SKJERVØY  

 

TROMS POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

2015/1373-29 

 

 

 

 Vår referanse: 

201600881-2 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 03.05.2016 
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Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge.  

Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen fra gamle tiders historie eller fra 

dagens u-land. Dette er fraværende i dagens rike velferdssamfunn, men opplevelsen av å være 

fattig er likevel til stede for noen mennesker. 

Vi lever i et materialistisk samfunn med høyt forbruk. Kontrastene mellom det livet fattige lever 

og det livet andre i samfunnet har, blir store. Det handler om store sosiale ulikheter.  

Dette vil spesielt kunne gå utover barna. Barnefattigdom i Norge gir seg utslag i manglende 

muligheter til å kunne delta på lik linje med andre, og om mulighet til utvikling. FN` s 

barnekonvensjon gir alle barn rett til tilfredsstillende levekår, lek og fritid. Barn fra 

lavinntektsfamilier får ofte ikke disse rettighetene innfridd. 

Å være et fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle 

det vanlige barn har. Fattige barn forteller at en oppvekst uten penger fører til eksklusjon, dårlig 

selvtillit og mistrivsel. Forskere forteller at disse barna har en større sannsynlighet enn andre 

barn til å havne i en vanskelig livssituasjon når de blir voksne; det være seg å motta sosialhjelp, 

å være arbeidsløs, å ikke fullføre videregående skole eller bli mor som tenåring. 
  

Skjervøy kommune har gjennom mange år hatt fokus på gode oppvekstvilkår for barn. En 

forutsetning for dette er å skape trivsel og trygghet for alle generasjoner. Forebygging av 

fattigdom handler om å legge til rette for utdanning, arbeid og et verdig liv. Tidlig hjelp er god 

hjelp – ikke vent og se.  

  

Denne planen ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Ungdom på ræk». Den tar for seg 

fattigdomsbegrepet, barnefattigdom, hva det innebærer å være fattig. Den refererer til statlige 

føringer og tiltak. Tiltak i planen er konkrete, handler om holdninger, verdier og bevisstgjøring 

og å utnytte ressurser.  

Folkehelseperspektivet og tverrfaglig samarbeid er en viktig og nødvendig forutsetning i alt 

forebyggingsarbeid, også i forhold til å forebygge fattigdom. 

 

Etter avsluttet prosjekt overtok Tverrfaglig Ressursgruppe ansvaret for planen. 

Handlingsdelen i planen ble revidert i april 2016 
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1. Innledning 
 

 

 

 

1.1. Bakgrunn for planen 

 

Skjervøy kommune søkte i 2011 om midler til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom. 

Søknaden ble fremmet gjennom NAV til Arbeids og Velferdsdepartementet. 

Bakgrunnen var et vedtak i formannskapet april 2011 hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe 

med fullmakt til å søke prosjektmidler. 

 

Prosjektet tok utgangspunkt i Skjervøy kommunes utfordringer i forhold til mange unge som 

faller ut av videregående opplæring. En klar indikator på dette er at kommunen har relativt 

mange unge som mottar økonomisk sosialhjelp. I 2010 var dette tallet 44 for de som er mellom 

18-25 år. Ca. halvparten av disse har mottatt sosialhjelp over en lengre periode. Gjennom 

oppfølging ser vi at flere av dem ikke er i arbeid eller på skole. De har også klare utfordringer 

i forhold til å mestre skolegang eller arbeid.  

NAV ser at enslige forsørgere er en gruppe som i økende grad mottar støtteordninger. De ser 

ofte sammenheng mellom oppvekst med enslige forsørgere og de ungdommene som faller 

utenfor.                                                                                                                             Skjervøy 

kommune har også en høy arbeidsledighet sammenlignet med de andre Nord Troms 

kommunene, i tillegg til at vi har en høy andel uføretrygdede.                                                                                                            

Samlet sett gir dette Skjervøy kommune mange utfordringer i forhold til forebygging, både på 

kort og lang sikt.  

Prosjektet det ble innvilget penger til var «Oppfølging av ungdom som står i fare for å falle ut 

av skole / utdanning”. Vi kalte dette prosjektet for  ”Ungdom på Ræk”  

 

Formålet med prosjektet var blant annet å forebygge at unge faller ut av arbeid eller utdanning.  

 

Et kriterium i tildelingen av prosjektmidler var å utarbeide og forankre en kommunal 

fattigdomspolitisk handlingsplan. 

 

 

 

 

1.2. ”Ungdom på ræk” 

 

Målgrupper i Skjervøy kommunes prosjekt ”Ungdom på ræk” var: 

 

 Ungdom fra ungdomsskolen i overgang til videregående opplæring som har problemer    

med å gjennomføre skole  

 Ungdom og unge voksne inntil 25 år som ikke har gjennomført skole eller er i 

arbeidslivet 

 Unge og enslige forsørgere. 

  Barn av sosialhjelpsmottakere skal ha et spesielt fokus. 
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Oppstart av prosjektet var 15. september 2011. Prosjektgruppen var sammensatt av politikere 

og fagfolk fra NAV, Rus og psykiatritjeneste, grunnskole, videregående skole og ASVO.  

Prosjektgruppen har også vært arbeidsgruppe i forhold til å utarbeide denne handlingsplanen. 

Styringsgruppen besto av etatslederne i kommunen, og prosjekteier var leder for NAV. 

Forankringen har dermed vært solid.  

Kartleggingsarbeid i form av samtaler med aktuelle interessenter var sentralt i oppstarten. Dette 

var tidkrevende og viktig arbeid og et grunnlag for planlegging og iverksetting av tiltak. 

Vi har fikk bekreftet at det er viktig å ha fokus på prosjektets målgrupper.  

Regjeringens delmål (Vedlegg til ST.prp.nr.1 (2006-2007) – Statsbudsjettet 2007) om at alle 

barn og unge skal kunne delta og utvikle seg, er sammenfallende med det komplekse og 

sammensatte i å legge til rette for like muligheter til alle. 

Ett eksempel på dette er behovet for foreldrestyrking og veiledning; noe som ble synliggjort 

gjennom kartleggingsarbeidet.  

I gruppen 18-25 år erfarte vi at tett individuell oppfølging er et av flere viktige tiltak for å hjelpe 

ungdommene tilbake til skole eller arbeid. 

Det samme gjelder de barna og ungdommene som står i fare for å falle ut av skolen.  

 

I prosjektet har vi bygd videre på allerede etablerte samarbeidsrutiner, som Tverrfaglig 

Ressursgruppe (TRG), Barnehage og skolehelseteam, IP (Individuell Plan) systemet. Vi 

forankret noen av de iverksatte tiltakene i TRG sin ”Trivselsplan”.  

 Samarbeidet mellom Rus og psykiatritjenesten og NAV er nært og godt.  

Stadig utvikling av gode rutiner i forhold til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid er en 

kontinuerlig prosess. 

Å se helhet og sammenheng er viktig og nødvendig; Flere prosjekter sammen kan gi gevinst på 

sikt. Dette er også en viktig del i implementeringen av tiltak som skal bidra til å forebygge 

fattigdom. 

 

 

 

 

2. Fortellinger fra virkeligheten 
 

I prosjektet ”Ungdom på ræk” hadde vi i oppstarten kartleggingssamtaler; med blant annet 

personer i målgruppene. Noen av disse samtalene gjengir vi som fortellinger for å illustrere og 

tydeliggjøre hva den praktiske hverdagen kan handle om for enkeltmennesker i vår nærhet: 

 

 

 

2.1.1. En enslig forsørgers fortelling 

 

Gjengis anonymisert og med samtykke  

 

Jeg har flere mindreårige barn og dårlig råd. Er avhengig av sosialhjelp/ 

arbeidsavklaringspenger. Sammensatte årsaker til at situasjonen er blitt som den er blitt; den er 

utviklet over tid.  

Det skulle vært råd og veiledning før man ”kommer i ulykka” – Ting blir bare verre når det fra 

før av er ille; valget blir mange ganger mellom pest og kolera. Ting har ”skurt og gått” så lenge. 
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Med arbeidsavklaringspenger blir man straffet for å jobbe mer enn 40 % - da mister man alt. 

Har erfart å sitte igjen med 6000 kr. i måneden å leve av. Med husleie på 5500 sier det seg selv 

at det ikke går rundt. Inkassokravene kommer på strøm og telefon og alminnelige ting. Det blir 

noen søvnløse netter.  

Jeg ba om hjelp til å få oversikt –  og til midlertidig  å få stoppet regninger. Tiden går – ingenting 

skjer. Kan ikke selv ringe rundt med bare kontantkort til telefonen - har ikke råd. Blir prisgitt 

om folk er sykmeldte og ikke kan følge opp. Onde sirkler oppstår. Har opplevd å bli møtt med 

”Tror du vi vil betale regningene dine?” Jeg ber ikke om det, men om hjelp til å administrere 

og få oversikt. 

Det er dyrt å være fattig – alt blir galt. 

Alt går ut over barna. Barnefattigdom er et reelt begrep. 

Det er uaktuelt å gå på butikken og be om å sende regningen til Nav. Det er skambelagt! VILLE 

DU HA GJORT DET? Å være fattig er tabubelagt – jeg ønsker ikke å ha det sånn. 

Å bli spurt om fritidsaktiviteter for egen del er ikke en gang et tema. Jeg lever gjennom barna.  

Ferie – hva er det? Jeg vet ikke hva folk gjør på ferie.  Opplegg på Haraldvollen i leirskolestil 

for de fattige barna er ikke noe man ønsker seg. Er mer opptatt av hva som skjer når skosålen 

til datteren ryker og pengene fra Nav ikke er kommet. 

Jeg har inngått kompromiss med et av barna om ikke å konfirmere seg, har  avtale med familie 

om å gi 4000 kr. i stedet. Det økonomiske i forbindelse med å ha konfirmasjon er rett og slett 

uoverkommelig. 

Aktiviteter for barna er vanskelig. Har ikke råd til vanlig utstyr som sykkel, ski og spark, langt 

mindre egenandeler og avgifter som følger med mange aktivitetstilbud. Det er helt uaktuelt.  

Tannregulering for to av barna; det dekkes. Reisen dekkes imidlertid ikke før i ettertid – heller 

ikke fullt ut. Da går det rett og slett ikke! 

Jula er et mareritt med forventninger om gaver og god mat. 

Har et ønske om å klare det dagligdagse – og da handler det ikke om PC og kamera, heller ikke 

biff og rødvin! Har aldri vært rik og har heller ikke ønske om det. Tenk om jeg kunne kjøpe 

softis til barna mine! Eller tenk om jeg kunne ha en femtilapp til overs – kanskje gå på kafe. 

Jeg vil så gjerne bestemme i mitt eget liv! 

Etterlyser å se HELHETEN av mennesket – ikke bare papiret på bordet. 

Jeg ønsker å bli møtt med respekt – ikke et skuldertrekk med ”sånn er det” eller ”mener du at 

vi skal bruke skattebetalernes penger på deg?” Prøv mitt liv i en uke! 

Hvor er empatien? En klapp på skulderen i stedet for ris bak speilet. 

Vi trenger alle ros! 

 

Har så lyst til å være bare meg! 

 

 

 

 

2.1.2. En ung manns fortelling 1 

 

Gjengis anonymisert og med samtykke  

 

Jeg har vokst opp med mammaen min som har vært enslig forsørger. Mamma er snill og jeg 

synes synd på henne som skal klare alt alene. 

Jeg trivdes på skolen, men det var så vanskelig å konsentrere seg, så jeg var nok en urolig 

kropp. Klarer dårlig å lese; i hvert fall hvis jeg skal lese høyt for noen. 
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Fikk diagnosen ADHD ved BUP i ungdomsskolen en gang og fikk medisiner. Det fungerte 

veldig dårlig, prøvde bare en uke og sluttet igjen………….. kanskje jeg skulle ha fått 

medisin tidligere? Eller prøvd mer? 

Problemene begynte skikkelig da jeg startet på videregående. Å få lån og stipend og en 

ganske stor sum penger på en gang, ga muligheten til å ”leve livet”. Kuttet ut skolen og 

brukte opp pengene. I kompisgjengen ble det mer og mer alkohol og hasj. Så har det en 

smitteeffekt også; andre ser hvor ”godt” man har det – og slutter på skolen. 

Vendingen kom da pengene tok slutt og jeg måtte gå på NAV som stilte krav. Det er en 

NØKKEL at det stilles krav – ellers blir det bare onde sirkler. Man legger seg sent, kommer 

seg ikke opp – det blir mye surr. 

Så mister man livsgnist og selvtillit. Å finne seg noe å gjøre er helt nødvendig. Nå er jeg 

mye i aktivitet for å unngå spenningen i kroppen. Å være i en jobb er flott, men det er dårlig 

med penger i dette systemet. Drømmer om en fremtid selv om det er tungt nå. Har en 

kjæreste som støtter meg og mister ikke motet. 

 

 

2.1.3. En ung manns fortelling 2 

 

Gjengis anonymisert og med samtykke  

  

Jeg har levd i rusmiljø fra jeg var 13 år. Den første kontakten med politiet var også som      13-

åring. Inntil for ett år siden hadde jeg prøvd alt av rusmidler bortsett fra heroin. 

Barndommen min var ustabil; vi flytta mye. Faren min er alkoholiker og jeg vokste opp hos 

mamma. Det var ikke noe hyggelig hjem. Stefaren min banka henne opp. Jeg fikk av og til 

husarrest. Da klatra jeg bare ut av vinduet.. 

Det var ingen som så, ingen som sa i fra, ingen som passet på. 

Alkohol ble flukten – for å slippe å se hverdagen. Da jeg var 16-17 år var jeg full hver dag. Jeg 

levde av å lange for å overleve. Har to fengselsdommer og skal sone en tredje.  En gang måtte 

jeg legges inn på sykehuset for å pumpes. Etter pumpinga gikk jeg bare ut av døra og var glemt. 

Nå orker jeg ikke mer, vil ut av miljøet. Kroppen min er sliten. 

Jeg ønsker meg mening i mitt liv. Jeg vil så gjerne ha ro og stabilitet og et liv som jeg husker! 

Jeg vil gjerne kunne våkne opp om morgenen og huske hva jeg gjorde i går. 

Nå har noen sett meg. Jeg skal inn på avvenning. Jeg må tro at det er en fremtid og en mening 

også for meg! 
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3. Fattigdom og levekår 
 

 

 

3.1. Begrepet fattigdom 

 

Fattigdomsbegrepet kan forstås på ulike måter. Mange forbinder fattigdomsbegrepet med det 

vi ser i U-land hvor begrepet er knyttet til å mangle helt fundamentale levekårsgoder, som mat, 

klær eller tak over hodet.  

I europeisk sammenheng knyttes begrepet opp mot mangel på ressurser til å delta i samfunnets 

aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet.  ( Fløtten 2009 

s.17) 

Tradisjonelt er det inntektsfattigdom som måles i forskningssammenheng. 

 En indikator kan også være å måle levekårssituasjonen til folk direkte. Levekårsindikatorer 

handler om bolig av en viss standard, å kunne spise et varmt måltid daglig, å kunne delta i 

fritidsaktiviteter osv.  

Et tredje fattigdomsmål kan være sosialhjelpsmottak. Sosialhjelpen er den offentlige ytelsen 

som i størst grad oppfattes som en fattigdomsytelse. 

 

Den vanligste metoden er å fokusere på utilstrekkelig inntekt. Lite penger er kun en av mange 

dimensjoner ved fattigdom, men i praksis den mest sentrale. 

Det er en sterk sammenheng mellom svak eller manglende tilknytning til arbeidslivet og det å 

ha vedvarende lavinntektsproblemer. De fleste fattige finner vi blant mottakere av offentlige 

stønader, særlig blant mottakere av sosialhjelp. 

 

 

3.2. Fattigdommens psykologi  

 

En undersøkelse ( Underlid 2005) i forhold til konsekvensene av å leve i fattigdom viser: 

 

 Informantene føler skyld og skam fordi de ikke klarer seg uten økonomisk hjelp 

 De fleste føler de blir negativt vurdert både når det gjelder personlighetstrekk og 

egenskaper. De mener andre oppfatter dem som verdiløse, late, arbeidssky, kravstore, 

mislykkete, dumme og udugelige og har følelse av vanære og devaluering. 

 Suppe og grøt er vanlig middagsmat. Kostholdet er dårlig. 

 De har konstant økonomiske bekymringer. Utrygghet og fryktrelaterte helseproblemer 

gir lavere livskvalitet. 

 Fattigdomsopplevelsen forsterkes i sommerferier og helger, til jul og 17.mai. Særlig 

gjelder det de som har barn. 

 De fleste kvier seg for å oppsøke sosialtjenesten og føler seg dårlig behandlet. 
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3.3. Barnefattigdom 

Hverdagen beskrevet i det foregående skal håndteres også av barna – både økonomiske 

bekymringer om sitt eget liv, mor eller fars bekymringer, og mor eller fars manglende tro på 

seg selv og sin fremtid. 

 

Forskning på barnefattigdom viser at barn som bor i familier med økonomisk stress og 

deprivasjon er mer utsatt enn andre. De får dårligere resultater på skolen, har større risiko for 

atferdsproblemer, og er oftere deprimerte. Som helhet er disse barna oftere syke, har mer 

psykosomatiske lidelser, samt ruser seg, røyker og skulker skolen i større utstrekning enn barn 

og unge med ressursmessig bedre oppvekstvilkår. 

 Problemene kan oppstå med utgangspunkt i foreldrenes reaksjon på egen tilkortkommenhet, 

for eksempel alkoholmisbruk og mishandling, eller barnas egne opplevelser og bekymringer 

som igjen kan resultere i blant annet psykiske problemer, mobbing og skoleproblemer.  ”De 

onde sirklene” oppstår lett.  

De negative konsekvensene av å vokse opp i fattigdom ser ut til å være verre jo tidligere i 

barndommen man opplever fattigdommen, samt jo lenger fattigdommen varer. ( Fløtten 2009) 

 

Andelen fattige varierer sterkt mellom grupper. Den er størst blant yngre enslige og enslige 

forsørgere. 

”Barnefattigdom er et sammensatt fenomen, og det finnes fattige barn med mange ulike 

bakgrunnskjennetegn. Likevel er det noen grupper som systematisk er overrepresentert blant 

de fattige. Dette gjelder for eksempel barn av enslige forsørgere, barn hvis foreldre ikke har en 

stabil tilknytning til arbeidslivet, barn i familier der overføringer utgjør en stor del av 

familieinntektene, og sist, men ikke minst, barn med bakgrunn fra ikke-vestlige land.”                   ( 

Fløtten 2009 s.21) 

For barns vedkommende er det med andre ord familiens økonomiske situasjon som avgjør om 

barnet faller inn under fattigdomsgrensen eller ikke. 

Barnefattigdom i Norge knyttes ofte opp mot at barna av økonomiske grunner opplever sosiale 

begrensninger og utestenges fra sosiale sammenhenger. 

De fleste virkemidler som benyttes for å motvirke fattigdom og sikre jevn fordeling er rettet 

mot de voksne. Unntak er oppvekst- og utdanningspolitikk som skal sikre barns oppvekstvilkår 

og utdanning. 

 

 

3.3.1. Går fattigdom i arv?  

Sosial arv har lenge vært tema for forskning og det finnes etter hvert mye internasjonal 

dokumentasjon på at ulike typer økonomisk ulempe overføres mellom foreldre og barn. 

Sosialhjelp går i arv blant sosialhjelpsmottakere i Norge. Sosialhjelpen i seg selv er ikke arvelig 

på samme måte som en genetisk disposisjon, men det er noen kjennetegn som leder til at barn 

av sosialhjelpsmottakere mottar sosialhjelp oftere enn andre. (Frønes 2010) 

Noen faktorer som har betydning i denne sammenheng handler om arbeidsmarkedstilknytning, 

lav utdanning, individuelle holdninger.  

 

 Foreldres sosialhjelpsmottak påvirker barnas holdning til å motta sosialhjelp. Barn som 

vokser opp i familier der en eller begge foreldrene mottar sosialhjelp, kan oppfatte 

sosialhjelp som en like legitim inntektskilde som arbeidsinntekt. 

 Barn av sosialhjelpsmottakere vil ha detaljert kjennskap til systemet og kan lettere 

benytte dette. 
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 Foreldre som mottar sosialhjelp har en løs tilknytning til arbeidsmarkedet og dermed 

reduseres barnas uformelle tilgang til jobbmuligheter. Etter en slik tankegang vil barn 

av sosialhjelpsmottakere ha færre kontakter og referanser til arbeidslivet, og mindre 

kjennskap til arbeidslivets krav og forventninger 

 Barn av sosialhjelpsmottakere vokser opp uten tilstrekkelig inntekt, noe som igjen fører 

til begrensede muligheter til for eksempel å få støtte til utdanning osv. 

 

Forklaringer er sammensatte, men utgangspunktet er forhold som kan knyttes til 

oppvekstfamiliene. Flere egenskaper ved familiene kan også påvirke barnas fremtid; for 

eksempel foreldres helse, deres utdanningsnivå, forhold til rusmidler, hvordan de oppdrar barna 

– i tillegg til egenskaper ved barna; hvordan de mestrer og forholder seg til skole og 

omgangskrets som igjen vil ha betydning for videre utdanning og senere muligheter på 

arbeidsmarkedet. ( Fløtten s.122) 

 

 

4. Status  
 

4.1. Fattigdom i Skjervøy 

 

Med utgangspunkt i forståelsen av begrepet fattigdom som beskrevet tidligere, er det relevant 

å ta utgangspunkt i tallmateriale og målindikatorer for å illustrere status i vår kommune. 

 

Totalt antall sosialhjelpsmottakere i 2012 var 117. 

Av disse var 38 under 25 år. 

Mange har hjemmeboende barn. 

 I UPR-prosjektet ble det avdekket at mange av disse har behov for økonomisk veiledning og 

bistand. 

 

Folkehelsebarometeret 2013 viser i forhold til levekår at Skjervøy ligger lavere enn fylket og 

landet for øvrig. Parameterne er blant annet lavinntekt, utdanningsnivå, arbeidsledige, 

uføretrygdede mellom 18 og 44 år og barn av enslige forsørgere. 

  

Skjervøy ligger i perioder høyest i Troms både på arbeidsledighetstall og antall 

sosialhjelpsmottakere. 

Dette kan blant annet henge sammen med at vi har få offentlige arbeidsplasser, mye 

sesongpreget arbeid hvor usikkerheten kan være stor i forhold til for eksempel permitteringer 

og nedskjæringer, noe som videre kan påvirke hverdagen og muligheten til deltagelse og 

tilhørighet.  

 

Vi har økende forventninger til velstand i vårt samfunn; også i Skjervøy. De som sorterer under 

fattigdomsbegrepet får generelt større vansker med å henge med, ofte øker gjeldsbyrde blant 

annet fordi det er enkelt å få kredittkort og å kjøpe på kreditt.   

Familier påvirkes av usikkerhet omkring arbeid og økonomi. 

Det er sammensatte forhold og komplekse behov og utfordringer. Faktorer som arbeidsledighet, 

samlivsbrudd, psykososiale og helsemessige utfordringer hos barn og/eller foreldre kan være 

gjeldende i en og samme familie. Onde sirkler oppstår; foreldres evner og mulighet til å følge 

opp sine barn begrenses, både økonomisk og sosialt.  
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Arbeid er det beste virkemiddel og tiltak for å forbygge og redusere fattigdom. Det styrker 

samtidig den enkeltes selvfølelse og gir respekt fra omgivelsene. De gode sirklene kan oppstå 

og gi ringvirkninger. 

  

4.2. Tjenestetilbud 

Relevant informasjon om tjenestetilbud i Skjervøy kommune er beskrevet i Plan for psykisk 

helsearbeid samt i Plan mot vold i nære relasjoner. 

  

Skjervøy kommune følger statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp.  

En viktig målsetting for NAV Skjervøy er at brukerne skal møte en samlet enhet hvor stat og 

kommune tar felles ansvar. En av de kommunale stillingene er knyttet spesielt opp mot 

oppfølging av ungdom som faller utenfor skole og jobb. (Jfr. prosjektet «Ungdom på ræk» ) 

 

4.2.1. Relaterte planer 

Tiltak for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser beskrives i kommunens plan for 

psykisk helsearbeid. Her beskrives relevante tjenestetilbud, retningslinjer og tverrfaglig 

organisering. 

Vi har i tillegg plan mot vold i nære relasjoner. 

Boligsosial plan er under revidering. 

Det planlegges en kommuneplan med en samfunnsdel hvor folkehelseperspektivet skal være 

overordnet.  

Det vil være naturlig at også Handlingsplan mot fattigdom hører inn under en fremtidig 

kommuneplan. 

 

 

5. Mål og tiltak 

5.1. Nasjonale mål – Statlige føringer og tiltak 

  

 

Regjeringen la sammen med statsbudsjettet for 2007 fram en Handlingsplan mot fattigdom      

(Vedlegg til ST.prp.nr.1 (2006-2007) – Statsbudsjettet 2007) med visjonen at Norge skal være 

verdens mest inkluderende samfunn. Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, 

ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. 

Fattigdom skyldes komplekse og sammensatte forhold, og Handlingsplan mot fattigdom 

omfatter tiltak under flere sektordepartementers budsjettområder.  

 

Den særlige innsatsen mot fattigdom er fulgt opp med tiltak og økonomisk styrking knyttet til 

handlingsplanens tre delmål: 

• Alle skal gis mulighet til å komme seg i arbeid. 

• Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg. 

• Bedre levekårene for de vanskeligst stilte. 

 

I Regjeringens tiltaksplan beskrives det som særlig uakseptabelt at barn lever i fattigdom. 

Vanskeligstilte barnefamilier er derfor en prioritert målgruppe. Tiltak for å sikre sosial 
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integrering av barn og unge som på grunn av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon står 

i fare for å bli utestengt fra aktiviteter i skole- og fritidssammenheng er også viktig.  

 

 

5.2. Skjervøy kommunes mål 

 Trivsel og trygghet for alle som bor i Skjervøy er en overordnet visjon.  

 

5.2.1. Hovedmål: 

Motvirke fattigdom i Skjervøy kommune ved å videreutvikle tverrfaglige systemer som sikrer 

et samordnet og helhetlig tjenestetilbud slik at alle gis like muligheter, rettigheter og plikter til 

å delta i samfunnet (jfr. Regjeringens visjon) 

 

Verdigrunnlag: Å skape et velfungerende samfunn der alle har et godt sosialt og økonomisk 

sikkerhetsnett, samtidig som innbyggerne ikke fratas ansvaret for og retten til å bestemme over 

sine liv. 

 

5.2.2. Delmål: 

Vi velger å ta utgangspunkt i regjeringens tre delmål fordi de er konkrete og relevante i 

sammenheng med å bekjempe fattigdom og konsekvenser av fattigdom: 

 

Alle skal gis mulighet til å komme seg i arbeid 

 Fokus på arbeid i stedet for ytelser 

 Redusere antall sosialhjelpsmottakere 

 

Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg 

 Sikre at utsatte grupper (jfr. målgrupper i prosjektet) blir sett og får bistand ut fra 

kartlagte behov gjennom samhandling og samarbeid. 

 Styrke undervisningen i privatøkonomi for elever i grunnskolen. 

 

 

Bedre levekårene for de vanskeligst stilte. 

 Se helhet og sammenheng – sikring av rimelig inntekt  

 Samhandlings og samarbeidskompetanse styrkes på tvers av nivåer og instanser i 

forhold til kunnskap om området 

 

 

5.2.3. Målindikatorer 

Noen av målene er lite målbare; som holdninger, kompetanse, tverrfaglighet, trivsel og 

trygghet. 

Det finnes imidlertid noen målbare indikatorer: 

 Antall personer som mottar sosialhjelp både totalt -  og i gruppen unge enslige 

forsørgere, eller unge 18-25 år som ikke er på arbeid eller i skole. 

 Antall arbeidsledige 
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5.3. Forutsetninger for å nå de kommunale mål og 
implementere tiltak 

 

 

 Vi må bruke kommunens eksisterende ressurser, videreutvikle allerede eksisterende 

retningslinjer for koordinering og samhandling til forebygging og oppfølging av tiltak. 

 Prioritering i forhold til planlegging av kommunal egeninnsats er nødvendig. Det må  

sikres at tiltak gis rom for oppfølging også etter at prosjekt- og støtteperioder utløper. 

 Vi trenger en økende bevissthet og kompetanse i forståelsen av risikofaktorer og utsatte 

gruppers situasjon – ”fattigdommens psykologi”  

 Politisk og administrativ ledelse må ønske at målene skal nås og se betydningen av 

helhetstenkning.  

 Der hvor det er relevant må vi utnytte statlige finansieringsordninger som supplement 

til kommunal innsats,(men vi kan ikke gjøre oss avhengig av dette da uforutsigbarheten 

blir for stor.) 
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6. Handlingsplan ( revidert I TRG 11.april 2016) 
 

OBS! Det nye /  reviderte tiltak skrives med rødt 

 

Handlingsplanen tar utgangspunkt i delmålene ( (5.2.2) 

 

Tiltak i planen er stor grad basert på erfaringer som ble gjort gjennom prosjektet «Ungdom på 

ræk», hvor kartleggingssamtalene tydeliggjorde en del behov.  

Mange av tiltakene er relevante i en generell forebyggingssammenheng. 

 

Fra høst 2016 ble ansvar for oppfølging av planen lagt til Tverrfaglig Ressursgruppe (TRG). 

Dette har sammenheng med avsluttet prosjekt UPR og STT, og at prosjektgruppa ikke ble 

videreført som tverrfaglig arena. 

TRG har politisk forankret mandat med fokus på forebygging, barn og unge og deres familier. 

Ansvaret for oppfølging av planen innebærer også å disponere midler fra Ivar Lunds legat jfr. 

vedtak i Formannskapet 070915, Utvalgssak 59/15 med ordlyd: 

«Legatets midler overføres til prosjektet Samspill for trygghet og trivsel, og øremerkes 

handlingsdelen i fattigdomsplanen» 

 

 

 

 

Mål 1: Alle skal gis mulighet til å komme i arbeid 

Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlig 

Utnytte eksisterende virkemidler som 

arbeidsmarkedstiltak og Kvalifiseringsprogram 

fullt ut. 

  

Kontinuerlig NAV 

Prioritere ungdom som målgruppe i forhold til 

oppfølging og ettervern 

Kontinuerlig NAV og aktuelle 

fdagpersoner 

Formalisere samarbeidsrutiner mellom NAV, 

ASVO, videregående skole og 

Oppfølgingstjenesten – samt Rus-

Psykiatritjenesten 

Innen desember 

2016 

Ungdomsansvarlig 

på NAV 

Sikre tilbud om sommerarbeidsplasser med 

oppfølging i minst to uker for ungdom,  i 

samarbeid med kommunale virksomheter, NAV 

og ASVO 

Kontinuerlig Rådmannen 

Øke samarbeid med lokalt næringsliv  Kontinuerlig NAV 

Videreføre opprettede kommunale  

lærlingeplasser  

Kontinuerlig Rådmannen 

Skjervøy kommune tilbyr  arbeidspraksisplasser 

i samarbeid med NAV  

Kontinuerlig Rådmannen 

God og realistisk rådgivning om valg av 

utdanningsretning 

Kontinuerlig Rådgivere i skolen 
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Mål 2 : Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg 

Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlig 

Tett foreldresamarbeid i barnets første leveår 

med fokus på trivsel og utvikling. 

Kontinuerlig  Helsestasjon og 

aktuelle 

fagpersoner 

Gi tilskudd til aktiviteter for barn og unge utover 

lovpålagte tjenester 

Kontinuerlig Kommunestyret 

Videreføre arbeidet med å tilby 

«Opplevelseskort» til utsatte grupper/familier 

Kontinuerlig NAV og TRG 

Godt Kulturskoletilbud  Kontinuerlig Kommunestyret 

«Friluftsgjengen» som alternativt tilbud i skolen.  Kontinuerlig Kommunestyret 

Utstyrsbank – vedlikehold og videreføring Kontinuerlig Fysak  i 

samarbeid med 

biblioteket 

Arenaer for erfaringsutveksling for foreldre og 

foresatte 

Kontinuerlig TRG og aktuelle 

fagpersoner 

Aktivt bruk av Skolehelseteam – 

Barnehagehelseteam  

Kontinuerlig Aktuelle 

fagpersoner 

Trivselsplan – lavterskeltilbud Kontinuerlig TRG 

«Ung og Aktiv» - tilbud til jenter i 8.-10..klasse 

etter obligatorisk helsesøstersamtale 

Kontinuerlig Helsesøster og 

TRG 

Sommerskole – fritidstilbud i sommerferien;  Kontinuerlig Nord Troms 

Friluftsråd i 

samarbeid med 

Kultur-

Undervisning 

Utvidet etter skoletidtiltak (mat, leksehjelp, 

aktivitet) for utsatte grupper. Tiltaket utredes. 

( kombinere med støttekontaktordningen?) 

Snarest Kultur – 

Undervisning i 

samarbeid med 

barneverntjeneste 

Videreføre Helsestasjon for Ungdom i samme 

omfang som nå. 

Kontinuerlig Helsestasjon 

Veiledning, oppfølging og økonomisk støtte til 

aktiviteter for unge foreldre. 

Kontinuerlig NAV og Helse - 

Omsorg 

Oppfølgingsrutiner ved overganger ivaretaes , 

spesielt mellom ungdomsskole og videregående. 

Kontinuerlig Kultur-

Undervisning  

Systematisere informasjon fra NAV om 

rettigheter til 10.klasse og videregående  

Kontinuerlig NAV og rektor 

ungdomsskolen 

 

  

  

Mål 3: Bedre levekårene for de vanskeligst stilte 

Tiltak Tidsperspektiv Ansvarlig 

Sikre eksistensminimum; Samarbeid og 

koordinering av tjenester.  

Kontinuerlig NAV og helse-

Omsorgsetaten 
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Lavterskeltilbud (se tiltak under mål 2) 
  

Veiledning og gjeldsrådgivning for å styrke 

familieøkonomien.  

Kontinuerlig NAV  

Brukermedvirkning – tilby Individuell Plan ved 

sammensatte og langvarige behov 

Kontinuerlig Aktuelle 

fagpersoner 

Nettverksbygging - 

Samarbeid med frivillige organisasjoner.  

Kontinuerlig TRG i samarbeid 

med ordfører og 

rådmann 

Behovsprøving av SFO satser. 

Tiltaket utredes.  

Snarest Kommunestyret 

 

Fange opp og informere målgrupper med rett til 

behovsprøvede barnehagesatser (jfr. statlige 

føringer) 

Kontinuerlig Aktuelle 

fagpersoner 

Videreføre tilbud om Bra-Matkurs, 

Røykeavvendingskurs mv. gjennom 

Frisklivssentral 

Kontinuerlig Folkehelse 

koordinator 

Små rimelige boenheter Utredes i 

boligsosial plan 

Kommunestyret 

  

 

  

   

 

6.1. Prioriteringer: 

Mange av tiltakene er kostnadsfrie. De handler om holdninger, bevisstgjøring og organisering. 

Grundig kartlegging av faktiske behov er viktig. 

Av tiltak i planen som koster penger ønskes følgende prioritering: 

 

1. Friluftsgjengen 

2. Utstyrsbank  

3.  «Ung og Aktiv» 

4. «Opplevelseskort» * 

 

 

 

*«Opplevelseskort» : 

Det er tenkt som en pakke som inneholder et antall aktiviteter eller opplevelser for familier 

med økonomiske utfordringer. Vi må vurdere hvordan dette skal administreres, hva innhold 

skal være, hvem som skal få tilbudet, hvordan unngå stigmatisering. 

 

Erfaringer fra andre kommuner, for eksempel Kristiansund, beskriver dette som et svært 

positivt tiltak. Betydningen av at barn og unge kan delta på ulike aktiviteter og oppleve ting 

både sammen med venner og sin familie er av uvurderlig betydning. 

(Fra  «Tidens krav». Publisert 12.11.13) 
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7. Kilder  
 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Handlingsplan mot fattigdom  (2006-2007) 

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Handlingsplan mot fattigdom – status 2008 og styrket 

innsats 2009 

 

Drammen kommune: Handlingsplan mot fattigdom 2008 – 2011 

 

Fafo rapport 2009:38 Barnefattigdom i Norge Sammendrag 

 

Fløtten, Tone (red.) (2009): Barnefattigdom, Oslo: Gyldendal 

 

Frønes, Ivar og Strømme, Halvor (2010): Risiko og marginalisering; norske barns levekår i  

kunnskapssamfunnet, Oslo: Gyldendal  

 

Underlid, Kjell (2005): Fattigdommens psykologi, Oslo: Samlaget 
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8. Vedlegg:

8.1.  Relevante artikler fra FN`s Barnekonvensjon: 

Artikkel 2: INGEN DISKRIMINERING 

Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til 

barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, 

funksjonshemming eller oppfatning. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres. 

Artikkel 3: TIL BARNETS BESTE 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 

barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

Artikkel 6 : RETT TIL LIV 

Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overlever og utvikler seg. 

Artikkel 12:  Å SI SIN MENING OG BLI HØRT 

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges 

vekt. 

Artikkel 13:  FÅ OG GI INFORMASJON 

Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og 

på alle måter. 

Artikkel 26: SOSIALTJENESTER 

Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det har krav på 

etter landets lover. 

Artikkel 27: LEVESTANDARD 

Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre 

som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er 

nødvendig for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte. 

Artikkel 31:  LEK OG FRITID 

Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. 
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Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SVs årsmøte 2016 

Kampen om sykestuene i Nord-Troms.  

Tilbudet sykestuene i Nord-Troms gir befolkningen i regionen, skal delvis kompensere for de 

lange avstandene og de vanskelige transportforholdene befolkningen har for å komme til 

nærmeste sykehus. Sykestuenes kvalitet og rolle i kommunene er godt dokumentert. De 

tilfredsstiller det behov befolkningen har for beredskap og trygghet i forhold til å få 

helsehjelp.  

UNN er godt fornøyd med at regionen kan ta i mot pasienter på sykestuene raskt og 

behandle pasientene lokalt. Troms fylkesting har berømmet tilbudet regionen vår gir som et 

godt og sikkert tilbud til befolkningen, og et tilbud som har god samfunnsøkonomi. 

Stortinget har også hatt saken oppe til vurdering etter et forslag fremmet av SV, og i 

saksdokumentet beskrives sykestuenes betydning. Det ble ikke flertall for et forslag fremmet 

av SV, SP, AP og Krf om å videreføre finansiering av sykestuene høsten 2015. 

Alle politikere som har besøkt Nord-Troms er enige om sykestuenes betydning og har i 

media uttalt seg til fordel for sykestuene. Det er et kraftig paradoks at sykestuene da fortsatt 

ikke har fått en forutsigbar finansiering fra stat, Helse Nord eller UNN. Det dreier seg om 

drifta av 9 sykestuesenger i regionen, 7 – 8 mill. kroner i driftsstøtte.  

Slik det er nå etter de siste forhandlingene med Helse Nord og UNN, skal sykestuene få 

finansiering ut 2017. Disse myndighetene mener at samlokalisering av sykestuene, er den 

beste løsningen ut fra sitt ståsted. Kommunene i Nord-Troms mener at det er best å ha 

sykestuer i hver av kommunene. Denne drakampen må få en ende. 

Sykestuene i Finnmark får kompensert fra staten for sin drift av sykestuer, så det oppleves 

som dypt urettferdig at det gjøres forskjell i tiltakssonen.  

Skjervøy SV krever at sykestuene i Nord-Troms får bevilget kompensasjon for sykestuedrift, 

slik at sykestuene kan få en forutsigbar økonomisk framtid.. 
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Møte i helsekomiteen mandag 08.02.2016  
Formannskapssalen. Kl. 15.00 – 16.15 

  

Tilstede: 

Ingrid Lønhaug, leder SV 

Vidar Langeland, FRP 

Trygve Paulsen, KP 

Stein Anton Pedersen, SP 

Reidar Mæland, H 

 

Ikke møtt: 

Øystein Skallebø, AP 

 

Sak 01 / 16: Konstituering  

Valg av nestleder. 

Forslag: Stein Anton Pedersen SP 

Enstemmig valgt. 

 

Sekretæravklaring.  

Forslag: Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen 

Enstemmig valgt 

 

Helsekomiteen har fire medlemmer fra formannskapet og to medlemmer fra kommunestyret. 

Helsekomiteen kan be administrasjonen om å utrede saker for utvalget. 

Helsekomiteen kan få ansatte i helse- og omsorg til å belyse saker eller forelese om tema som 

angår helsekomiteen. 

Komiteen vil med dette ha kunnskap om helseetaten som kommer til nytte i videre politisk 

behandling og arbeid. 

 

Sak 02/16: Valg av representanter i Aksjonskomiteen for sykestuene i Nord-Troms  

Målsetting for aksjonsgruppa: 

Opprettholde sykestuedrift i de fire Nord Tromskommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa 

og Skjervøy. Kommunene skal kompenseres for drifta. 

 

Tidligere aksjonskomite bestod av tre politikere og en fra administrasjonen i hver av de fire 

Nord-Tromskommunene som har sykestuer.  

Forslag til representanter i Aksjonskomiteen fra Skjervøy: 

Ingrid Lønhaug, SV   

Reidar Mæland, H 

Vidar Langeland, FRP 

Åshild Hansen, fra administrasjonen 

 

Vara:  

Stein Anton Pedersen, SP 

Trygve Paulsen, Felleslista KP / KRF 

Øystein Skallebø, AP 

 

Enstemmig valgt. 
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Oppgaver for Aksjonsgruppa: 

- Jobbe for å få kompensasjon for sykestuedrift inn i statsbudsjettet eller kompensasjon 

fra Helse Nord og/eller UNN  

- Oppdatere facebooksida vår, innspill om aktuelle saker 

- Aksjonsgruppa må sørge for at kommunene i Nord Troms er informert om nye innspill 

i sykestueorganiseringa.  

- Må jobbe opp mot stortinget, regionråd (Helse Nord og UNN). 

- Må jobbe opp mot de politiske nettverkene våre. Ingen kan tvinge oss til å legge ned 

sykestuene. 

- Jobbe for å få en bedre legevaktordning 

- Aksjonsgruppa skal konsentrere sitt arbeid om saker som angår sykestuene. 

 

Ingrid informerte om jobben som ble gjort i Aksjonsgruppa i 2015. Det var stor aktivitet med 

4 møter i løpet av 4-5 måneder i 2015. Alle informerte alle om hva den enkelte kommune 

foretok seg, og hvilke besøk en hadde hatt fra politikere eller helsedelegasjoner. 

 

 

 

Sak 03 /16: Klargjøring av mandatet fra kommunestyret  

I vedtaket fra kommunestyret er arbeidsområdet til helsekomiteen konsentrert om tre områder: 

Fortsatt desentralisert sykestuedrift i Nord-Troms  

Utbygging av sykehjemsplasser og eldreomsorg 

Folkehelse. 

 

Mål: 

Opprettholdelse av sykestuene ved finansiering fra stat, Helse Nord og/ eller UNN 

 Jobbe i lag med de andre kommunene i Nord-Troms for å nå målet 

 Være oppdatert og ha kompetanse om sykestuedriften 

 Være aktive i forhold til å informere og bygge allianser med politiske fora (regionråd, 

fylkesting og storting) 

 Informere og øve press på egne partier om å støtte saken. 

Mål: 

I samarbeid med administrasjonen bygge ut flere sykehjemsplasser for eldre i Skjervøy 

kommune. 

 Følge byggekomiteens arbeid, være orientert 

 Ha fokus på behovet for sykehjemsplasser. 

 Få kunnskap om eldreomsorgen å være pådrivere for å ha en god eldreomsorg 

Mål: 

Følge opp folkehelseloven i forhold til de 5 grunnleggende prinsippene i den  

 Utjevne sosiale forskjeller 

 «Helse i alt vi gjør» 

 Bærekraftig utbygging 

 Føre var – prinsippet 

 Medvirkning 
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Sak 04/ 16: Møteplan / vår  

Tirsdager eller torsdager fra kl.12.00 

Tre møter på våren og tre møter på høst.  

Ingrid setter opp forslag som sendes ut. 

 

Eldreomsorgen som tema. Helse og omsorgssjefen og leder av komiteen skal planlegge neste 

møte. Møte avvikles i løpet av mars. 

 

Vi har to i kommunen som var i Nederland og så på demenslandsbyen. (Eldbjørg Nyvoll og 

Åshild Hansen).  

 

 

Sak 05 / 16: Orientering fra møtet med UNN og Helse Nord  

Ordføreren skulle orientere, men var fraværende (annet oppdrag). 

Ingrid refererte fra brevet som ble sendt fra Helse Nord med innkalling til møte 8.januar i 

forhold til sykestuene. I et møte mellom kommunene i Nordreisa i forkant av dette møtet ble 

man enige om å skrive svar på brevet derfra. En delegasjon fra Nord Troms deltok i møtet 

med UNN og Helse Nord i Tromsø. Der ble det opplyst at inntil nå har vi i Nord Troms 

behandlet pasienter for UNN. UNN sier at dette er noe alle kommuner skal gjøre i 

fortsettelsen. Alle må ha beredskap. Ellers fikk vi kompensasjon for sykestuedrift ut 2017. 

En diskusjon rundt behov for plasser på sykehjemmet kontra hjemmeboende. 

 

Det hadde vært greit å forsøke å kartlegge hva de eldre tenker i forhold til om de ønsker eller 

ikke ønske sykehjemsplass. 

 

Sak 06 / 16: Eventuelt 

- Orientering om utbygging av helsesenteret.  

Demens avdeling bygges 

Kjøkkenet utvides 

Helse og omsorgssjefen la frem behovet for omsorgsboliger i 2 etg. På 

demensavdelingen 

Møtet hevet kl. 16:15 

Referent: Tommy Hansen, Helse- og omsorgssjef  og leder for helsekomiteen Ingrid Lønhaug 
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Referat fra helsesenterkomiteen torsdag 07.04.16 kl.12.00 i 

kommunestyresalen. 

Tilstede: Ingrid Lønhaug SV, Sissel Torbergsen AP (v) 
Stein Anton Pedersen SP,  
Trygve Paulsen Felleslista KP / KRF 
 
Meldt avbud: 
Øystein Skallebø, AP 
Reidar Mæland, H 
Vidar Langeland, FRP 
 
Sekretær: 
Tommy Hansen, meldt avbud 
Kathrine Kaasbøll møtte som sekretær 
 
Eldbjørg Nyvoll, leder for hjemmetjenesten 
Åshild Hansen, leder for sykestue og sykehjem 
 
Sak 07 / 16: Generell informasjon om eldreomsorgen i Skjervøy kommune v/ 
Åshild Hansen og Eldbjørg Nyvoll 
Årsmeldingen som kommer i juni vil også gi en god oversikt over tjenesten. 
 
Vi har i mange år snakket om en eldrebølge i forhold til eldre. Vi vil få økt antall 
over 80 år som krever flere tjenester, det er et økende behov for hjelp til yngre 
under 67 år (ikke fysisk, men mentalt) og mange av de sistnevnte bor hjemme 
hos ektefeller eller annen familie. De får lite hjelp, men kan ha kontakt med 
hjemmetjenesten og motta omsorgslønn. Det er også tilbud om 
avlastningsplasser på helsesenteret. 
 
Skjervøy kommune har tildelingsrett på en del boliger: 
10 omsorgsboliger på helsesenteret 
10 boliger på hybelhuset 
5 boliger på Sandvåghauan 
8 Røde Korsboliger 
15 boliger på Naustet 
8 eldreboliger i Arnøyhamn 
Alle disse boligene er tildelt. 
 
Det er ca 100 pasienter i hjemmesykepleie / hjemmehjelpstjenesten. 
Det er 27 sykehjemsplasser (18 ordinære + 9 demens) 
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Ofte flere inne enn det er plasser til. Pr 7.04 er det 6 på venteliste (pasienter 
som har behov nå). 
 
2015: Matombringing - 3645 middager til 189 brukere. Dette er økning på 
antall mottakere på 19 % fra året før, det er lagt opp til økt bemanning i 
helgene. 
Kjøkkenet har fokus på ernæring, brukerne er fornøyd med maten. 
 
Aktivitetstilbud for hjemmeværende eldre demente – Det er utlyst en stilling på 
63,16 % med krav om ei helgevakt pr. måned. Det er kommet søker som skal 
tiltre i løpet av våren. Denne personen skal bygge opp tilbudet og legge til rette 
for aktiviteter i lokalene i Skolev.2 – 4. 
 
Utfordringer: 

- Flere sykehjemsplasser 
- For lite boliger (omsorg) 
- En fjerde nattevakt i hjemmetjenesten, kostnad ca 1 mill 
- Kompetanse, spesialisering 
- Satsing på innovasjon og velferdstjenester 

 
Studiesenteret 

- Søkt om midler til kompetanseprosjekt, prosjektleder 
- Vært få søkere på helsefagene de siste årene 
- Skjervøy vgs, satsing på helsefag 
- Praksisutstyret på helsefag er flyttet til Nordreisa, utstyr som er gitt til 

Skjervøy vgs 
 
Møteplasser ønskes det mer av: 

- Viktig å få avbrekk i hverdagen for de eldre, noe å se fram til 
- Trekke inn foreninger, skoleklasser, barnehager 
- Forhindre institualisering 
- Besøksvenner  
- Dem kulturelle spaserstokken 
- Bemanningen skal ned 
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Sak 08 / 16: Landsbymodellen for eldre v/ Eldbjørg Nyvoll og Åshild Hansen 
Studieturen ble planlagt for å lære mer om, og få inspirasjon til andre måter å 
organisere fremtidens tilbud innen demensomsorg.  
 
Demenslandsbyen Hogeway har 152 pasienter i 23 hus på et område, det er 6-7 
pasienter i hvert hus. 
Fokuset ligger på at pasientene skal kunne gjøre meningsfulle aktiviteter og 
hverdagslige ting som i et normalt liv. Pasientene skal så langt som mulig ha 
samme livsstil som før de ble syke. På yttersiden av huset ligger fokuset på å ta 
del i et sosialt liv, aktiviteter som butikk, pub, restaurant og det å være i 
aktivitet.  
 
Fremskrittene er oppnådd ved en ny tilnærming slik at beboerne med demens 
er mer aktive og trenger mindre medisiner. Innbyggerne har 24-timers omsorg. 
Det er 5 personer på nattevakt, ellers bruk av velferdsteknologi som kamera og 
bevegelsessensorer.  
 
Personalet bruker vanlige klær og trer inn i en rolle som pasientene er 
komfortable med. Dette avhenger av husholdningene. I arbeiderklasse blir de 
sett på som nabo/omsorgsperson, i overklasse som tjenere. Beboerne gjør så 
mye som de kan av de daglige oppgavene selv, dette for å opprettholde et 
normalt liv.  
 
Visjon: «living, wellbeeing and care» 
6 grunnpilarer som støtter opp om visjonen: 

1. Foretrukne omgivelser. Miljøet støtter opp på grunn av sin 
gjenkjennelighet. 

2. Helse. Opplevelse av helse og kvalitet er ledene. 
3. Livets nytelser og gleder, og et meningsfullt liv. Spis, drikk og vær 

lykkelig, samt sosiale og kulturelle aktiviteter.  
4. Livsstil. Et liv i samsvar med dine egne ideer og verdier. Sette sammen 

folk med felles interesser. Når fremmede mennesker skal bo sammen er 
det viktig å kunne bo sammen med andre med samme interesse/livsstil 
som en selv.  

5. ansatte og frivillige. De er budbringere av visjonen. 
6. organisasjonen. 

 
Åshild Hansen viste i slutten av saken en video som viser mulighetene ved den 
nye velferdsteknologien.  
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Sak 09 / 16: Bemanningssituasjonen i helseetaten – hva kan vi gjøre? 
I de siste årene har det vært vanskelig å verve nye sykepleiere. 
Bemanningsplan: 

- Solsikken /avlastning – lite sykepleierbehov/ bruker vernepleiere
- Malenaveien 2 og 4. – en sykepleier
- Skoleveien – 3 – 4 sykepleiere
- Hjemmetjenesten – 4 sykepleiere
- Sykehjem/ sykestue – 11 årsverk

Hvorfor er det vanskelig? 
- Må lyse ut faste 100 % stillinger
- I konkurranse med de andre kommunene

Hvordan beholde folk / rekruttere nye? 
- Hva tilbys av lønn?
- Dårlig startlønn
- Muligheter for videreutdanning (ledelse, psykiatri, kreft, alder

/eldreomsorg)
- Spisskompetanse mangler
- Helsetjenesten her må framsnakkes
- Tidlig kontakt med studenter under utdanning
- Bolyst / fagmiljø
- Boliger
- Barnehager

Det jobbes med en kompetanseplan både lokalt og regionalt. 
Knytte bedre kontakt med desentralisert utdanning 
Arbeidslivsdagene – sende folk fra helseetaten 
Bevilge mer penger til stimuleringstiltak 
Praksisplasser 

Det var sendt inn forslag til rekrutering av sykepleiere av Pål S. Mathiesen(SV), 
Forslaget er tatt til orientering.  
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Sak 10/16: Eventuelt 

 Partiene må starte arbeidet om sykestuene mot
stortingsrepresentantene. Dette for å jobbe mot bevilgede midler på
statsbudsjettet.

 Lærlinger i helsesektoren, vekslingsmodeller.
Helsekomiteen bør følge opp arbeidet med kommunestyrevedtak 33/15.

Vedtaket lyder som følger: 
1. « Skjervøy kommune skal, sammen med de øvrige kommunene i regionene og Nord-

Troms videregående skole, samarbeide om inntak og opplæring av lærlinger i en

vekslingsmodell. Modellen innebærer et tre-årig vekslingsløp mellom arbeidsplass og

skole innenfor to fagfelt: barne- og ungdomsarbeiderfag og helsefag.

2. Et samarbeid om vekslingsmodellen betinger at fagtilbudet innen helsefag ved

NordTroms videregående, skolested Skjervøy, ikke legges ned.

3. Avlønning av vekslingselever skal følge Hovedtariffavtalen, kap 6.1.3. «Fag som ikke

følger hovedmodellen»

 Avvikling av pleieøvingsrom på Nord-Troms videregående skole avd.

Skjervøy. Utstyret er flyttet fra Skjervøy til Nordreisa. Tas opp som egen

sak i neste møte.

 Sak til neste møte: Omsorgsbolig i 2. etasje på den nye fløyen ved

helsesenteret.

 Forslag til dato for neste møte: Torsdag 16.Juni.
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