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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/176 -2 

Arkiv: 200 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 24.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28/16 Formannskap 01.06.2016 

33/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Godkjenning av årsregnskap og årsmelding 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Revisors beretning 

2 Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2015 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2016  

Behandling: 

Forslag til endring av punkt 2 og nytt punkt 3 fremmet av Ørjan Albrigtsen (KrF/KP) på vegne 

av fellesgrupperingen: 

- Forandring av punkt 2: Overskuddet for 2015 disponeres slik: Nytt flåtefond kr 

1 000 000,- og resten til premieavviksfondet. 

- Nytt punkt 3: Formannskapet ber rådmann utarbeide retningslinjer for flåtefond. Det bør 

tas utgangspunkt i retningslinjene som Andøy kommune har.  

 

Votering: 

Rådmannens innstilling til punkt 1 

- Enstemmig vedtatt. 

 

Fellesgrupperingens forslag til endring av punkt 2 mot rådmannens innstilling av punkt 2: 

- Forslag fra fellesgrupperingen vedtatt mot 2 stemmer 

 

Fellesgrupperingens forslag til nytt punkt 3: 

Forslaget fra fellesgrupperingen vedtatt mot 2 stemmer.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes. 
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2. Overskuddet for 2015 disponeres slik: Nytt flåtefond kr 1 000 000,- og resten til 

premieavviksfondet. 

 

3. Formannskapet ber rådmann utarbeide retningslinjer for flåtefond. Det bør tas 

utgangspunkt i retningslinjene som Andøy kommune har. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

4. Årsregnskap og årsmelding for 2015 godkjennes. 

 

5. Overskuddet for 2015 disponeres slik: Generelt disposisjonsfond kroner 1.000.000,- og 

resten til premieavviksfond. 

 

 

Saksopplysninger 

Regnskap og årsmelding legges med dette frem for endelig godkjenning. Kontrollutvalgets 

uttalelse om regnskap og årsmelding ble behandlet 12. mai og følger også med.  

Vurdering 

Regnskapet for 2015 ga et overskudd på kroner 3.002.463,- og kommunestyret må ta stilling til 

bruk av dette. Årsakene til overskuddet er forklart i årsberetning, noter og årsmelding. 

 

Vi får som tidligere omtalt større og større utfordringer i årene som kommer når det gjelder det 

voksende premieavviket for pensjon. Derfor foreslår rådmannen som tidligere år at mesteparten 

av overskuddet blir avsatt til premieavviksfondet.  
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KOMREV

NORD

KomRev NORD
Interkommunalt selskap i4i4cWè,W’

Skjervøy kommunestyre

REVISORS BERETNING FOR 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Skjervøy kommune som viser kr 179.642.213,- til fordeling drift
og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3.002.463,-. Årsregnskapet består av balanse per 31.
desember 2015, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik
intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjore utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi
har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske
krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende
fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne
kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er
hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering
av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige
en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Skjervøy kommune per 31. desember 2015,
og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Besoks- og postadresse: Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett, 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD Sjøvegan
post(dkornrevnord.no www.komrevnord.no
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Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Harstad, den 15. april 2016

(
(& (,kt/&é’

ElsaSaghau /7
oppdragsansvarlig r<’isor
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1353 -16 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 24.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/16 Formannskap 01.06.2016 

34/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Økonomirapportering vår 2016 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Skjema 2 vår 2016 

2 Budsjettskjema 1A vår 2016 

3 Budsjettskjema 1B vår 2016 

4 Endringer i bemanningsplan 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2016  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak:  

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema 

datert 24.05.2016. 

2. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 

3. Endringer i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

4. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema datert 

24.05.2016. 

5. Rammeøkningen til etatene godkjennes i tråd med skjema 1A og 1B. 

6. Endringer i bemanningsplan godkjennes i tråd med fremlagte oversikt. 
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Saksopplysninger 

 I tråd med innarbeidet rutine har etatene foretatt en gjennomgang av sin virksomhet og laget en  

økonomirapport hver. Rådmannen lager denne sammenfatningen av behovene samt en vurdering  

av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov. 

 

Vurdering 

 Under følger etatssjefenes økonomirapporter, før behovene til slutt oppsummeres. 

 

 

SENTRALADMINISTRASJONEN 

 

100 

Refusjoner i forbindelse med Kommunereformen vil utgjøre kr. 350.000 og fordeler seg med Nordreisa 

kr. 150.000, Kvænangen kr. 100.000 og fra Fylkesmannen kr. 100.000. Utgifter i forbindelse med samme 

vil utgjøre kr. 538.000 til PWC. Dette gir netto utgift på kr. 188.000 

 

102 

Økning av kontingent til Revisjon vil utgjøre kr. 11.000 

 

140 

Underbudsjettering av vår andel til IKT samarbeidet vil utgjøre kr. 60.000 

160 

Det bes om kr. 11.000 i forbindelse med fellesutlysning av ledige stillinger. 

 

Øvrige ansvar vil ikke ha behov for tildeling og det bes om totalt kr. 270.000 til dekning av underskudd 

for Sentraladministrasjonen. 

 

 

KULTUR OG UNDERVISNING 

 

200 Administrasjon 

Som budsjettert 

Fastlønna skal reguleres mot refusjon Kom Opp, - 50 % stilling. 

 

203 PPT 

Utgifter sykepenger reguleres mot refusjon NAV 

 

210 Felles grunnskole 

Økte utgifter til spesialundervisning privatskolen. Reduserte utgifter transport elever Arnøyhamn og 

lærer til Newtonrom som lønnes over prosjektet inntil åpning av rommet. 

 

211 Skjervøy barneskole 

Behov for økt spes ped ressurs 26 t/u (61,36 % stilling) fagarbeider skoleåret 16/17 i h t tilrådning av 

PPT. Noe refunderes av krav andre kommuner pga gjesteelever og mindre bruk av skolens ramme våren 

-16. 

Dette utgjør ca kr 127 000,- i 2016.  

Usikkert er også utgifter sykevikar mot sykepengerefusjon (kr 200 000 i svikt i inntekt). Bedre anslag 

kan gis i september ettersom virkning av bemanningsplan 16/17 for skoler kommer 1/8. 

 

212 Skjervøy ungdomsskole 

Størst usikkerhet rundt refusjon sykepenger, posten reduseres med kr 100 000. 

 

213 Arnøyhamn skole  

Arnøyhamn skole korrigerer fastlønn mot fritt skolemateriell (feilbudsjettert) og ref lønn privatskolen. 

Ny bemanning fra 1/8 avhengig av kretsgrenser i k-styret i juni. Nytt anslag i september-reguleringa 
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221 Kino 

Budsjettet ser ut til å holde, økte utgifter reguleres mot økte inntekter 

 

222 Kulturhuset 

Budsjettet ser ut til å holde, økte utgifter reguleres mot økte inntekter 

 

224 Svømme og idrettshall 

Budsjettet ser ut til å holde, men noe usikkerhet rundt billettinntekter  

 

270 Felles barnehager 

Den største posten her er tilskudd til private barnehager.  Det som påvirker denne posten er: 

Økt barnetall i de kommunale barnehagene på tettstedet og reduksjon i den private. 

Tilskuddet til ØNB baserer seg på regnskapstallene i de kommunale barnehagene for 2014. 

Budsjettet er kr 9.610.000 mill.  

Beregner viser at posten vil ha behov for økt tilskudd på 450 000 i 2016. 

 

271 Solstua  

Fastlønn økes med kr 100 000 dekkes av justering mot de andre barnehagene. 

Økt egenbetaling med kr 270 000. 

 

272 Eidekroken barnehage 

Redusert fastlønn kr 60 000 pga justering mellom barnehagene. Svikt sykepengerefusjon kr 100000 

 

273 Vågen barnehage 

Svikt sykepengerefusjon/justering sykelønn 35000 og justering av fastlønna kr 40000 (red) 

 

274 Årviksand barnehage 

Kostnader fastlønn SFO skal føres på eget ansvar, korrigeres i regnskapet. Ellers ok. 

 

275 Arnøyhamn barnehage 

Tilfører midler på egenandeler, fastlønn og sykelønn, samlet kr 80.ooo,-. 

 

276 Akutten barnehage 

Nyopprettet avdeling fra 1/8-16 p.g.a. økning av barnetallet og redusert antall plasser i den private 

barnehagen. 3,35 stillinger inkl styrer. Avdelingen får utgifter til husleie og utstyr. 

Avd midlertidig til 2018 når ny barnehage er ferdig på Prestegårdsjorda. 

Samlede kostnader for høst 16 blir kr 768.000,-. 

 

281 SFO Skjervøy 

Barnetallet på SFO ligger på rundt ca 65. Økte inntekter egenandeler på ca kr 70000,- 

 

282 SFO Årviksand 

Fastlønn reguleres mot barnehagen Årviksand. 

 

290 Kulturskolen 

Økte kostnader fastlønn legges inn med kr 39000,-. Bedre anslag september 

 

293 Folkehelse  

Budsjettet ser ut til å holde. 

 

283 SFO Arnøyhamn 

Budsjettet ser stort sett ut til å holde, økte utgifter reguleres mot økte inntekter. 

 

294 Voksenopplæringa 

Budsjettet ser ut til å holde. Nye anslag i september. 
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HELSE OG OMSORG 

 

300. Administrasjonen 

 Det er negativt avvik i forhold til fastlønn, ser ut til å bli kr. 53.000,- gjennom året. Dette skyldes 
timer samt tillegg som ble utbetalt i februar. Ble tatt ut av skjema 2 og skal forsøkes inndekkes 
gjennom året. 

 Det er ellers foretatt noen små interne reguleringer. 

 Avviket utenom fastlønna dekkes gjennom interne reguleringer. 
 
310. Helsestasjonen 

 Det er negativt avvik i forhold til fastlønn på kr. 122.000. Dette skyldes feil årslønn i arena. 
Dette skal forsøkes inndekt i løpet av året. 

 På grunn av sykemelding vil det være behov for innleie av helsesøster gjennom våren. Dette for 
å ta det mest prekære i tjenesten så som vaksinasjoner, spedbarnskontroller og kontroll av 
førskolebarn.  

 Det er foretatt noen interne reguleringer innenfor ansvaret.  
 
320. Legestasjonen 

 Det er foretatt mange interne reguleringer uten behov for å be om tilleggs bevillinger. 

 Det viser seg at det er svært vanskelig å skaffe vikarer ved sykemeldinger og ferietid. Det blir da 
en økning i bruk av vikarbyråer. 
 

321. Fysioterapitjenesten 

 Noen små reguleringer av budsjettet internt uten behov. 
 
350. Sosialtjenesten 

 Barneverntjenesten har to stillinger som får øremerkede midler fra staten. Lønnsreguleringer 
fra fond over til fastlønn og pensjon på grunn av barneverntjenestens innvilgede statstilskudd 
for stillinger. Reguleringen utgjør kr. 950 000 i lønn og kr. 50 000 i pensjon. 

 Det har vært en del sykemeldinger i tjenesten, det har derfor vært brukt en konsulent fra 
barnevernkompetanse. Det er overført kr. 20.000 fra de øremerkede statlige midlene til 
dekning av konsulent. 

 Det er gjort en del andre interne reguleringer uten behov. 
 
351. Tilskudd eldre og uføre 
Ingen kommentarer 
 
354. Forebyggende tiltak  

 Omsorgslønn – Her er det flere ressurskrevende brukere, med vedtak som fortsatt medfører 
store kostnader.  Til sammen et økt forbruk på kr. 155.000. Dekkes gjennom interne 
reguleringer. 

 Lønn forebyggende tiltak – her er et tiltak som krever personlig assistent. Dette har vært løst 
ved å benytte personell fra vikarpoolen. Det overføres dermed kr. 258.000 til hjemmetjenesten. 
Det ser videre ut til å bli et mindre forbruk på kr. 300.000 på denne posten. 

 Sosialtjenesten har gjennom flere år hatt en bruker der behovet for bistand har blitt løst 
gjennom omsorgslønn og avlastning. Det er nå behov for å flytte brukeren i egen bolig med 
heldøgns omsorgstilbud. Det må benyttes et firma som kan bemanne opp boligen da vi ikke har 
personell selv. Kostnadene vil være kr. 1.478.000 for halve året. Av dette får kommunen 
refundert kr. 378.000 for ressurskrevende bruker.  Det må bes om kr. 1.191.000 på skjema 2. 

 Skjema 2. Ut fra overstående bes det om ekstramidler med kr. 1.191.000. 
 

355. Edruskapsvern 
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 Ingen kommentarer. 
 

360. Barnevern  

 Det er foretatt en del interne reguleringer uten ekstra behov. 

 Behov for kjøp av institusjonsplasser justeres ned med kr. 325.000 

 Div. kjøp fra andre og bidragsposten justeres opp. 

 Behovet for frivillige hjelpetiltak er høyt. 
Budsjettet for barneverntjenesten ser så langt ut til å holde totalt sett.  
 
370. Hjemmetjenesten  
Situasjonen i hjemmetjenesten forutsettes å være kjent.  
 
I desember møtet da økonomiplanen ble vedtatt fikk hjemmetjenesten tilført tilsammen 100% 
helsefagarbeider. 
Opprinnelig var det foreslått 140% men 40% måtte tas ut. Dette medfører at det i dag leies inn 40% 
ekstra over budsjettposten Lønn annen ekstrahjelp. 
 
Sykepleieren som tar etterutdanning som kreftsykepleier skal være ferdig i juni -16.  Det er søkt midler 
gjennom Fylkesmannen for å delvis dekke vikarutgiftene. 
 
Hjemmetjenesten avsluttet i begynnelsen av 2015 et tiltak med oppbemanning av bolig til 
ressurskrevende bruker. Ved en feil ble ikke beløpet til refusjon på kr. 1.489.000 tatt ut da budsjettet 
for 2016 ble lagd. 
Beløpet må da føres opp på skjema 2. 
 

 Det er beregnet 170.000 for mye i inntekter egenandeler trygghetsalarmer. 

 Det er for øvrig gjort en mengde interne reguleringer i budsjettet. 

  

 Skjema 2. Ut fra det ovenstående bes det om kr. 1.489.000 til refusjoner fra private. 

372. Hjemmehjelpstjenesten 
Ingen kommentar 
 
375. Omsorgs- og avlastningsboligen for barn/unge 

 Fast lønn er tatt ned med 1.000. 000 og regulert med samme sum inn på andre driftsutgifter. 

Dette skyldes feilpostering. 

 Videre tilføres det kr. 175.000 på fastlønn fra 380 for leie av personell. 

 Lønn sykevikar er tatt opp med 200 000, sees i sammenheng med refusjon sykepenger. 

 Det er videre gjort en god del interne reguleringer uten ekstra behov. 

 For dette ansvaret vet vi at det vil flytte inn en ny beboer i løpet av september. Det vil medføre at 

bemanningen må tas opp en del. Hvor mye har vi ikke oversikten over nå. En del av 

bemanningen er allerede på plass til brukeren da det er et avlastningstiltak allerede.  

Når brukeren flytter inn vil dette utløse refusjon for ressurskrevende bruker. 

Det er behov for 2:1 bemanning på bruker. Helse- og omsorgssjefen har allerede som et 

forebyggende tiltak satt inn 2:1 bemanning i avlastningstiltaket. Dette for å unngå 

sykemeldinger. 

377. Rus og psykiatritjenesten 
 Venter med reguleringer på ansvaret til høsten.  

 Meldt inn behov for å dekke opp utgifter til Bedriftshelsetjenesten med kr. 35 000. Dette vil 

forsøkes inndekt i løpet av året. 

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2 & 4 

 Økt utgift med kr. 200.000 på lønn syke vikarer, sees i sammenheng med refusjon sykepenger. 

PS 34/16



 Det er beboere som ikke kan benytte trappene for å komme opp på fellesarealet. Det er derfor 
behov for å montere trappeheis. Denne vil i følge tilbud koste kr. 90.000. Beløpet forsøkes 
inndekt i løpet av året. Noe av beløpet kan en også få som tilskudd fra Husbanken. 

 Er gjort en del interne reguleringer uten ytterligere behov. 
 

379. Aktivitetssenteret 

 Økt utgift med kr. 160 000 på lønn syke vikarer, sees i sammenheng med refusjon sykepenger. 

 En del reguleringer på driftsbudsjettet. 

 Kr. 23.000 i mindre forbruk er med på å medfinansiere etatens økte forbruk. 

380. Skjervøy sykestue og sykehjem 
 Regulert kr. 220 000 fra fastlønn til Div. kjøp fra andre. Dette for å dekke opp bruk av 

sykepleiere fra vikarbyrå. Det er videre regulert 175.000 til 375 for leie av personell. 

 Lønn svangerskap økes med kr. 442.000 og sees i sammenheng med refusjon foreldrepenger. 

 Det var satt opp en økning på kr. 180 000 på medisinske forbruksvarer, da budsjettet gjennom 

flere år har vært for lavt. Dette må forsøkes inndekket gjennom året. 

 Inventar og utstyr var satt opp med en økning med kr. 100.000 da det er kjøpt inn en del 

nødvendig utstyr for å opprettholde daglig drift. Dette må også forsøkes inndekket gjennom året. 

 Det er utenom dette gjort en del interne reguleringer uten ytterligere behov. 

 390. NAV 

 Antatt merforbruk kvalifiseringsstønad, da en har 4 deltakere i programmet kr. 80.000 

 Mindre forbruk forskudd trygd/pensjon med kr. 80.000. 

 En del andre mindre interne reguleringer uten ekstra behov. 

Vurdering 

Situasjonen er beskrevet detaljert under hver virksomhet og det fremgår også her på hvilke områder 
etaten ikke kan dekke merutgifter innenfor egne rammer, og dermed må be om midler på skjema 2. 
 
Etaten ber om tilførsel på skjema 2 med kr. 2.879.000 
 
Hovedårsakene til dette er økte utgifter på sosialtjenesten gjennom et omsorgstiltak som skal forsøkes 
igangsatt fra august. Da en ikke har kapasitet bemanningsmessig til å løse dette må oppdraget settes 
bort. 
 
Hjemmetjenesten avsluttet i begynnelsen av 2015 et tiltak med oppbemanning av bolig til 
ressurskrevende bruker. Ved en feil ble ikke beløpet til refusjon på kr. 1.489.000 tatt ut da budsjettet 
for 2016 ble lagd. 
 
Lønn lærlinger er ikke budsjettert og må dermed bli tilført gjennom skjema 2. 
 
Helse- og omsorgssjefen har i denne rapporteringen tatt bort flere poster som i utgangspunktet var satt 
opp i skjema 2. Dette var også høyst reelle behov, men som må forsøkes inndekkes gjennom året eller 
tas med på reguleringen til høsten. 
 
Det vil påløpe utgifter i forbindelse med ny beboer i «Solsikken» avlastnings- og omsorgsbolig for barn 
og unge. Det vil dreie seg om en oppbemanning på i utgangspunktet 5,5 stilling. Av dette trekkes det fra 
personell som i dag allerede er inne i forbindelse med avlastningstiltaket. Den reelle oppbemanningen 
vil da komme på ca. 3 stillinger. Av totalen her vil det også komme refusjon på ressurskrevende bruker. 
Før dette kan meldes inn må det regnes på behovet utover personellet som allerede er inne i tiltaket.   
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Det er all grunn til å tro at det vil være vanskelig på flere områder å klare seg med dagens budsjett i 
årene som kommer: 

 Vikarutgiftene/overtid i pleie- og omsorg – tendens til høyere utgifter enn budsjettert over 
flere år. 

 Øvrige driftsutgifter er jevnt over for lavt budsjettert og har ikke vært tatt opp i forhold til 
prisstigning på 10 – 15 år. 

 Økte utgifter i omsorgstiltakene. 
 

 

TEKNISK 

 

Ansvar 600 Administrasjon  
Byggesakskontoret fikk i 2015 nedsatt inntektene for byggesaksgebyret til 150.000,- Dette pga. endringer 

i plan- og bygningsloven. Byggeaktiviteten er størst på sommer og høst og en antar at inntjeningen vil bli 

som forventet. Utover dette ser det ut til at budsjettet vil holde. 

 

Ansvar 605. Kart og oppmåling.  
Det skal utføres FKB data-kartlegging i år igjen. Koster ca 50.000,- og vil bli finansierte med økte 

inntekter på festeavgifter. Ansvarsområde vil også være prosjektleder for Kollagerneset, dette indikerer 

inntekter for område som kan være delfinansierende for FKB datakartleggingen. Utover dette ser det ut 

til at budsjettet for dette ansvar skal holde.  

 

Ansvar 606 Arealplanlegging  
Samarbeidsprosjekt mellom Nord-Tromskommunene er opphørt. Ansvarsområde brukes for innkjøp av 

tjenester for reguleringsplaner. Budsjettet for dette ansvar skal holde.  

 

Ansvar 610 Anleggsseksjonen  
Ansvarsområde ser ut til å holde.  

 

Ansvar 620 vannverk  
Det ser ut for at budsjettet er i balanse. Det er igangsatt prosjektering av inntektsrammen og prosjektet vil 

bli lagt ut på Doffin den 25.05.16 med tilbudsfrist 25.06.16. Tildeling blir 7. juli. Prosjektet inntas i 

investeringsbudsjettet.  

 

Ansvar 630 Kloakkanlegg  
Det ser ut til at man skal klare å få budsjettet i balanse.  Pumpene i Kompasset var gamle og kunne ikke 

repareres lengre. De måtte derfor skiftes ut. Dette går av årets budsjett og kan gjøre at man ikke oppnår 

overskudd på området.  

 

Ansvar 650 Brannvern  
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Nord-Tromskommunene om et interkommunalt selskap. 

Utenom dette må kommune drifte lokal avdeling. Grunnet at noen av brannvesenas konstabler jobber i 

privat sektor må ha videreutdanning ved brannskolen må lønn for disse føres på lokal avdeling. Det 

trengs tilført 80.000,- for dette. Kommunen ble fakturert for 2015 i 2016 for brukerbetaling slik at en må 

få tilført kr. 233.000,- for dette. Det er underbudsjettert 40.000,- for brannovervåkning. Det bes om kr 

353.000,- på skjema 2.  

 

Ansvar 651 Oljevernberedskap  
Saken om dieselutslippet er anket og saken skal opp til ny behandling i uke 43. Det ser ikke ut til at 

ansvarsområde vil bli belastet med advokatutgifter i år og ansvarsområde vil derfor gå i balanse. Dette 

må sees i forhold til sakens utfall. Skjervøy kommune har utestående ca. 3.000.000,- som det på sikt skal 

søkes inndekt av Bunker Oil/Kystverket. I denne prosessen må kommunen ha advokat for å handtere 

saken, dette er det imidlertid ikke budsjettert med.  

 

Ansvar 652 Feiing  
Feiertjenesten er blitt interkommunal og det er avsatt midler til dette. Område er selvkost og overskudd 

avsettes til fond. 
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Ansvar 660 Utleieboliger  
Ansvarsområde har personer inne på tiltak slik at vedlikeholdet av boligene øker. Da vedlikeholdet 

foretas i egen regi ser årets budsjett ut til å holde.  

 

Ansvar 670 Kommunale bygg  

Med forsiktig bruk ser det ut til at ansvarsområde vil holde. Det søkes imidlertid om tilførte midler på kr. 

150.000,- for oppgradering av leilighet for en enkelt bruket, som en ikke klarer p finne dekning på eget 

budsjett.  

 

Ansvar 671 Park/idrettsanlegg 

Bruk av reserverte kontrakter (Park)var opp til behandling i år og det ble påført div nye arealer. Skjervøy 

Asvo vant konkurransen på kr 340.000 eks mva. Avtalen for 2015 var 280.000,- eks mva. en økning på 

kr. 60.000,- eks mva. En skal prøve å finne inndekning på eget budsjett for denne økningen. 

 

Ansvar 675 Renhold  

Grunnet gode resultater innen sykefravær ser det ut til at ansvarsområde vil gå med et underskudd ihht 

bokførte inntekter, det prøves å finne inndekning på eget budsjett. Ansvarsområde ser forøvrig ut til å gå 

i balanse.  

 

Ansvar 676 Vaskeri  

Vaskeriet ble tilbakeført til Teknisk etat i 2015, budsjettmessig ser ansvarsområde ut til å holde.  

 

Ansvar 680 Havneforvaltningen  

Det er igangsatt reparasjoner av noen av kaiene da det er oppdaget dårlig fendring. Så langt ser det ut at 

dette kan dekkes innenfor årets budsjett. Ansvarsområde ser ut til å være i balanse.  

  

Ansvar 681 Skjervøyterminalen  

Så langt ser det ut som at budsjettet skal holde.  

 

Ansvar 690 Kommunale veier 

Ansvarsområde ser ut til å holde budsjettet. Arbeidet med grusingen av Akkarvik veien vil antakelig bli 

igangsatt i juni 2016. 

 

TOTALT INNMELDTE BEHOV  

 

Sentraladministrasjonen: 270.000,- 

Kultur og undervisning:  750.000,-  

Helse og omsorg:  2.879.000,- 

Teknisk:   501.000,- 

Sum:    4.400.000,- 

 

INNDEKNING 

 

Buffere 

Vi har en buffer i budsjettet. Det er potten for forventet lønnsøkning. Lønnsoppgjøret for 2016 ble veldig 

lavt, noe som gjør at vi kan bruke deler av denne potten. 2.699.000,- brukes til inndekning av innmeldte 

behov. 

 

Annen inndekning 

Vi har i 2016 en budsjettert avsetning til disposisjonsfond på kroner 1.834.215,-. Vi ser oss dessverre 

nødt til bruke kroner 1.701.000,- nå. 

 

OPPSUMMERING 

I år klarte vi dessverre ikke å finne inndekning uten å bruke av budsjetterte avsetninger til 

disposisjonsfondet. Dette er svært beklagelig, men også en bekreftelse på at det er særdeles vanskelig å 

jobbe med så stramme budsjetter som vi har. 
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Etatene må fortsette den stramme budsjettdisiplinen og prøve å spare der det er mulig slik at vi ikke må 

bruke av disposisjonsfondet ved neste rapportering. 
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Budsjettendring mai 2016 - skjema 2 

Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Beløp Beskrivelse

13750 102 110 11000 Økning revisjonsutgift

11401 160 120 11000 økning fellesutlysninger stillinger

12705 100 100 538000 PWC- rapport, kommunereform

13502 140 120 60000 IKT samarbeid

17000 100 100 -150000 Refusjon Nordreisa

17000 100 100 -100000 Refusjon Kvænangen

17000 100 100 -100000 Refusjon FM

13709 354 254 1191000 Div. kjøp fra andre

17701 370 254 1489000 Refusjoner fra private

10501 380 253 199000 Lønn lærlinger fra lønnsbuffer

10501 199 180 -199000 Fra lærlingebuffer

17100 211 202 200000 refusjon sykepenger sprekk

17100 212 202 100000 sprekk ref sykepeng

13706 270 201 450000 økt tilskudd ØNB

10400 650 339 11000 Overtid

10510 650 339 69000 Diverse trekkpliktige ytelser

11302 650 339 233000 Brannovervåkning

11853 650 339 40000 Brannovervåkning

12300 670 222 148000 Til skolebygg

15400 940 880 -1701000 Fra budsjettert avsetning

10109 199 180 -2500000 Fra lønnsbuffer

24.05.16 Espen Li
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1353 -17 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Espen Li 

 Dato:                 24.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/16 Formannskap 01.06.2016 

35/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Investeringsrapport vår 2016 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Skjema 2A 

2 Skjema 2B 

Saksprotokoll i Formannskap - 01.06.2016  

Behandling:  

Administrativ retting: skal være investeringsrapporten og ikke økonomirapporten. 

 

Innstillingen med administrativ retting, enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

 

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

budsjettskjema datert 24.05.16 
 

 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet innstiller at Kommunestyret gjør slikt vedtak:  

 Kommunestyret tar økonomirapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med 

budsjettskjema datert 24.05.16 
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Saksopplysninger 

Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter som vanlig på en kortfattet måte.  

Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt. 
 

505 Renovering ungdomsskolen 

Går sin gang og ramma holder. 

 

511 Kiilgården 

Forsinkelser, men ramma skal holde. 

 

519 Maskinparken 

Befalsbil brann er satt i bestilling innenfor budsjett. 

Kjøp av biler som går ut av leasingavtaler pågår, og så langt er tre biler kjøpt ut.  

 

520 Vannverk 

Inntaksdammen reguleres inn med 5.625.000,- som er tatt opp i lån tidligere. Forprosjektet viser 

en kostnadsramme på 5,5 mill. Prosjektering blir igangsatt så snart som mulig.  

 

522 Utfylling Kollagerneset 

Entreprenør tildelt prosjektet innenfor ramma. Klage pågår, så avventer oppstart. 

 

523 Kommunale boliger og bygg 

Garderobeanlegg på barneskolen, kroner 400.000,- omdisponeres til nytt inngangsparti på 

barneskolen, samt kjøkken på personalrommet. Grunnen er at garderobeanlegget ikke blir brukt 

og dersom man skal gjøre noe med garderobene bør man se det i en større sammenheng. 

Ombygging i Skoleveien 2-4 er i gang. Vi bruker egne folk og ramma ser ut til å holde. 

 

524 Ny fløy helsesenteret 

Ingen tilbud på prosjektering. 

 

525 Ny barnehage 

Prosjektet fremskyndes for at man skal klare å bli ferdig i tide. Reguleres inn kroner 1.000.000,- 

av ubrukte lånemidler. 

 

542 Riving kai 

Prosjektet blir trolig mye dyrere enn budsjett. Dette kan det ikke lånes til og vi må derfor dekke 

det gjennom drifta. 

 

562 Kommunale veier 

Asfaltering i uke 21 i Nordveien og Klaus Dreyers vei. Flere veier skal asfalteres etter hvert 

dersom det er penger igjen. 

Tilstandsrapporten på veilysene skal være klar og vi venter på den. Når den er gjennomgått vil 

man se hvor man skal begynne. 

 

590 Startlån 

Det er bra pågang og det ser ut til at vi har nok lånemidler etter årets nye låneopptak. 

Nye investeringer 

I tillegg til alle prosjektene over har det i løpet av året kommet nye prosjekter: 

 

 Kjøp av brukte boliger. Her må vi først kjøpe hus, så får vi vedta låneopptak med 

inndekning senere.  
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 Bygge utleieboliger. Skulle være selvfinansierende før man kunne gi klarsignal. Hvordan 

skal dette gjøres med dagens prising? 

 

 Opparbeidelse av industriområde på Sandøra, da Marine Harvest ikke skal bruke hele 

området selv. 
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Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskapet

Tall i hele 1000

Til investeringer anleggsmidler 39 285 29 960

Fordelt slik:

U-skole 9 400 1 900 7 500
Maskinparken 2 450 800 1 650
Vannverk 150 150
Kollagerneset 11 000 11 000
Riving kai 2 500 2 500
Ombygging Skoleveien 2-4 800 800
Garderobeanlegg barneskolen 400 400
Ny fløy helsesenteret 5 000 5 000
Kommunale veier 960 960
Ny barnehage 1 000 1 000 0
Inntaksdam 5 625 5 625 0
Sum fordelt 39 285 29 960

24.05.2016 Espen Li

Opprinnelig 

budsjett 2016

Regulert 

budsjett 2016
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/280 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler: Espen Li 

 Dato:                 06.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Salg og utlån av kommunale eiendeler og eiendommer 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendommer 

2 Retningslinjer for utlån av kjøretøy, maskiner og annet utstyr tilhørende Skjervøy 

kommune 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og 

eiendom. 

2. Kommunestyret vedtar retningslinjer for utlån og utleie av kjøretøy, maskiner og annet 

utstyr tilhørende Skjervøy kommune. 

 

 

Saksopplysninger 

Rådmannen ble i sak 67/14 bedt om å utarbeide forslag til et kommunalt reglement for salg og 

annen disponering av kommunens eiendeler.  

 

Saken kom fra kontrollutvalget der de hadde hatt flere saker der det hadde vært reist spørsmål 

om kommunens adgang til å selge – eller leie ut – fast eiendom.  

 

Retningslinjene har vært ute på høring hos tillitsvalgte og virksomhetsledere i Skjervøy 

kommune før den kom opp til kommunestyret.  

 

Vurdering 

Med disse retningslinjene for både salg og utleie av kommunale eiendeler og eiendom, kan 

Skjervøy kommune forhindre misligheter, styrke internkontrollen og sikre politisk styring ved 

salg av kommunale eiendeler. 
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Retningslinjer for avhending av kommunale 

eiendeler og eiendommer for 

Skjervøy kommune 
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1. Åpenhet  

Når kommunen skal selge eiendeler og eiendom, bør hovedregelen være at den annonseres for salg i 

full åpenhet. Dersom andre hensyn enn pris kan bli vektlagt ved salget, bør dette komme fram i 

annonseteksten. Dersom en kommunal eiendom som et unntak gis bort eller inngår i et makebytte må 

det etter offentlig diskusjon foreligge et politisk vedtak om dette som legges til grunn.  

2. Kommunalt ansatte  

Ansatte må som en generell regel likebehandles med andre interessenter, og ha lov til å by på 

kommunal eiendom som legges ut for salg, altså skal de heller ikke gis fordeler. Dersom kommunen 

mener det er nødvendig at kommunalt ansatte av særskilte hensyn bør tilgodeses i enkeltsaker, må 

det begrunnes offentlig gjennom et politisk vedtak, f. eks for å rekruttere/beholde fagpersoner. 

Lov om offentlige anskaffelser er heller ikke helt klar i forhold til punktet om salg av kommunal 

eiendom, men denne lovens intensjon er at det skal være alminnelig konkurranse om ”aktuelle 

kontrakter”. Kommunene bør derfor som et minimum foreta takst av arealets verdi av uavhengig 

megler som et utgangspunkt for prisfastsettelse.  

Saksbehandling  

Kommunens saksbehandling i forhold til salg av eiendeler og eiendom skal være åpen og 

gjennomsiktig. Unntak fra "normalprosedyre”/vedtatte retningslinjer skal være forankret i politiske 

vedtak.  

 

AVHENDING AV EIENDELER  

Avhending av eiendeler som ikke er balanseført, og som har en verdi under 500 000 kan besluttes 

avhendet av rådmannen.  

Balanseførte eiendeler kan besluttes avhendet av formannskapet.  

Avhending av slike eiendeler skal annonseres på kommunens hjemmesider.  

Retningslinjer for salg:  

Salg av eiendeler skal skje til høystbydende  

Det skal være en frist for å gi pris   

Det kan avholdes auksjon  

Betalingsfrist er 14 dager, bortsett fra  

auksjon hvor det er kontant betaling  

Det skal føres protokoll for alle salg  
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SALG AV EIENDOMMER  

1 A. Retningslinjer  

1.1 Det innhentes takst på kommunale eiendommer som vurderes avhendet/solgt. Unntatt er de 

objekter hvor salgsverdi ikke antas å overstige kr. 100.000,-.  

1.2 Begrunnelse for salg må framgå av saksdokumentene.  

1.3 Alle opplysninger som er relevante for salg av fast eiendom må kunngjøres i salgsdokumentene.  

1.4 Arkivverdig materiale må oppbevares i et fullstendig arkiv i tråd med arkivlovens bestemmelser.  

1.5 Eventuelle betingelser om fremtidig bruk, og konsekvenser av mislighold må framgå av kontrakt 

med kjøper.  

1.6 Det fattes vedtak i kommunestyret (for salg av balanseførte eiendommer) eller av rådmann (for 

andre eiendommer og regulerte områder) om avhending/salg av fast eiendom etter budrunde.  

1.7 Kommunen kan velge å benytte megler og i de tilfellene skal oppdraget tildeles kommunens 

megler skriftlig.  

1.8 Det utarbeides salgsprospekt.  

1.9 Budrunde igangsettes av Skjervøy kommune eller megler i de tilfellene dette benyttes.  

1.10 Når markedet synes uttømt, fastsettes endelig budfrist før det ferdigstilles sak for politisk 

behandling.  

1.11 Saken behandles i henhold til vedtatt delegasjonsreglement. Budskjema skal følge saken.  

1.12 I de tilfeller megler benyttes, tillegges megler ansvar for å ta med evt. vilkår som framsettes ved 

salg, i kjøpekontrakt/skjøte.  

1.13 Ved positivt vedtak om salg gjennomføres praktiske/formelle forhold som oppmåling, skjøte 

m.m.  

1.14 Faktura sendes kjøper fra selger.  

1.15 Skjøte oversendes kjøper når kjøpesummen er innbetalt til Skjervøy kommune eller det er stilt 

tilfredsstillende garanti for kjøpesummen.  

1.16 Kjøper besørger tinglysning av skjøte.  

1.17 Administrasjonen skal følge opp oppsigelse av forsikring og avgifter etter at overdragelse er 

utført.  

1.18 Direkte salg kan foretas når det åpenbart vil være i kommunens interesse å gjøre dette, men 

vedtak om dette skal alltid fattes i formannskap, etter delegasjon fra kommunestyret eller i 

kommunestyret uavhengig av verdi.  
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1 B. Rutiner for behandling av søknader.  

Forespørsler skal vurderes og behandles etter disse retningslinjer. Forespørsler om kjøp av 

kommunal grunn er ikke gjenstand for klagerett. Avvik fra disse retningslinjene skal behandles av 

formannskapet.  

 

2 Generelt om prisfastsettelse tomter  

2.1 Tilleggsareal:  

Prisen fastsettes slik: Egen prisliste 

*Gjelder ikke areal til industriformål/næringsformål.  

 

 2.2 Ubebygde enkelttomter samt tilleggsareal til industriformål og næringsformål:  

a) Regulerte tomter  

Prisen fastsettes slik: Egen prisliste  

 b) Uregulerte tomter  

Etter takst og budrunde. 

  

2.3 Annet ubebygd areal:  

Etter takst og budrunde.  

 

2.4 Bebygd eiendom:  

Etter takst og budrunde.  

 

2.5 Festet grunn:  

Følger i utgangspunktet lov om tomtefeste. Dersom festeavtalen ikke omfattes av innløsningsrett 

etter tomtefesteloven skal takst legges til grunn.  

 

2.6 Opsjonsavtaler:  

Prisen fastsettes slik: Behandlingsgebyr kr 5000.- + 5 % av arealets skjønnsmessige omsetningsverdi 

= Pris  
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3 Kontraktsforhold  

3.1 Opsjonsavtaler  

Opsjonsavtaler er i utgangspunktet kun aktuelle for forhold som nevnt under kapittel 4.3  

3.2 Utbyggingsavtaler  

Dersom det inngås utbyggingsavtaler for et avgrenset område skal kostnadsfordeling/refusjonskrav 

ovenfor kommunen vedr. friområder, veggrunn og grunn for ledningstraseer fastsettes i avtalen og 

legges til grunn for kjøpesum.  

3.3 Kjøpekontrakt(tomt)  

Eventuelle betingelser om framtidig bruk, og konsekvenser av mislighold skal fremgå av kontrakten. 

Kjøper skal dekke alle utgifter knyttet til salg så som, takst, gebyrer knyttet til behandling av søknad 

om deling, oppmåling og tinglysning. Kjøpekontrakten skal godkjennes av formannskapet dersom 

ervervet er i vesentlig strid med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan. Kjøpekontrakt skal 

inneholde en gjenkjøpsrett for kommunen. Gjenkjøpsretten kan gjøres gjeldende ved følgende 

situasjoner:  

a) Dersom tomt ikke bebygges innen 2 år eller omsettes innenfor 2-års perioden.  

b) Dersom eventuelt forslag til reguleringsplan ikke er fremmet og godkjent for 1.gangs behandling 

innen 1 år.  

c) Dersom omsøkt omregulering ikke kan godkjennes.  

 

4 Arealkategorier  

4.1 Mindre tilleggsareal  

a) Formålet med erverv er i tråd med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan:  

- Kan vedtas solgt av rådmannen  

b) Formålet med erverv er i strid med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan:  

- Slike søknader skal normalt ikke imøtekommes av administrasjonen. Unntak kan gjøres dersom 

omsøkte areal har en klart uheldig/lite hensiktsmessig arrondering/utforming.  

c) Omsøkte erverv omfatter kommunal eiendom hvor det finnes kommunaltekniske installasjoner i 

grunnen:  

- Slike søknader skal normalt ikke imøtekommes av administrasjonen.  

- Kommunaltekniske ledningstraseer skal, dersom det ligger til rette for det, ha en sikringssone på 

minimum 4 meter fra ytterste ledning. 
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4.2 Regulerte tomter  

a) Formål med erverv er i tråd med gjeldende reguleringsplan:  

- Kjøp og salg for realisering av vedtatt reguleringsplan foretas administrativt.  

- Dersom det er flere interessenter til samme areal, avgjøres saken ved loddtrekning  

b) Formål med erverv er i strid med gjeldende reguleringsplan:  

- Slike søknader skal ikke imøtekommes av administrasjonen. Dersom søker særskilt ber om politisk 

behandling, skal følgende legges til grunn:  

- Søker må rette en forespørsel til planutvalget (TPN) om mulighet for omregulering av området.  

- Dersom planutvalget er positive utarbeides forslag til kontrakt som skal godkjennes av 

formannskapet.  

- Dersom planutvalget er negative oversendes saken formannskapet for endelig avgjørelse.  

4.3 Større arealer regulert gjennom kommuneplan, herunder delplan  

a) Byggeområder i kommuneplanens arealdel kan, dersom kommunen selv ikke skal regulere 

området, lyses ut for salg med bakgrunn i markedsverdi fastsatt gjennom takst.  

b) LNF – områder eller andre områder som trenger nærmere planmessig avklaring kan i 

utgangspunktet ikke selges. Dersom erverver ønsker å sikre rettighet til området før det er foretatt 

endring av kommuneplan, kan det inngås opsjonsavtale på følgende vilkår (ikke uttømmende):  

- Tidsbegrenset til arealdelen er rullert.  

- Erverver skal stå ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan.  
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Retningslinjer for utlån og utleie av kjøretøy, 

maskiner og annet utstyr tilhørende 

Skjervøy kommune 
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1. Utlån og utleie av kjøretøy, maskiner og utstyr  
1.1. Det er ikke anledning til å låne ut eller leie ut kjøretøy, maskiner eller annet utstyr til ansatte 

eller andre for privat eller næringsmessigbruk. [1]  

 

1.2. Kjøretøy, maskiner og annet utstyr kan lånes ut eller leies ut til ansatte eller andre 

innbyggere i Skjervøy kommune dersom dette er nødvendig for å forebygge eller begrense 

skader på for eksempel veg, eiendom eller kostbart materiell. 

Eksempler på slike tilfeller kan være ved skred, oversvømmelser og brann. 

 

1.3. Kjøretøyet eller maskinen skal føres eller betjenes av kvalifisert personell innen aktuell 

avdeling, primært den som benytter kjøretøyet eller maskinen til daglig. 

 

I de tilfeller hvor kjøretøy eller maskiner leies ut/lånes ut og vil bli betjent av andre enn den 

som benytter kjøretøyet eller maskinen til daglig, skal det påses at aktuell maskinfører/sjåfør 

har den sertifisering og godkjenning som er påkrevd. Ved utlån av annet utstyr skal det påses 

at leietaker/låntaker har fått nødvendig opplæring og instruksjoner for bruk av utstyret. 

 

1.4. Utlån og utleie av utstyr til lag og foreninger kan skje etter egen avtale med den aktuelle 

virksomhet. 

 

 

2. Kommunale bygg og anlegg  
2.1 Utleie av kommunale bygg og anlegg til private skjer etter kommunale satser.  

 

2.2 Lagring eller oppbevaring av private eiendeler i kommunale bygg eller på kommunale 

områder skal ikke forekomme uten særskilt avtale. 

 

2.3 Unntak:  

 

2.3.1 Utlån eller utleie av svømmebasseng ved skolene, rom og treningsutstyr i 

virksomhetene kan skje etter egen avtale for kommunens ansatte.   

 

2.3.2 Utlån eller utleie av rom til lag og foreninger kan skje i henhold til egne retningslinjer 

for utlån av lokaler ved den enkelte virksomhet 

 

 

3. For bruk av tjenestebil eller kommandobil gjelder følgende  
3.1 Kommunens biler skal ikke benyttes i privat sammenheng, og skal parkeres på tjenestestedet.  

 

3.2 Rådhusbilen: når denne er tilgjengelig skal den nyttes fremfor privatbil. Kjørebok skal føres. 

Bilen administreres fra rådhuset. 

 

3.3 Sjåfør av tjenestebil må selv dekke eventuelle parkeringsbøter, fartsbøter eller andre utlegg 

som følge av uriktig bruk av kommunal tjenestebil. 
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3.4 Unntak: 

 

3.4.1 Vaktansvarlig for veg, vann og avløp kan gis unntak fra kravet om parkering av 

tjenestebil på tjenestestedet dersom dette er hensiktsmessig med hensyn til avstand 

mellom tjenestested, bopel og kommunalt anlegg. 

 

3.4.2 Vakt innen vaktmestertjenesten skal kunne bruke tjenestebil i de tilfeller det er 

nødvendig for å utføre et arbeidsoppdrag utenfor normal arbeidstid. Bilen skal ikke 

benyttes som privat nyttekjøretøy.  

 

3.4.3 Overordnet vakt innen brannvesenet skal bruke kommandobil til enhver tid under 

vakt.  

  

4. Beslutningsmyndighet og vilkår i henhold til disse retningslinjene  
4.1 Virksomhetsleder har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent blant de ansatte, og at reglene 

blir fulgt.  

 

4.2 Den som har beslutningsmyndighet og har lånt ut eller leid ut utstyr i henhold til pkt. 1.2, 1.3, 

1.4,1.5, 2.3.1 og 2.3.2, har ansvaret for å påse at det ikke blir utlånt/utleid utstyr i et slikt 

omfang at beredskapen eller tjenesten blir svekket.  

 

4.3 Den som leier eller låner utstyret har ansvaret for at utstyret blir levert tilbake i samme stand 

som ved utlevering.  

 

4.4 Ved skade på lånt eller leid utstyr kan leietaker/låntaker bli stilt til økonomisk ansvar. 

 

4.5 Virksomhetsleder har ansvar for at utlån og utleie i egen virksomhet registreres.  

 

4.6 Organiserte aktiviteter for kommunens ansatte i henhold til punkt 2.3.1 skal godkjennes av 

rådmannen.  

 

4.7 Overtredelse av retningslinjene medfører reaksjoner i form av tilrettevisninger.  

________________________________________ 

[1] Bord og stoler som leies eller lånes ut til private i forbindelse med konfirmasjon, bryllup etc. mot betaling er fortsatt 

tillatt. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Framtidig kommunestruktur – endelig vedtak 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Da regjeringa Solberg i mai 2014 la fram Kommuneproposisjon 2015, gikk startskuddet for en 

den svært omfattende kommunereformen. Oversikten nedenfor viser de viktigste milepælene i 

reformen: 

Tid: Aktivitet: 

13.03.14 Ekspertutvalget legger fram første delrapport om god kommunestruktur med 

fokus på kriterier for funksjonelle kommuner 

18.06. 14 Oppstart kommunereform v/Stortingsvedtak på bakgrunn av Komm.prop 2015 

29.10.14 Kommunestyresak 46/14: vedtak om prosess i Nord-Troms, arbeidsgruppe 

nedsatt 

Des. 14 Ekspertutvalget legger fram andre og siste delrapport «Kriterier for god 

kommunestruktur». Fokus på nye oppgaver og hvilke krav det setter til 

kommunene 

10.03.15 og 

20.05.15 

De fire kommunestyrene i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy samles. 

Første samling har fokus på nasjonal prosess og kriterier for kommunestruktur, 

andre samling har fokus på nye oppgaver til kommunene (Meld.St.14). Felles 

prosess og tidsplan i de fire kommunene vedtas. Fylkesmannen til stede på begge 

møter. 

17.06.15 Kommunestyresak 39/15: statusbildet med egenanalyse og Fylkesmannens 

vurdering godkjennes. Det vedtas at ei kommunesammenslåing av Nord-Troms 4 
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skal utredes 

Høst – 15- 

jan/feb -16 

Utlysning, prosjektstilling. Innstilt kandidat trekker seg. PricewaterhouseCoopers 

(Pwc) får i oppdrag å utrede ny kommunestruktur i Nord-Troms 

16.03.16 Kommunestyret vedtar i sak 3/16 hvordan innbyggerne skal involveres og 

hvordan folkeavstemming skal gjennomføres 

30.03.16 Felles kommunestyremøte for kommunestyrene i Kvænangen, Kåfjord, 

Nordreisa og Skjervøy. Pwc legger fram rapport fra utredning Nord-Troms 4 og 

Nordreisa-Skjervøy. Debatt. Fylkesmann og Nils Aarsæther deltar. Det gjøres 

vedtak om et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, en 

opposisjonspolitiker og rådmann som skal forhandle fram intensjonsavtaler. 

Mai - 16 Innbyggerinvolvering med folkemøter i Arnøyhamn og på Skjervøy – til sammen 

ca 120 frammøtte. Møte med elever på videregående skole og 10.klassingene 

Folkeavstemming 25.5. – forhåndsstemming i to uker 

Mai -16 Intensjonsavtaler Nord-Troms 4 og Nordreisa-Skjervøy forhandles og 

underskrives 

Mai -16 Kommuneprop 16 legges fram med forslag til nytt inntektssystem, 

Stortingsbehandling i juni 

15.06.16 Kommunestyret skal gjøre endelig vedtak ang kommunestruktur 

Innen 1.okt 

-16 

Fylkesmannens frist til å sende egen anbefaling om kommunestruktur til KMD 

Juni -17 Stortinget skal gjøre endelig vedtak om framtidig kommunestruktur 

I tillegg til kommunestyrets behandling av saken har kommunereformen vært presentert flere 

ganger i AMU, i rapporteringene til formannskapet (BØP), i møter med tillitsvalgte, 

ungdomsråd og i ledergruppene. Kommunereformen har også vært tema i flere møter med 

Fylkesmannen. 

 

Kommunereformen har hatt fokus på fire overordna mål: 

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

3) Bærekraftige og robuste kommuner 

4) Styrka lokaldemokrati og flere oppgaver til større kommuner 

Både egenanalysen og utredninga fra Pwc tar utgangspunkt i disse målsetningene, og de brytes 

ned til målbare kriterier, som skal gjøre det mulig å vurdere en kommunes evne til å ivareta alle 

rollene (jfr modell under): 

 
 

Utredninga og egenanalysen baserer seg på vurderinger av hvorvidt Skjervøy kommune alene 

eller sammenslått i Nord-Troms 4 eller med Nordreisa kan ivareta de ulike rollene. I tillegg har 

kommuneøkonomi, økonomiske virkemidler i reformen og forslag til nytt inntektssystem vært 

viktig i utredninga/analysen. 
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Oppsummering fra utredning og egenanalyse i ft tjenesteyting, myndighetsutøvelse, 

samfunnsutvikling og lokaldemokrati (tidsperspektiv: 20-30 år) 

 

Tjenesteyting: 
Uansett kommunestruktur vil demografien skape store utfordringer. Ubalansen mellom antallet 

yrkesaktive og antallet eldre vil gi utfordringer både økonomisk og ift kapasitet. Av Nord-

Troms-kommunene er dette misforholdet størst i Kvænangen og minst i Skjervøy. 

 

Effektiviseringsgevinsten innenfor de brukernære tjenestene innen helse og omsorg, skoler og 

barnehager ser ikke ut til å være stor for Nord-Troms 4. Dette skyldes de store avstandene.  Når 

virksomhetene opprettholdes, får en heller ingen effekt ift større fagmiljø. For Skjervøy 

kommune, som er den kommunen med størst befolkningstetthet, vurderes ei sammenslåing til 

Nord-Troms 4 faktisk å gi en mindre effektiv tjenestestruktur. 

 

Det ligger et effektiviseringspotensiale i administrasjon, merkantile tjenester og tjenester innen 

områder som samfunnsplanlegging, næring, kart, oppmåling, byggesaksbehandling, mfl. Nord-

Troms 4 gir størst innsparingseffekt, men også ei sammenslåing av Nordreisa-Skjervøy vil 

frigjøre midler. Større behov for koordinering og reisetid vil spise noe av gevinsten, men det er 

likevel her en kan hente en økonomisk gevinst, og en vil også kunne oppnå større fagmiljø. 

Større fagmiljø kan igjen gi bedre rekruttering av fagfolk med spesialkompetanse. Skjervøy 

kommune har erfaring med at det på noen områder er vanskelig å få tak i fagfolk. Kommuner 

med små fagmiljø blir også veldig sårbare. Tjenester som utføres av få, kan bli svekka bl a ved 

sykefravær. 

 

Myndighetsutøvelse: 

Likebehandling og habilitet er to nøkkelbegrep ift kommunenes myndighetsutøvelse. I små 

kommuner kan det nære forholdet mellom saksbehandler og innbygger utfordre objektiviteten. 

Samtidig vil innbyggerne også ha større mulighet til å fremme sine saker, da nærhet til rådhus 

kan skape en lavere byråkratisk terskel. På fagområder som for eksempel PPT og barnevern vil 

nok en større kommune gi en distanse som kan bedre myndighetsutøvelsen. Med et større 

fagmiljø kan en organisere virksomheten på en måte der en unngår problem ift nærhet og 

habilitet. 

 

Samfunnsutvikling: 

Befolkningsvekst/-nedgang er en viktig premiss for samfunnsutvikling. Prognosene fra SSB 

viser at i de to minste kommunene, Kåfjord og Kvænangen, forventes det fortsatt 

befolkningsnedgang, mens Nordreisa ligger an til å få den største befolkningsøkninga. Skjervøy 

forventer en svak vekst fram mot 2040 på 4 % (18 % for Nordreisa). Rammeoverføringene fra 

staten beregnes blant anna ut ifra vekst ihtt den gjennomsnittlige nasjonale veksten (som fram til 

2040 er beregna til 16 %). Kommuner med lavere vekst enn snittet, vil få kutt i 

rammeoverføringene. Dette vil være utfordrende både i et Nord-Troms 4 og for Skjervøy alene – 

matematisk sett minst utfordrende for Nordreisa-Skjervøy-alternativet. 

 

Næringsutvikling og sysselsetting er nøkkel til befolkningsutvikling. Ei kommunesammenslåing 

vil redusere antallet offentlige sysselsatte, og for de to minste kommunene vil det få størst 

konsekvenser. Skjervøy er den Nord-Troms-kommunen som har størst andel privat 

sysselsetting, og vil derfor ikke merke en nedgang like tydelig. Den samfunnsmessige 

betydninga av et mangfoldig arbeidsmarked har på folkemøter blitt trukket fram som et pluss for 

de små kommunene, og en har vært redd for at tap av offentlige kompetansearbeidsplasser også 

kan gi rekrutteringsutfordringer i det private næringslivet. Frykten for utarming av distriktet og 

sentralisering mot Storslett – som et administrasjonssenter i en sammenslått kommune – har nok 

PS 37/16



spilt en viktig rolle blant innbyggerne. Dette vil kunne motvirkes med aktive politiske veivalg, 

der en sørger for utvikling i hele storkommunen. Men det ligger krefter i forholdet sentrum-

periferi som ikke alltid er like lett å politisk bestemme. Stram økonomi kan også tvinge fram 

endringer som krever sentralisering. 

 

Som samfunnsaktør vil Nord-Troms-kommunene ved å gå sammen i en stor kommune få en 

sterkere stemme – spesielt i forhold til byene Alta og Tromsø. Det vil også være flere og bedre 

ressurser til å drive nærings- og samfunnsutvikling. Regionen har store og mangfoldige 

ressurser. 

 

Lokaldemokrati: 

På dette området er det vanskelig å trekke fram de positive effektene av ei 

kommunesammenslåing. Det er et faktum at den politiske representasjonen blir svakere når 

antallet politikere reduseres i en sammenslått kommune. Det er heller ikke mulig å kompensere, 

slik at små kommuner får en relativ bedre politisk representasjon. I Nord-Troms 4 sier 

intensjonsavtalen at kommunedelsutvalg skal kompensere for svakere representasjon, uten at det 

er konkretisert hvilke delegeringer slike utvalg kan ha. For Nordreisa-Skjervøy er det ikke 

foreslått kommunedelsutvalg. 

 

Politisk representasjon, politisk engasjement og nærhet mellom velgere og politikere blir ansett 

som fordeler som vil bli redusert ved kommunesammenslåing.  

 

Økonomi: 

I tillegg til kommunereformens hovedmål, vil økonomi være en viktig premiss i vurderinga av 

hvorvidt en kommune kan stå alene eller bør slås sammen. For å stimulere til 

kommunesammenslåing er det lagt to strategier:  

a) Økonomiske «gulrøtter» som har virkningskraft fra sammenslåingstidspunkt (2020) og 

20 år framover – de siste 5 år med ei nedtrapping mot et normalnivå. For Nord-Troms 4 

gis det årlige økonomiske virkemidler på mellom 25-35 mill, mens det for Nordreisa-

Skjervøy-alternativet kun ga en effekt på 0,5 mill. Etter 20 år skal effektivisering være 

gjennomført og inntektsnivået skal justeres ned på et normalnivå med en årlig reduksjon 

på ca 25 mill.  

b) Endring av inntektssystemet  - i en tidlig fase av kommunereformen varsla 

departementet ei omlegging av inntektssystemet fra og med 2017. Det legges opp til en 

modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper. Kommuner med 

ufrivillige smådriftsulemper skal fortsatt kompenseres fullt ut for dette. Differensiering 

av basistilskuddet skjer ved hjelp av strukturkriteriet som handler om bosettingsmønster 

uavhengig av kommunegrenser. Strukturkriteriet måler gjennomsnittlig reiseavstand for 

innbyggerne i kommunen til et senter med 5000 innbyggere. Den øvre grenseverdien er 

satt til 24,5 km. For Skjervøy sin del er avstanden så stor at kommunen får full 

kompensasjon. Et annet hovedpoeng i endringene er at en større andel av inntektene 

fordeles pr innbygger og dermed mindre pr kommune. Samtidig legges det opp til en 

vriding i kostnadsnøklene. Utslaga for Skjervøy ser samla sett ut til å havne på en liten 

vekst på ca. 0,8 mill kr.  

 

Endring av inntektssystemet ser ikke ut til å ramme Skjervøy i negativ forstand, men de faktiske 

tallene avhenger av faktorer som stadig endres: befolkningsutvikling og –sammensetning. Men 

kriteriene i forslaget til nytt inntektssystem ser ikke ut til å gi negativ effekt på 

rammeoverføringene. 

 

Interkommunalt samarbeid: 
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Departementet har vurdert stor grad av interkommunalt samarbeid som et tegn på at kommuner 

er for små til å løse mange av dagens oppgaver. Interkommunalt samarbeid kritiseres også for å 

være utenfor politisk kontroll, jfr sitat: Når viktige beslutninger flyttes fra folkevalgte organer til 

interkommunale samarbeider, gir det som konsekvens en mer kompleks forvaltning og det svekker den folkevalgte 

styringen og kontrollen. Et omfattende interkommunalt samarbeid kan bidra til å redusere mulighetene de 

folkevalgte har til å se flere oppgaveområder i sammenheng. Det vil også kunne svekke innbyggernes muligheter til 

å følge med på hvilke beslutninger som treffes hvor.( https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunereform/FAQ---sporsmal-og-svar/id762533/) 

 

Skjervøy kommune deltar i svært mange samarbeid (ca 30) med andre Nord-Troms-kommuner. 

Noen samarbeid er omfattende, f.eks samarbeid innen brann og IKT, mens andre har et mindre 

omfang, f.eks interkommunal veterinærvakt. Slike samarbeid er utfordrende å administrere, og 

de blir ofte «glømt» i budsjett- og økonomisammenheng.  

 

Om kommunestrukturen ikke endres, vil nok behovet for samarbeid innen noen tjenesteområder 

melde seg. Forsøket med et felles plankontor, som dessverre ikke ble videreført, viser at 

felleskontor for kommunale tjenester for mange kommuner er vanskelig. Både den politiske og 

den administrative styringa må bli bedre, og det bør vurderes hvilken type samarbeid som er 

mest hensiktsmessig (§ 27 –IKS med egne vedtekter og eget styre eller §28 – 

vertskommunesamarbeid, der tjenesten administreres i én kommune på vegne av flere).   

 

Beslutningsgrunnlag: 

I tillegg til nasjonalpolitiske føringer i  forbindelse med kommunereformen, slik som forslag til 

nytt inntektssystem og Stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene, foreligger det 

følgende som grunnlag for beslutning om kommunesammenslåing: 

 Statusbilde for Skjervøy kommune 

 Utredning av kommunesammenslåing av Pwc 

 Intensjonsavtale Nord-Troms 4 

 Intensjonsavtale Nordreisa-Skjervøy 

 Innspill fra folkemøter 

 Rådgivende folkeavstemming 

 

I forkant av folkeavstemminga ble det sendt ut en kortversjon av utredninga og 

intensjonsavtalene til alle husstander i Skjervøy, slik at innbyggerne ble presentert sentrale fakta 

i forhold til de tre valgmulighetene. Både denne informasjonen og utredninga har vært publisert 

på kommunens hjemmeside og på kommunens Facebookside. 

 

Folkets stemme, både på folkemøtene og gjennom folkeavstemminga har i Skjervøy kommune 

vært nokså entydig. Resultatet fra den rådgivende folkeavstemminga var ca 95 % mot 

kommunesammenslåing. Riktignok var oppmøteprosenten bare 42, men de ca 1000 stemmene 

ga til sammen et tydelig råd. Resultatet fra Kvænangen var også et klart nei, mens Nordreisa 

endte opp med en liten overvekt av ja-stemmer (men der var valgdeltakelsen bare vel 17%). I 

Kåfjord ble det gjennomført en opinionsundersøkelser basert på 300 informanter. Også der ble 

det et nei-flertall (74%). 

 

Vurdering: 

 

Gjennom den lokale kommunereformprosessen har både politikere og administrasjon gjennom 

utredningsplikten vært nødt til å analysere tjenesteområder og vurdere andre sider ved 

kommunal forvaltning og styring. Egenanalysen og utredninga om kommunesammenslåing har 

gitt både politikere og administrasjon nyttig erfaring, og disse gir, sammen med de nasjonale 

føringene, politikere et tilstrekkelig grunnlag for vurdering om Skjervøy bør slå seg sammen 
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med de tre andre Nord-Troms-kommunene, bare med Nordreisa eller fortsatt stå alene. To 

anbefalinger står mot hverandre: 

Utredninga fra Pwc anbefaler at de fire Nord-Troms-kommunene slår seg sammen, alternativt at 

Nordreisa og Skjervøy slås sammen.  

 

Innbyggerne har både i folkemøter og gjennom folkeavstemming gitt sitt klare råd til 

kommunestyret om at Skjervøy kommune bør fortsette som egen kommune. 

 

Saken fremmes uten innstilling fra rådmannen. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy kommune 2016 og 2017  

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør flg vedtak: 

 

1. Fra 1. august 2016 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune: 

 

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Ungdomstrinnet (8.-10. klasse ) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2016. 

 

 

Forslaget innebærer altså det vil være en ungdomsskolekrets (8-10) på Skjervøy tettsted for hele 

kommunen fra  01.08.16.  

 

2. Fra 1/8 -17  gjelder disse skolekretsgrensene: 

 

Skjervøy/Arnøy/Kågen/Uløy: 1. - 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy: 8. - 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Barnetrinnet (1.-7. ) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2017. 

 

Forslaget innebærer altså det vil være én skolekrets (1-10) på Skjervøy tettsted for hele 

kommunen fra 01.08.17. 

 

3. Dersom det for ettertiden blir over 10 elever ved Arnøyhamn 1. – 7. klasse så vil 

kommunestyret gjør ei ny vurdering på å opprette skolen igjen. 

Ungdomstrinnet vil ha én skolekrets i fortsettelsen. 

 

4. Det settes i gang et arbeid med at bygningsmassen skredsikres i samarbeid med 

NVE/NGI. Kostnader til dette innarbeides i BØP 2017 - 20 
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Saksopplysninger 

 

Uløy og Laukøy har fast bosetting, men for tiden ingen elever i grunnskolealder 

Dersom det kommer elever til Uløybukt vil det være aktuelt å kjøpe elevplass hos Nordreisa 

kommune (Rotsund/Storslett).  

 

 

Elever fra Arnøya vil ha to valg dersom de nye kretsgrensene vedtas: 

 

1. Kommunal skole på Skjervøy tettsted 

2. Privatskole i Årviksand 

 

Alle elever har rett til å kunne velge et offentlig grunnskoletilbud etter nærskoleprinsippet. 

 

Dagens skolekretsgrenser er: 

 

Arnøy/Laukøy: 1 - 10 grunnskole, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1 – 10 grunnskole, skolested Skjervøy tettsted 

 

Det vises til informasjon i vedlagte høringsskriv. I saksfremlegget vil flg forhold drøftes: 

 

1. Svar fra høringsinstanser 

2. Barne- og elevtall ved oppvekstsenteret 

3. Skoleskyss for elever i Arnøyhamn etter en eventuell nedleggelse av skolen 

4. Barnehagetilbud 

5. Gymnastikksal og svømmehall ved nedleggelse 

6. Skredsikring av bygningsmasse 

7. Bemanning og økonomi 

8. Privatskolen som alternativ 

 

 

1. Svar fra høringsinstansansene 

 

Ved høringsfristen utløp hadde 5 svart, disse er: 

- Troms Fylkeskommune, samme svar som forrige høring 

- SU og FAU ved Arnøyhamn skole 

- Rektor ved Arnøyhamn skole 

- Styret for Årviksand skole 

- Arnøyhamn bygdelag 

 

Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget (SU)består av representanter fra ansatte, foreldre og 

elever ved skolen. Foreldreutvalget (FAU) består av representanter for bare foreldrene. 

Høringssvaret fra disse fremholder at forslaget ikke kan gjennomføres på grunn av for slitsom 

og farlig skolevei.  

Dette er det vanskeligste punktet i forslaget. Elevene vil ved å velge et offentlig tilbud få en 

reise på ca 60 min hver vei. Selv om det finnes elever i fylket som har lenger transport, så er det 

ikke tvil om at elevtransporten blir krevende.   
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I den helhetlige vurderinga av skoleveien opp mot et større elevmiljø, så mener kommunene at 

hensynet til elev- og læringsmiljøet bør veie tyngst. Samtidig må trygg skolevei ivaretas med 

alternative løsninger ved skredfare, stengte veier og avlyste fergeavganger. 

Bygdelaget viser til de planer som er igangsatt for å øke elevtallet og ber om mer tid til å se at 

det virket. 

Kommunen er enig at det har vært for kort tid til å se virkningen av ulike tiltak som er planlagt. 

Forslaget innebærer likevel at dersom elevtallet skulle øke over 10 på 1-7 trinnet, så vil 

politikerne ta gjenåpning av skolen opp til ny drøfting. 

 

 

2. Barne- og elevtall ved Arnøyhamn oppvekstsenter 

 

Arnøyhamn oppvekstsenter består i dag av: 

 

- Grunnskole 1 – 10: 5 elever 

- SFO: ingen elever 

- Barnehage: 5 barn 

 

Fra 1/8-16: (etter de tall vi sitter inne med i dag) 

 

- Grunnskole: 6 elever 

- SFO: 3 av 6 elever har rett til SFO 

- Barnehage: 2 barn 

 

Tilsammen 8 barn i skole og barnehage. 

 

Ut i fra de meldinger vi har fått vil 2 elever bosatt i Arnøyhamn søke plass ved privatskolen i 

Årviksand, en i barneskolen og en i ungdomsskolen. Tallene under tar hensyn til dette og 

flyttemeldinger vi kjenner til i dag.  

 

 

ELEVTALL PÅ DE ULIKE KLASSETRINN I SKOLENE PÅ ARNØYA  2015/2016/ - 

2021/2022 -  PR. 31.05.16 

2015/2016 

 

   Skole   1.kl.   2.kl.  3.kl.  4.kl.  5.kl.  6.kl.  7.kl.  8.kl.  9.kl. 10.kl.  Sum 

Arnøyhamn 0 0 1 1 1 1 1    5 

Årviksand 2 1 1 3 3 0 1 2 4 2 19 

Totalt 2 1 2 4 4 1 2 2 4 2 24 

 

 

 

 

2016/2017 

 

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum 

Arnøyhamn 2 0 0 1 1 1 1    6 

Årviksand 3 2 1 0 3 3 0 2 1 4 19 

Totalt 5 2 1 1 4 4 1 2 1 4 25 
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          2017/2018 

 

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum 

Arnøyhamn 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 5 

Årviksand 0 3 2 1 0 3 3 1 2 1 16 

Totalt 0 5 2 1 1 4 4 1 2 1 21 

 

 

2018/2019 

 

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum 

Arnøyhamn 1 0 2 0 0 1 1    5 

Årviksand 1 0 3 2 1 0 3 4 1 2 17 

Totalt 2 0 5 2 1 1 4 4 1 2 22 

 

 

2019/2020 

 

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum 

Arnøyhamn 1 1 0 2 0 0 1    5 

Årviksand 3 1 0 3 2 1 0 4 4 1 19 

Totalt 4 2 0 5 2 1 1 4 4 1 24 

 

2020/2021 

 

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum 

Arnøyhamn 0 1 1 0 2 0 0    4 

Årviksand 0 3 1 0 3 2 1 1 4 4 19 

Totalt 0 4 2 0 5 2 1 1 4 4 23 

 

 

2021/2022 

 

Skole 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. 10.kl. Sum 

Arnøyhamn 0 0 1 1 0 2 0    4 

Årviksand 1 0 3 1 0 3 2 1 1 4 16 

Totalt 1 0 4 2 0 5 2 1 1 4 20 

 

 

 

3. Skoleskyss for elever i Arnøyhamn etter en eventuell nedleggelse av skolen 

 

Skoleskyssen organiseres av Troms Fylkestrafikk. Kommunen betaler offentlig takst for 

distansen, både for elever i privatskolen og den offentlige skole. Som det går frem av 

høringssvaret fra Troms fylkestrafikk, så vil en skolenedleggelse kunne gå utover dagens 

offentlige rutetilbud. 

Buss- og fergeavganger vil settes opp slik at elevene får kortest mulig skolevei. Fra Arnøyhamn 

til Skjervøy vil det kunne løses innenfor ca 1 time hver vei, en reisetid som fylket har som mål å 

løse transporten innenfor.  (Likevel finnes det elever i fylket, bl.a. Karlsøy, Kvænangen og 

Tromsø, som har reisetid godt over timen, lengste har 1 t 44 min hver vei). Fra Arnøyhamn til 

Årviksand tar skoleskyssen ca 25 min, og denne veien er skredsikret. 
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4. Barnehagetilbudet 

 

Neste år vil det være to barn igjen i barnehagen i Arnøyhamn, de er født i 2012 og -13. Pr i dag 

er det ingen andre barn i alderen 0 – 6 år. 

Kommunen mener at dette er for få barn i forhold til å gi et godt tilbud. Alternativer ved 

nedleggelse er;  

- familiebarnehage i kommunal eller privat regi. Kravet er at tilbudet foregår i et hjem (privat 

hus). Neste år er tilbudet i oppvekstsenteret (kommunalt bygg) 

- barna får plass i de kommunale barnehagen i Årviksand eller Skjervøy. 

Årviksand vil ha 4 barn ved oppstart til høsten. Nye beregningsmåter gjør at små barnehager 

skal tas med i grunnlaget for støtte til private barnehager. Dette vil gjøre at små barnehager blir 

dyre for kommunene. 

 

5. Videre drift av gymnastikksal og svømmehall ved nedleggelse av skole/barnehage 

Kommunen ser for seg at bygningsmassen skredsikres og at gymsalen og svømmehallen fortsatt 

er et tilbud for befolkningen på Arnøya.  

 

6. Skredsikring av bygningsmassen. 

NGI har utarbeidd en rapport om sikring av bygningsmassen i forhold til ras (se vedlegg). 

Internatdelen i bygningsmassen kan også utvikles og brukes ved at rassikring gjennomføres. 

Skolen driver i dag med at en evakueringsplan trer inn ved rasfare. Det vil også være behov for 

alternative løsninger dersom skoleveien er stengt. Beste løsning vil i slike tilfelle være å 

samarbeide med privatskolen i Årviksand der kommunen eier bygningsmassen. Dette vil gjelde 

for de elevene som velger Skjervøy som skolested. 

Kostnader ved skredsikring var estimert til rundt 10 mill (2012) og vi kan oppnå støtte på opptil 

80 % til tiltaket hos NVE. Tallene må kvalitetssikres. 

 

Denne saka ble behandlet i kommunestyret 10.09.12: (se vedlegg) 

 

 
 

Dette vedtaket vil være vanskelig å etterleve, fordi at i forhold til skredsikring og 

evakueringsplaner uttaler Fylkesmannen flg: 

 

Da har vi diskutert problemstillingen internt her hos oss. 

  

I utgangspunktet så er det NVE som er skredmyndighet og som bør komme med faglige 

uttalelser knyttet til denne konkrete saken. Dere bør derfor ta kontakt med de ettersom de er 

skredmyndighet. NVE kan gi dere faglige anbefalinger, samtidig som dere kan gå i dialog med 

de angående skredsikringstiltak. I noen tilfeller er det slik at NVE dekker noen av kostnadene 

knyttet til slike tiltak. 

  

I utgangspunktet så anbefaler Fylkesmannen på det sterkeste at dersom skolen skal drives 

videre, at den sikres etter sikkerhetsklassene i Teknisk forskrift (TEK 10) for skred, hvor skole 

skal sikres etter klasse S3 med største årlige nominelle sannsynlighet 1/5000. En 

evakueringsplan for skolen er kun ett midlertidig tiltak og ingen permanent løsning. Nå er det 
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også slik at dersom kommunen planlegger ett søknadspliktig tiltak knyttet til skolen, vil dette 

måtte behandles etter plan- og bygningsloven og dermed utløse eventuelle skredsikringstiltak 

etter PBL § 28-1 (forbudsbestemmelsen). 

  

§ 14 i sivilbeskyttelsesloven sier dette om helhetlig ROS: Risiko- og sårbarhetsanalysen skal 

legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved 

utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven).  

I dette ligger det at kommunen skal vise til avdekket risiko i helhetlig ROS ved 

utarbeidelse/revidering av planer etter plan- og bygningsloven. Dette vil kunne lede til at 

kommunen ved en eventuell revidering av kommuneplanens arealdel bør se på om en her kan 

gjøre grep i arealdelen for å bøte på risiko avdekket i HROS knyttet til denne konkrete skolen. 

Det vil si at dersom man har en skole i skredutsatt område, og at dette er av dekket i HROS, bør 

kommunen enten a) vurdere alternative lokaliseringer i arealdelen som det er mulig å flytte 

skolen til, b) kommunen bør gjøre avbøtende tiltak etter PBL (skredsikring) som oppfyller 

sikkerhetsklassene i TEK 10 slik at man kommer i null risiko eller reduserer risikoen ved et 

eventuelt skred.  

  

 

7. Bemanning og økonomi 

Skjervøy kommunestyre har i Budsjett- økonomiplan for 2016 – 19  (BØP) tatt ut de 

økonomiske midlene for videre drift av Arnøyhamn oppvekstsenter. 

I kommunens BØP er u-trinnet ved Arnøyhamn oppvekstsenter nedlagt 1/8-16, mens hele 

oppvekstsenteret er nedlagt fra 1/8-17. 

 

Stipulerte kostnader for videre drift av Arnøyhamn oppvekstsenter med 1.-7. skole. Behovet for 

bemanning kan variere noe ut i fra sammensetning av gruppa og spesialundervisning. 

Kostnadene vil også bli lavere med nyutdannede lærere som har lavere lønn. 

 

 Stillingsstørrelse Kostnad 

Grunnskole 1- 7: 

-Pedagog 

-Fagarbeider 

-Annen lønn 

-Driftsmidler 

 

2,5 

0,5 

 

1.800.000 

SFO: 

-Fagarbeider 

 

0,55 

 

250.000 

Barnehage: 

-Barnehagelærer 

-Fagarb? 

 

1.0 

 

 

500.000 

Teknisk: 

-Fagarbeider renhold 

-Øvrige driftsutgifter bygg 

 

 

0,67 

 

300.000 

 

Sum 5,25 st 2,85 mill 

 

Dersom elever på Arnøya velger privatskolen i Årviksand så vil kommunen ha et inntektstap 

(trekk på ramma) som tilsvarer 85 % av tallene i Kostra pr grunnskoleelev. 

 

For 25 elever i privatskole kan tapet bli på ca 2,8 mill. Det er ulik sats for barneskole og u-skole, 

bl.a. p.g.a. SFO. I tillegg må kommunen dekke spesialundervisning (400 000 kr i 2016) og 

skoleskyss for elever i privatskolen. 
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8. Privatskolen som alternativ 

 

Siden privatskolen vil være et alternativ for elever i Arnøyhamn, kommer en kort redegjørelse 

på hva privatskolens innhold går ut på: 

 

Skolens grunnlag og utdanningens innhold 

Utdanningens innhold reguleres av opplæringsloven § 2-3, jf. § 2-12. Her fremgår det at 

grunnskoleopplæring må omfatte religion, livssyn og etikk, norsk, matematikk, fremmedspråk, 

kroppsøving, kunnskap om heimen, samfunnet og naturen og estetisk, praktisk og sosial 

opplæring. 

I hovedsak samme læreplaner 

Skolene skal i hovedsak følge de samme læreplanene som i offentlige skoler, men unntak tillates 

når Norges folkerettslige forpliktelser begrunner dette. Videre stilles det egne krav til 

læreplanen som benyttes ved internasjonale og utenlandske skoler. 

 

Hovedprinsippet i Montessoripedagogikk er at barnets største behov er å finne ut hvordan 

verden fungerer og å tilegne seg evnen til å mestre de praktiske og intellektuelle utfordringene 

den byr på. Denne kunnskapen kan ikke overføres fra et individ til et annet, men barnet må 

tilegne seg den ved å gjøre egne erfaringer. Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, 

gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom 

montessoripedagogikkens filosofi. I blandede aldersgrupper lærer barna av hverandre like mye 

som gjennom læreren. Rommene er innredet slik at alt læringsmateriell er tilgjengelig til enhver 

tid og barnet styrer selv sin egen læringsprosess, veiledet av de voksne i miljøet. Ved hjelp av 

montessorimateriellet kan barnet i løpet av lange arbeidsøkter utforske de enkelte aspektene i 

sin verden. Frihet til å velge arbeidsoppgave og muligheten til å arbeide uforstyrret i sin egen 

takt med tilpasset arbeidsmateriell er noen av de viktigste forutsetningene i 

montessoripedagogikkens metode. Frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe, men 

frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Eleven får frihet til å handle innenfor klare 

grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Ingens frihet får gå utover noen annens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering. 

Det bør settes i gang drøftinger mellom kommunen, privatskolen og bygdene på Arnøya for å se 

på en løsning med én offentlig 1 – 10 skole på Arnøya. 

 

Løsningen kan være at dersom privatskolen i Årviksand legges ned, opprettes en kommunal     

1-10 skole på Arnøya i den kretsen hvor det er flest elever. (Arnøyhamn etter skredsikring eller 

Årviksand) 

På den måten vil en sikre et større elev- og fagmiljø ved én skole for de ca 25 elevene som bor 

på Arnøya 
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Vedlegg: 

 

- Høringsbrev til ulike instanser 

 

- Høringsuttalelser fra: 

-Arnøyhamn bygdelag 

-Årviksand skole 

-Samarbeidsutvalget ved Arnøyhamn skole 

-Rektor Arnøyhamn skole 

-Troms Fylkeskommune, Samferdsels- og miljøetaten 

 

      -     Utdanningsdirektoratet: Rundskriv 2 – 2012 – behandling av saker  

             om skolenedleggelser og kretsgrenser 

-  Fylkesmannen: Uttalelse vedr skredsikring 

-  NGI: Sredfarevurdering, Arnøyhamn skole 

-  Beredskapsplan ved skredfare, Arnøyhamn skole 
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Skjervøy kommune 

Kultur- og undervisningsetaten 

 

 

 
   

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775546 

Pb. 145G Skoleveien 6  Orgnr: 974789809 

9189  SKJERVØY           
E-post:  

Kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no 

Internett:            

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto: 

47400504578 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ulike høringsinstanser 

 

  

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/138-1 1382/2016 A20 15.03.2016 

 

 

Høring om forskriftsendring vedrørende: 

 

Regulering av skolekretsgrenser i Skjervøy kommune  

 

Skjervøy kommunestyre har i budsjett- økonomiplan for 2016 – 19  (BØP 16- 19) tatt ut de 

økonomiske midlene for videre drift av Arnøyhamn oppvekstsenter. 

I kommunens BØP er u-trinnet ved Arnøyhamn oppvekstsenter nedlagt 1/8-16, mens hele 

oppvekstsenteret er nedlagt fra 1/8-17. 

Høring om nedleggelse av u-trinnet har tidligere vært behandlet i kommunestyret i mars 2015.  

Vedtaket om å legge ned hele oppvekstsenteret har ikke vært på høring. Derfor sendes det ut nytt 

høringsbrev før endelige skolekretsgrenser settes i kommunestyret.   

Forslaget sendes ut på høring til ulike instanser og med en høringsfrist på 2 måneder. 

Etter den tid vil saka bli behandlet i kommunestyret i junimøtet 2016. 

Dersom høringsinstansene mener at svar på forrige høringsbrev (av 2015) skal gjelde også for 

dette forslaget, holder det med en kort melding om dette. 
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Dagens skolekretsgrenser er: 

 

Arnøy/Laukøy: 1 - 10 grunnskole, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1 – 10 grunnskole, skolested Skjervøy tettsted 

 

(Det finnes også en 1-10 privatskole i Årviksand på Arnøy) 

 

Med hjemmel i opplæringsloven § 8-1 foreslås: 

 

1. Fra 1. august 2016 gjelder disse skolekretsgrensene i Skjervøy kommune: 

 

Arnøy/Laukøy: 1. – 7. klasse, skolested Arnøyhamn 

Skjervøy/Kågen/Uløy: 1. – 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy*: 8. – 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Ungdomstrinnet (8.-10. ) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2016. 

 

 

Forslaget innebærer altså det vil være en ungdomsskolekrets (8-10) på Skjervøy tettsted for hele 

kommunen fra  01.08.16. 

 

2. Fra 1/8 -17  gjelder disse skolekretsgrensene: 

 

Skjervøy/Arnøy/Kågen/Uløy*: 1. - 7. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

Skjervøy/Kågen/Arnøy/Laukøy/Uløy*: 8. - 10. klasse, skolested Skjervøy tettsted 

 

Barnetrinnet (1.-7. ) ved Arnøyhamn oppvekstsenter legges ned fra 1. august 2017. 

 

Forslaget innebærer altså det vil være én skolekrets (1-10) på Skjervøy tettsted for hele 

kommunen fra  01.08.17. 

 

Uløy og Laukøy har fast bosetting, men for tiden ingen elever i grunnskolealder. 

 

*Dersom det kommer elever til Uløybukt vil det være aktuelt å kjøpe elevplass hos Nordreisa 

kommune (Rotsund/Storslett).  

 

Elever fra Arnøya vil ha to valg etter at de ny kretsgrensene: 

 

1. Kommunal skole på Skjervøy tettsted 

2. Privatskole i Årviksand 

 

Alle elever har rett til å kunne velge et offentlig grunnskoletilbud etter nærskoleprinsippet. 

 

 

Sitat fra rundskriv 2 – 2012 fra Utdanningsdirektoratet: 
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I tillegg til dette er det krav i opplæringsloven til at skoleeier legger forholdene til rette for at 

elevene kan oppleve sosialt tilhørighet. 

 

§ 9a-1.Generelle krav  
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring 

 

§ 9a-3.Det psykososiale miljøet  
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der 
den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør 
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Bakgrunn for forslaget: 

 

ELEVTALLSUTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE   

Pr. 14.03.16 
Tall dersom skolestrukturen forblir uendret: 

 

 Skoleår 
Skjervøy 

barneskole   Skjervøy        

ungd.skole 

Arnøyhamn 

skole 

Årviksand 

skole Sum 

2015-16 195 95 5 19 314 

2016-17 200 92 8 17 317 

2017-18 195 87 8  13 303 

2018-19 197 83 9 13 302 

2019-20 181 94 9 15 299 

2020-21 183 88 8 15 294 

2021-22 182 93 8 13 296 

 

 

Tall korrigert f.o.m. 010816 basert på varslet flytting til/fra Arnøya (alle ennå ikke bekreftet) og 

at u-skoleelevene fra Arnøyhamn velger privatskolen i Årviksand. Pr 140316: 

 

2015-16 195 95 5 19 314 

2016-17 201 92 9 18 320 

2017-18 196 87 8 14 305 

2018-19 198 83 8 15 304 

2019-20 182 94 8 19 303 

2020-21 183 89 7 20 299 

2021-22 182 94 6 18 300 

 

 

 

 

Etter at Arnøya fikk to 1-10 skoler (2012) med til sammen ca 25 elever, har det vært vanskelig å 

oppfylle kravene i opplæringsloven om et godt faglig og sosialt tilbud. Dette gjelder særlig 

ungdomsskoleelevene ved den kommunale skolen fordi elevtallet er for lavt. 

Elevmassen i Skjervøy kommune kommer i dag fra Årviksand (19), Arnøyhamn (5), Skjervøy 

tettsted (291). 

Inneværende skoleåret (15/16) er det ikke elever på u-skoletrinnet i Arnøyhamn, og det er igjen 5 

elever på barnetrinnet. 

Etter prognosene de 5 nærmeste årene vil elevtallet i Arnøyhamn i fremtiden ligge på rundt 6-8 

elever for barnetrinnet og 1-3 elever på u-trinnet. 

I barnehagen vil det være 2 barn neste skoleår, og pr i dag er der ingen ettervekst. Løsning ved 

nedleggelse kan være at det er mulig å etablere familiebarnehage i privat eller kommunal regi.  

 

Arnøyhamn bygdelag har satt i gang et arbeid for å få flere barnefamilier til bygda.  

Resultatet av arbeidet har hatt for kort tid til at vi kan se virkningen av det, men det foreslås en 

rekke positive tiltak som kan bedre barnetallet ved oppvekstsenteret. 
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Etter kommunestyrebehandlingen av BØP i desember 15, er det muntlig varslet at det kan 

komme to nye barn til skolen. I saksframlegget til BØP foreslår rådmannen at politikerne bør 

vurdere videre drift om det er over 10 elever på hvert av barne- og ungdomstrinnet. 

Som en ser av oversikten kan det være 9 elever ved skolestart høsten 16. Ettersom de fleste 

flytter på seg på sommeren, så kan elevtallet endres frem mot skolestart. 

 

Fordeler med én skolekrets er at elevene i Arnøyhamn får et større elevmiljø. 

Ved at elevene kommer i et større miljø, så vil det kunne gis et bredere faglig og sosialt tilbud. 

En slik modell vil ivareta kravet i opplæringsloven §9a-3 om sosialt tilhør. 

Ideelt sett burde alle elevene på Arnøya (ca 25) fått opplevd ett felleskap ved én skole, og ikke 

som i dag fordelt på to skoler. 

Arnøyhamn oppvekstsenter har utfordringer med å gi elevene det faglige og psykososiale 

opplæringsmiljøet de har krav på etter opplæringsloven. Dette bekreftes av rapporter fra 

helsesøster, PPT, BUP og barnevern.  

 

Ulemper ved forslaget er at dersom elevene velger ett offentlig grunnskoletilbud på Skjervøy, så 

vil særlig de yngste få en forholdsvis krevende reise. Den tar relativ lang tid, er gjennom et 

skredutsatt område og elevene må ta ferge. Det vil derfor være aktuelt å ha et voksent reisefølge 

med de yngste elevene. 

Etter dagens fergeruter så må elevene ta ferga kl 07.15 fra Lauksundskaret. Dvs de må starte 

hjemmefra ca kl 07.00, ankomst skolen ca kl 08.00 og skolestarten er kl 08.30 Det tar  ca 90 min 

for elevene å komme hjemmefra til skolen starter. Returen vil kunne være etter SFO -tid for 1-4 

elevene og etter skoletid for de andre, dvs ferga fra Storstein kl 14.30 eller 15.30 og hjemkomst 

ca 15.15 eller16.15. Reisetid ca 1 time. 

Fylket setter opp én skoleskyss til skolen og én fra skolen hver dag slik at dette må tilpasses det 

behovet som treffer flest elever. 

For at reisetida skal bli kortere (særlig på morgenen), kan det være aktuelt at enten fergeruta eller 

timeplanen/skoledagen endres.  

Vi kan også komme i den situasjonen ved nedleggelse av Arnøyhamn oppvekstsenter at elevene 

som bor i Arnøyhamn/Lauksletta velger forskjellig skolested, Årviksand eller Skjervøy. Fylket 

må da sette opp to skyssløsninger for elevene. 

 

Avstander til skolen: 

 

- Årviksand-Skaret ferge: 36 km  

- Arnøyhamn-Årviksand: 24 km 

- Arnøyhamn-Skaret fergeleie: 12 km 

- Ferge Skaret-Storstein: ca 20-30 min alt etter anløp Nikkeby 

- Storstein fergeleie-Skjervøy tettsted: 9,5 km 

 

Bor eleven i Årviksand vil tidsbruken inn til Skjervøy tettsted være ca 20 min lengre enn fra 

Arnøyhamn. De elevene som bor i Årviksand velger i dag alle privatskoletilbudet. Disse er i dag 

19 av 24 elever på Arnøya. 

Alle elever på Arnøya vil ha mulighet til å velge privatskoletilbudet i Årviksand hvor reisetida til 

skolen er akseptabel (ca 20 min fra Arnøyhamn og 40 min fra Lauksletta).   

Selv om det er bygd skredsikringstunell på strekninga Arnøyhamn-Årviksand har veien vært 

stengt også her, senest denne vinteren på grunn av at skred gikk på siden av tunellen. 

Dersom skoleveien skulle være stengt p.g.a. skred eller skredfare ved Singla settes det opp 

beredskapsrute med båt. Kommunen eier også skolebygningene i Årviksand og Lauksletta som 

kan tas i bruk for at elevene skal få et tilbud uten båtskyss. Beredskapsruta med båt regnes som 
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en krevende måte å komme seg til skolen på, og er med dagens oppsett ikke et alternativ om 

veiene blir stengt over tid. 

 

Arnøyhamn oppvekstsenter ligger også i et skredutsatt område. Bygningsmassen bør skredsikres 

etter de forslag som NGI har skissert og som Fylkesmannen sterkt tilrår at kommunen iverksetter.  

Dette bør iverksettes uavhengig av om det blir videre skole-/barnehagedrift ettersom det sikrer 

svømme- og gymsalen. En har da også mulighet til å utvikle internatdelen i bygningsmassen.  

 

Reisetid til skolen skal regnes fra når eleven starter hjemmefra og til og når den er hjemme igjen 

på ettermiddagen, jmfr rundskriv udir 3 – 2009: 

 

Opplæringslova § 7-1 regulerer skyss og innlosjering for elevar i grunnskolen. Det går ikkje 

fram av lova korleis skoleskyssen skal organiserast. Heller ikkje lova sine forarbeid inneheld 

konkrete vurderingar om forsvarleg reisetid. I Ot. prp. nr. 46 (1997–1998) s. 85  heter det 

likevel: 

”Departementet understrekar at skoleskyss må organiserast slik at elevar får ei akseptabel 

reisetid. Særleg er det viktig å organisere skyssen for 6-åringane slik at reisetida blir så kort som 

mogleg. I vurderinga av akseptabel reisetid må gangtid og tid med transportmidel sjåast i 

samanheng.”Vurderinga av kor lang ventetid som kan aksepterast, må såleis vere knytt til den 

totale lengda på reisetida. 

Utdanningsdirektoratet meiner på denne bakgrunn at det er den totale tida som eleven nyttar frå 

eleven går/reiser heimanfrå og til opplæringa tek til, og frå opplæringa er slutt og til eleven er 

heime om ettermiddagen, som utgjer den samla reisetida. 

Det er fleire omsyn å ta når ein skal vurdere kva som er forsvarleg reisetid. Eit relevant omsyn er 

at barn får tilstrekkeleg fritid og tilstrekkeleg tid i heimen. Dette talar for å avgrense reisetida. 

Eit anna omsyn er effektiv og rasjonell organisering av skyssen. Kva som er akseptabel reisetid 

må derfor avgjerast etter ei konkret vurdering. 

Kommunen mener at avveiinga blir en lengre skolevei opp mot et bedre sosialt og faglig miljø. 

Med færre elever blir det færre lærere til å ivareta de kompetansekrav som stilles til å undervise i 

bl.a. hovedfagene, språklige fordypningsfag og valgfag. Fra skoleåret 16/17 vil det være igjen 3 

lærerstillinger som skal gi 9 barneskoleelever et tilbud. (I 2011 hadde skolen 7 lærerstillinger) 

Konklusjonen er, slik kommunen ser det, at ved å legge ned Arnøyhamn oppvekstsenter så vil 

elevene få en økt reisebelastning i bytte mot et bedre elev- og læringsmiljø. I vurderinga har 

miljøet for elevene vært viktigst, og konklusjonen er tatt etter tilrådning fra ulike fagmiljø. 

 

Høringsfrist på forslaget settes til fredag 13. mai 2016. 

 

Arild Torbergsen 

Kultur- og undervisningssjef 

77775540 

 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 

 

Vedlegg: Høringsinstanser 
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Høringsinstanser: 

 

- Samarbeidsutvalget ved Arnøyhamn oppvekstsenter (AOS) 

- FAU (AOS) 

- Hovedtillitsvalg utdanningsforbundet/plasstillitsvalgt AOS 

- Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

- Hovedverneombud 

- Styret Årviksand privatskole 

- PPT,  Skjervøy 

- Skolehelsetjenesten, Skjervøy 

- Bygdelag Arnøyhamn 

- Bygdelag Lauksletta 

- Bygdelag Årviksand 

- Bygdelag Nikkeby 

- Bygdelag Uløybukt 

- Troms Fylkestrafikk 

- Skjervøy ungdomsråd 

 

 

 

Svar på høringen sendes: 

 

Skjervøy kommune 

v/kultur- og undervisningsetaten 

Boks145 G 

9180 SKJERVØY 

 

Eller til 

 

kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no 
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Styret støtter Kommunens forslag til nye skolekretsgrenser. En nedleggelse av Arnøyhamn 

skole vil kunne styrke Årviksand skole både faglig, sosialt og økonomisk.  

Styret mener at elevene i Arnøyhamn vil få ett bedre faglig og sosialt miljø ved Årviksand 

skole.  

Etter styrets vurdering er også skoleveien overkommelig og i tillegg er veien rassikret.  

En nedleggelse av skolen i Arnøyhamn vil også styrke den kommunale barnehagen i 

Årviksand.  

I tillegg vil en nedleggelse av Arnøyhamn skole gi en stor økonomisk besparelse for Skjervøy 

Kommune. 

 

Styret 

Årviksand Skole      Årviksand 07.05.2016 

Årviksand skole 

Høringsuttalelse - Regulering av nye skolekretsgrenser 
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Fra  
Samarbeidsutvalget og FAU ved Arnøyhamn oppvekstsenter 
 
Til 
Skjervøy kommune 
Kultur og undervisning        4. mai 2016 
 

Skolekretsgrenseregulering på Arnøya 

Svar på høringsskriv fra Kultur og Undervisning datert 15. april 2016 

Arnøya har en bekymringsfull utvikling når det gjelder befolkningsutvikling og barnetall.  Samtidig har 

øya en rekke industriarbeidsplasser og tilnærmet ingen arbeidsledighet.  For å få en framtidig stabil 

arbeidskraft og tro på at det lar seg gjøre å beholde de serviceinstitusjoner vi har i dag, som butikk, 

skole og barnehage, har bygda tatt initiativ til etablering av barnefamilier og boligbygging.  Regulering 

av skolekretsene slik det foreslås fra kultur-og undervisningsetaten, er det siste man trenger i denne 

situasjonen. 

SU ved Arnøyhamn oppvekstsenter kan ikke se at det praktisk lar seg gjøre å regulere kretsgrensene 

som foreslått. I månedene desember til mars er veien og været så usikkert at det uansett må etableres 

et ungdomsskoletilbud.   Pr. i dag er det ikke etablert skoleskyss fra Arnøyhamn/Lauksletta verken mot 

Årviksand eller Skjervøy.  Dagens fergeruter er heller ikke tilpassa skoleskyss for grunnskolen.  

Rassikring på de aktuelle strekningene er ikke på plass. Foreldrene tilknyttet Arnøyhamn krets kan 

heller ikke tvinges til å betale skolepenger evt. være med på innsamlinger for å drifte en privatskole. I 

tillegg mister elevene fra Årviksand et offentlig alternativ for de som ikke vil gå på privatskolen. 

SU og FAU mener at ordning med hospitering på annen skole kan utvides de månedene det lar seg 

gjøre. Skolen har også investert i utstyr som muliggjør fjernundervisning. 

I saksframlegget står følgende: ”…politikerne bør vurdere drift om det er over 10 elever på hvert av 

barne- og ungdomstrinnet”. Det betyr i praksis at skolen totalt må ha godt over 20 elever før dette 

kravet blir oppfylt, og selv da skal politikerne bare ”vurdere” drift.  Dersom foreldrene til de elevene 

som i dag går i barneskolen velger en løsning med en annen skole når eleven kommer i ungdomsskolen, 

blir det et fritt valg som den enkelte foreldre tar for sin elev.  Med den foreslåtte 

kretsgrensereguleringen blir det en tvangssituasjon.  I verste fall kan en slik tvangssituasjon medføre 

flytting og utarming også av barnetrinnet og barnehagen. Dessuten er antall elever i grunnskolen 

vanskelig å forutsi fra ett år til et annet.  Arnøyhamn oppvekstsenter har tidligere opplevd å få innmeldt 

nye elever rett før skolestart. 

Når tunnelen og rassikringa blir en realitet, blir situasjonen med avstand, skyss og sikkerhet en helt 

annen, og saken kan tas opp igjen til ny vurdering. 

Inntil det skjer, går SU og FAU ved Arnøyhamn oppvekstsenter inn for å beholde de nåværende 

kretsgrenser. 

For FAU:  Line Simonsen, sign   For SU:  Gøril Isaksen, sign 
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Pernille Jørgensen                                                                          Dato: 03.06.16 

Rektor Arnøyhamn                                                                        Sted: Arnøyhamn 

9192 Arnøyhamn 

 

BETRAKTNING- OG REFLEKSJONSNOTAT SETT I FORHOLD TIL HØRING OM 

ENDRING AV SKOLEKRETSGRENSER PÅ ARNØYA. 

Det er i disse tider ute et høringsnotat om endrede skolekretsgrenser i Skjervøy kommune, der 

Arnøya i særdeleshet vil merke endringen sterkest. Det er en uangripelig sannhet at det å 

legge ned en skole på øya, og frakte elevene bort fra sin sosiokulturelle virkelighet og 

stedstilhørighet, er en drastisk handling. Ikke bare for de elevene det gjelder, men også for et 

helt samfunn som mest sannsynlig vil bære preg av at de ikke lenger har en skole i bygda.  

Når det er sagt, må det også sies at demografien på øya har utviklet seg på helt andre måter 

enn det som først var antatt. Ingen hadde vel trodd at elevtallet skulle synke så drastisk og så 

raskt som det faktisk har gjort.  

Som pedagogisk leder og lærer, er det ikke det enkleste å drive undervisningsarbeid etter 

normer og pålagte regler og læreplaner, med svært få elever på hvert sitt trinn. Den faglige 

fellesinteressen for hvordan man kan gjøre ting i sammen i samme klasse er ikke til stede. 

Elevene blir sterkt individualiserte. Dette krever bevisste voksne og erfarne lærere med god 

kompetanse. Det er dessverre slik at nå når lærerutdanninga ikke har søkere nok til utdanning 

av pedagoger som skal jobbe på de minste trinnene, ser det ut til at utdanningsløp ved noen 

høyskoler legges ned. Dette forteller meg som rektor at den nære framtida ikke ser så lysende 

ut med hensyn til å få godt utdannede pedagoger til små bygder. Hvilke systemer bruker 

rektor for å sikre at elevene har utbytte av undervisningen da?  

Emosjonelt utviklingsmessig har elevene ingen på eget trinn å dele sosiale ferdigheter med, 

eller reelle kunnskapsmål fra pensum å strekke seg etter hos klassekameratene,  andre enn de 

som er eldre eller yngre. Når miljøet i tillegg er svært lite antallsmessig, er det de samme 

vennene du har omgang med på fritiden.  Det tilføres altså ikke noe nytt inn i gruppa annet 

enn det vi voksne kan bidra og hjelpe med.  

 Når det gjelder momentene som jeg har skissert ovenfor her, vil jeg påstå at det kan være vel 

så drastisk å ikke få være i et større miljø med flere elever, flere lærere og nye venner hvor 

elevenes personlige potensiale vil ha større sjanse til å utvikle seg i positiv retning. På denne 

måten stiller rektor seg positiv til endring av skolekretsegrensene, samtidig som jeg ønsker en 

smertefri logistikkordning for reisende elever i Skjervøy kommune. 

 

Pernille Jørgensen, rektor Arnøyhamn skole. 
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Fra: Arild Torbergsen (Arild.Torbergsen@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 27.05.2016 14:44:48
Til: Tone Lorentzen Nilsen
Kopi: 

Emne: FW: Høringssvar regulering av skolekretsgrenser.
Vedlegg: image001.gif
Legges i ep på saka

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef
Skjervøy kommune
77775540/97980971

From: Jan Egil Vassdokken [mailto:jan.egil.vassdokken@tromsfylke.no] 
Sent: Friday, May 27, 2016 11:38 AM
To: Arild Torbergsen
Cc: Tone Lorentzen Nilsen
Subject: SV: Høringssvar regulering av skolekretsgrenser.

Viser til høringsbrev vedrørende forslag om endinger i skolekretsgrenser i Skjervøy.

Vår uttalelse knyttet til nesten likelydende forslag som var på høring i 2014, vil også være dekkende i 
denne saken.

Mvh

Jan Egil Vassdokken
Avdelingsleder
Samferdsels- og Miljøetaten
Troms fylkeskommune
Tlf 77 78 81 91
Mobil 911 51 318

Fra: Arild Torbergsen [mailto:Arild.Torbergsen@skjervoy.kommune.no] 
Sendt: 26. mai 2016 10:31
Til: Jan Egil Vassdokken <jan.egil.vassdokken@tromsfylke.no>
Emne: Høringssvar regulering av skolekretsgrenser.

Hei
Dere har fått tilsendt (15/3) et høringsbrev vedr regulering av skolekretsgrenser  i Skjervøy kommune med 
frist 13. mai. 16
Forslaget går på å kutte u-trinnet ved Arnøyhamn fra høsten 16 og videre legge ned hele skole fra høsten 
17. Alternativ skoler for elevene i Arnøyhamn blir privatskolen i Årvik eller skolen på Skjervøy tettsted.
Saka skal opp i k-styret i juni.

Side 1 av 2
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Dere gjorde en uttalelse 9/11 og 8/12 2014 i neste samme sak. Den gangen var forslaget og legge ned 
bare barneskolen.

Ønsker dere å gi en uttalelse må denne komme raskt, eller skal legge ved forrige uttalelse (fra 14) – eller 
ingenav delene?

mvh

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef
Skjervøy kommune
77775540/97980971

Side 2 av 2
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T“°'““""“*"‘°'“’““"‘* Samferdsels- og miljøetaten
ROMSSA fylkkasuohkan

Skjervøy kommune

Kultur og undervisning
Postboks  145-G

9180 SKJERVØY

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/10530-13 Jan Egil Vassdokken 06  SAEZSARKIV
Løpenr.: Tlf. dirjnnvalg: Deres ref.: Dato:
40945/14 77 78  81  91 09.11.2014

SVAR:  HØRING  -  REGULERING  AV  SKOLEKRETSGRENSER  I  SKJERVØY
KOMMUNE

Viser til deres brev datert  29.08.2014, «Høringsskriv  -  Regulering av skolekretsgrenser i
Skjervøy kommune.>>

Troms fylkeskommune, som har ansvaret for forvaltningen av reglene om skoleskyss, og
Troms fylltestrafikksom har ansvaretnfororganiseringen av skoleskyssen,_.velgerå avgi en

felles høringsuttalelse til Skjervøy kommune sitt forslag til regulering av skolekretsgrenser.

Det framlagte forslaget til endring av skolestrukturen og regulering av skolekretsgrensene, vil

medføre at An-nøyhanwn oppvekstsenter legges ned som offentlig gnninskole. Det vil etter

dette være to offentlig grunnskoler igjen i kommunen; Skjervøy barneskole og Skjervøy
ungdomsskole.  I  tillegg vil det være en privat grunnskole i kommunen; Årviksand
Montessoriskole.

Skoleelever som i dag får sin undervisning ved Arnøyhamn skole vil med denne endringen
sokne til Skjervøy barneskole eller Skjervøy ungdomskole, jfr nærskoleprinsippet i
Opplæringslova  §  8-1. Disse elevene vil få en reisetid på omlag 80 minutter hver vei fra

Arnøya til Skjervøy. Fylkeskommunen er etter Opplæringslova ansvarlig for å organisere
skoleskyss for elever som har rett til gratis skoleskyss. Dette betyr at kravet om etablering av

skoleskyss vil medføre at fergeruten Storstein  ~  Lauksundskaret må endres, og at tilbudet i
sambandet blir låst opp til hva som er mulig å gjennomføre ut over skoleskyssen  -  innenfor
gjeldende regelverk og økonomiske rammer.

For elever som i dag får sin undervisning ved Arnøyhamn skole, men som etter denne

endringen velger Årviksand Montessoriskole må ha skyss mellom Arnøyhamn og Årviksand.

I dag er det ikke organisert no en slik skolerute på Arnøya og kostnadene til opprettelse av en

slik skoleskyss må dekkes inn gjennom kutt i andre rutetilbud i området.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.

Strandveien  13 77 78  80  00 77 78  80 01 4700 04 00064 NO  864 870 732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse
Postboks  6600. 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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For den delen av Uløya som ligger i Skjervøy kommune vil ikke forslaget medføre endringer i
skoletilhørighet. Det har ikke vært skoleelever på Strekningen Uløybukt  -  Klauvnes de
seneste årene, og problemstillingen med skoleskyss for eventuelle elever som sokner til skole
i Skjervøy har dermed ikke vært aktuelle. Vi vil likevel benytte anledningen til å påpeke at det

innenfor dagens rutetilbud og med de økonomiske rammer som er tilgjengelige, ikke er mulig
åetablere skoleskyss fra Uløybukt til Skjervøy innenfor en akseptabel reisetid. Tilrettelegging

av rutetilbudet for å dekke en slik skoleskyss vil dessuten medføre at reisetiden til og fra
skolen for elever i Kåfjord og Nordreisea også vil bli påvirket, og forlenget, av en 'slik

omlegging.

Med vennlig hilsen

Bjørn H Kavli
Sarnferdselssjef Jan Egil Vassdokken

avdelingsleder

Dett.: dokuzzzeiztct ei' godkjcizt elektronisk og Itte vei' [Ute signatur.

Kopi:
Troms fylkestrafilck
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“°”Sf"k‘*“°mm“”e Samferdsels- og miljøetaten
ROMSSA  fylkkasuohkan

Skjervøy kommune

Kultur og undervisning
Postboks  145-G

9180 SKJERVØY

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/ 10530- 14 Jan Egil Vassdokken N06 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
45097/14 77 78 81 91 08.12.2014

VEDRØRENDE HØRING  -  REGULERING  AV  SKOLEKRETSGRENSER  I
SKJERVØY KOMMUNE

Viser til vårt brev datert  09.11.2014, vedrørende samme sak.

I tredje avsnitt av vårt brev er det en feil i gjengivelsen av den skolestrukturendringen som er

foreslått. Som det framgår av høringsnotatet er ikke Arnøyhamn oppvekstsenter foreslått lagt
ned som Skolested, men ungdomstrinnet ved Arnøyhainn oppvekstsenter er foreslått llyttet.

Det vil dermed bare vaere elever på ungdomstrinnet som er berørt av denne foreslåtte

endringen, og som vil sokne til Skjervøy ungdomsskole, jfr nærskoleprinsippet. 'De
problemstillinger knyttet til skyssordninger som tas opp i vårt høringssvar, vil dermed være

avgrenset til å gjelde elevene ved ungdomstrinnet på Arnøyhamn oppvekstsenter.

Med vennlig hilsen

Jan Egil Vassdokken

avdelingsleder

Dette dokumentet èfgódlcjerzl elektronisk og krever ikke sígnátur.

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro 0rg.nr.

Strandveien  13 77  78 80 00 77 78 80  01 4700 04 00064  NO  864  870 732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfyIke.no www.tromsfylke.no
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Rundskriv Udir-2-2012

Dato:  15.03.2@12
 

Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen

Fylkesmenn

Kommuner

Udir-2-2012 - Behandlingen av  saker  om skolenedleggelser og

kretsgrenser

1 Innledning og bakgrunn
Dette rundskrivet informerer om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for endring  av

skolestrukturen, herunder ved nedleggelse  av  grunnskoler. Rundskrivet gir - innenfor den
kommunale handlefriheten - anvisning på valg mellom alternative saksbehandlingsregler

i  saker om skolenedleggelser. Bakgrunnen for å utarbeide nytt rundskriv på området er

blant annet henvendelse fra Sivilombudsmannen som påpeker at regelverket om

skolenedleggelser praktiseres ulikt. Rundskrivet skal bidra til ensartet og korrekt
regelverksetterlevelse.

Rundskrivet erstatter rundskriv F-15-99 fra daværende Kirke- og

undervisningsdepartementet.

2  Regelverk
Opplæringsloven § 8-1 første ledd første og annet punktum lyder slik:

§ 8-1.  Skolen

Grunnsko/ee/evane har  rett til å gå på den sko/en som ligg nærast eller ved
den sko/en i nærmiljøet som  dei soknar til.  Kommunen kan gi forskrifter om kva

for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.

Første punktum fastslår det såkalte nærskoleprinsippet. Det betyr at grunnskoleelever

skal ha rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen i nærmiljøet som

de sogner til. Annet punktum gjelder for saksbehandlingen, og åpner for at den enkelte

kommunen kan gi kommunale forskrifter om hvilke skoler de ulike områdene i en

kommune skal sogne til. Slike forskrifter angir såkalte kommunale Skolekretsgrenser.

Også disse må ivareta nærskoleprinsippet.

Skolekretsgrenser gir oversikt over hvilke områder i kommunen som sogner til hvilke

skoler. Dette gir forutberegnelighet for kommunens innbyggere. For foreldre og elever

anses dette å være særlig viktig. Loven gir altså kommunen rett til å velge om den vil
benytte sin lovbestemte adgang til å utarbeide forskrifter om skolekretsgrenser. Noen

kommuner har valgt ikke å gi forskrifter om skolekretsgrenser (se pkt. III nedenfor).

Andre derimot har valgt å gi forskrifter om skolekretsgrenser (se pkt. IV nedenfor).

Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av

skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette
en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale

handlefrlheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og
samfunnsmessige prioriteringer.

Kommunale vedtak om endring av skolestrukturen, for eksempel om nedleggelse av en
skole, er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er ikke et vedtak som gjelder

rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer. Plassering av den enkelte

elev ved en skole vil derimot være et enkeltvedtak.

Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro:

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO +47 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no 7694 05 10879
Besøksadresser: Telefaks: Internett: 0rg.nr.:
Schweigaards gate 15 B, Oslo +47  23  30 12  99 www.Utdanningsdirektoratet.no NO 970 018 131 MVA

Britveien 4, Molde

Parkgata 36, Hamar
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Rundskriv Udir-2-2012

Dato: 15.03.2012 
Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen

Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003, og forplikter

kommunene til å legge vekt på barnets beste, blant annet i saker om skolestruktur.

Artikkel 3 nr. 1 peker på at barnets beste er et viktig hensyn i saker som gjelder barn.

Barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1 lyder:

”Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private

velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller /ovgivende

organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. "

Dette betyr at kommunen i saker om skolestruktur også må vurdere barnets beste.

3 Saksbehandlingen  i  kommuner som ikke har  gitt  forskrifter om

skolekretsgrenser
Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter

at saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en

sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak.

Siden avgjørelsen om å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak, kommer ikke reglene

i forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak), V (om vedtaket) og

VI (om klage og omgjøring) direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt

forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt.

I en sak om skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til

synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.

Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre

foreldre og nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt fore/drerådet, bør derfor få

anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur.

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være:

o  fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og

organisasjoner som kan ha interesse i saken

andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse

andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd

samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Øvrig avtale- og lovverk om medbestemmelse avtalt mellom partene forutsettes fuEgt

opp. Hvis endring av skolestruktur medfører endringer i skyssbehov, bør også

fylkeskommunen få anledning til å uttale seg i saken.

Det finnes ikke lov- og forskriftsbestemte regler for hvor lang fristen for å uttale seg skal

være i saker om skolestruktur. Den enkelte som skal uttale seg må imidlertid få
tilstrekkelig tid til å forberede sin uttalelse. Justis- og beredskapsdepartementet har

utarbeidet retningslinjer for forskriftsarbeid i kommunene. Retningslinjene er av 30.

januar 2002 og ligger på Justis- og beredskapsdepartementets nettside. Kommunene

anbefales her å benytte to måneders høringsfrist. Utdanningsdirektoratet anbefaler at det
sees hen til disse retningslinjene også når lokale forslag om endring av skolestruktur skal
utarbeides.

Allmennhetens innsyn i offentlige dokumenter er viktige forutsetninger for at en sak skal
bli tilstrekkelig opplyst. Innsyn legger til rette for samfunnsdebatt om saker som er

viktige for innbyggerne. Retten til innsyn virker også kontrollerende på forvaltningen og

Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro:

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO +47 23 30 12 00 post@utdanningsdirektoratet.no 7694 05 10879

Besøksadresser: Telefaks: Internett: 0rg.nr.:

Schweigaards gate 15 B, Oslo +47 23 30 12 99 www.utdanningsdirektoratet.no NO 970 018 131 MVA

Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar
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Rundskriv Udir-2-2012

Dato:  35.03.2012
      

s..

Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen

bidrar til å sikre tilliten til uhildede avgjørelser. Det følger av offentlighetsloven § 3 at

kommunens saksdokumenter er åpne for innsyn. Et eventuelt unntak fra retten til innsyn

må kunne hjemles etter særskilte unntaksregler i lov. Innsynsretten gjelder for alle, altså

ikke bare dem som kunne ha vært regnet som parter eller andre som skal uttale seg.

4 Saksbehandiingen i kommuner som har gitt forskrifter om

skolekretsgrenser
For kommuner som har gitt forskrifter om skolekretsgrenser må det i tillegg til vedtak om

nedleggelse også skje en etterfølgende endring av forskriften om skolekretsgrensene.

Områdene som sogner til skolen som nedlegges må etter nedleggelsen sogne til en eller

flere andre skoler i kommunen. Dette gjør en forskríftsendring nødvendig.

Forvaltningslovens kap. VII om forskrifter kommer derfor til anvendelse for endringen av
forskriften om skolekretsgrenser. Det betyr at berørte institusjoner og organisasjoner må

få uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, bl.a. foreldrerådet eller

samarbeidsutvalget ved de enkelte skolene i kommunen. Det kan også gjelde andre

dersom det er nødvendig for å få saken allsidig opplyst.

Kommunen kan velge mellom to fremgangsmåter:

A) Ned/egge/se og forskriftsendring som to separate saker:
Nedleggelsen og forskriftsendringen kan etter kommunens eget valg behandles som to

separate saker, først et vedtak om nedleggelse, dernest en forskriftsendring som følge av

nedleggelsen. Hvis denne fremgangsmåten velges, vil avgjøre/sen om selve nedlegge/sen

måtte følge ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, se pkt.  3  ovenfor. Den

etterfølgende forskriftsendringen derimot vil måtte behandles etter de

saksbehandlingsreglene som er angitt i forvaltningslovens kap. VII om forskrifter. Det

vises også til ovennevnte retningslinjer fra JD om forskriftsarbeid i kommunene.

B) Nedlegge/se og forskríftsendring som èn og samme sak:
Noen kommuner velger å behandle de to sakene, vedtaket om nedleggelse og
forskriftsendringen, som en og samme sak og sender den samlet på høring. Fordi saken

inkluderer en forskríftsendring må hele saken, også den delen av saken som gjelder selve
vedtaket om skolenedleggelse, behandles etter reglene om endring av forskrifter l

forvaltningslovens kap. VII. Det vises også her til ovennevnte retningslinjer fra JD om

forskriftsarbeid i kommunene.

Utdanningsdirektoratet vil understreke betydningen av at kommunene følger

saksbehandlingsreglene  i  behandling av saker om skolestruktur og -nedleggelser.

Vennlig hilsen

  

  

   ax’ f Caii/%w.._
A i arleBechÉ-'lwannjí-lansen ““~ Cathrme Børnes

-f ivfsjonsdirektøräM/f* avdelingsdirektør

   

Rundskrivet er offentliggjort på Utdanningsdirektoratets hjemmeside
« ÅW ,3” .å1.. ..,..’»,v  =  M ...s.,av t.,

izâätàäírafttffivfe W2?e»e_A§\,  

Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro:

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO +47 23 30 12 00 post@utdanningscllrel<toratet.no 7694 05 10879

Besøksadresser: Telefaks: Internett: Org.nr.:

Schweigaards gate 15 B, Oslo +47 23 30 12 99 www.utdanningsdirektoratetno NO 970 018 131 MVA

Britveien 4, Molde
Parkgata 36, Hamar
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Fra: Arild Torbergsen (Arild.Torbergsen@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 03.06.2016 12:28:35
Til: Tone Lorentzen Nilsen
Kopi: 

Emne: FW: Rassikring Arnøyhamn skole
Vedlegg: image001.png;image002.gif

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef
Skjervøy kommune
77775540/97980971

Til saka regulering skolekretsgrenser

From: Nergård, Lill-Hege [mailto:fmtrlhn@fylkesmannen.no] 
Sent: Monday, November 23, 2015 12:20 PM
To: Arild Torbergsen
Cc: Elvestad, Per; Olsen, Gjert Eirik; Rønningen, Hans
Subject: SV: Rassikring Arnøyhamn skole

Hei!

Da har vi diskutert problemstillingen internt her hos oss.

I utgangspunktet så er det NVE som er skredmyndighet og som bør komme med faglige uttalelser knyttet 
til denne konkrete saken. Dere bør derfor ta kontakt med de ettersom de er skredmyndighet. NVE kan gi 
dere faglige anbefalinger, samtidig som dere kan gå i dialog med de angående skredsikringstiltak. I noen 
tilfeller er det slik at NVE dekker noen av kostnadene knyttet til slike tiltak.

I utgangspunktet så anbefaler Fylkesmannen på det sterkeste at dersom skolen skal drives videre, at den 
sikres etter sikkerhetsklassene i Teknisk forskrift (TEK 10) for skred, hvor skole skal sikres etter klasse S3 
med største årlige nominelle sannsynlighet 1/5000. En evakueringsplan for skolen er kun ett midlertidig 
tiltak og ingen permanent løsning. Nå er det også slik at dersom kommunen planlegger ett søknadspliktig 
tiltak knyttet til skolen, vil dette måtte behandles etter plan- og bygningsloven og dermed utløse 
eventuelle skredsikringstiltak etter PBL § 28-1 (forbudsbestemmelsen).

§ 14 i sivilbeskyttelsesloven sier dette om helhetlig ROS: Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til 
grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer 
etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 
I dette ligger det at kommunen skal vise til avdekket risiko i helhetlig ROS ved utarbeidelse/revidering av 
planer etter plan- og bygningsloven. Dette vil kunne lede til at kommunen ved en eventuell revidering av 
kommuneplanens arealdel bør se på om en her kan gjøre grep i arealdelen for å bøte på risiko avdekket i 
HROS knyttet til denne konkrete skolen. Det vil si at dersom man har en skole i skredutsatt område, og at 
dette er av dekket i HROS, bør kommunen enten a) vurdere alternative lokaliseringer i arealdelen som det 
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er mulig å flytte skolen til, b) kommunen bør gjøre avbøtende tiltak etter PBL (skredsikring) som oppfyller 
sikkerhetsklassene i TEK 10 slik at man kommer i null risiko eller reduserer risikoen ved et eventuelt skred. 

Med vennlig hilsen 

Lill-Hege Nergård

Rådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni      
Plan, klima og samfunnssikkerhetsavdelingen
Tlf.: 77 64 21 27
Epost: fmtrlhn@fylkesmannen.no

Fra: Arild Torbergsen [mailto:Arild.Torbergsen@skjervoy.kommune.no] 
Sendt: 20. november 2015 12:47
Til: Nergård, Lill-Hege
Kopi: Cissel Samuelsen; Ørjan Albrigtsen
Emne: Rassikring Arnøyhamn skole

Hei
Viser til telefonsamtale og sender over rapporten fra NGI samt behandlingen i kommunestyret av denne 
saken (2012):
I pkt 5  ble vedtaket sendt over til alle foreldrene ved skolen uten at noen har uttalt seg.
Spørsmålet er om vi kan drive skole videre med den løsningen vi har skissert, dvs en evakueringsplan for 
skolen når det meldes om rasfare.
I hvor stor grad er rapporten førende for at tiltakene må gjennomføres?

Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef
Skjervøy kommune
77775540/97980971

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Original Message-----
From: helseogsosial@skjervoy.kommune.no [mailto:helseogsosial@skjervoy.kommune.no] 
Sent: Friday, November 20, 2015 1:05 PM
To: Arild Torbergsen
Subject: Skannet fra en Xerox WorkCentre-maskin

Åpne det vedlagte dokumentet. Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en Xerox WorkCentre-
maskin.

Side 3 av 4
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Filtype til vedlegg: PDF

Plassering av WorkCentre: Skjervøy kommune, rådhus 3. etg
Enhetsnavn: SK-rad-helseomsorg

Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com.

Side 4 av 4
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BEREDSKAPSPLAN 
FOR ARNØYHAMN SKOLE 

ved varsel om skredfare 
Det er nødvendig med en beredskapsplan for Arnøyhamn skole. 
 
Skredfaren kan være meget stor mellom Lauksletta og Arnøyhamn. Det kan i enkelte 
tilfeller forekomme skredfare i Langfjord ved kaia, og ved Langfjordvannet under 
visse værforhold. Det er satt opp skredforbygning og bygd skredtunnel. 
Når det gjelder skredhyppighet og graden av skredfare på skoleveien og ovenfor 
Arnøyhamn skole, retter en seg etter NGI sine vurderinger, værmeldinga og det 
politimesteren i Troms gir ordre om. 
 
Alternativ skolevei ved stengning/skred: 
Når veien mellom Arnøyhamn og Lauksletta er fysisk stengt med bom/skred, går det 
båt mellom Arnøyhamn, Lauksletta og Skjervøy. Alternative reisemåter mellom 
Årviksand og Arnøyhamn finnes ikke dersom ras går der. Uvær er størst grunn for å 
stenge her.  
 
For oss voksne er det greit, men for elevene og deres foreldre er det ikke alltid like ok 
at barna deres skal på havet når det er dårlig vær, som det ofte er når veien er 
stengt. Noen av foreldrene er engstelige og lite lysten på båtskyss for sine. 
Skredfare kan det også være når veien er åpen for ferdsel. Hva gjør man da? 
 

Konklusjon: 
Skal en gi alle elevene en trygg og god skolevei hele vinteren, må de ha 
mulighet til undervisning i sine respektive bygder når det meldes om 
skredfare. 
2 

BEREDSKAPSPLAN 
Når NGI/politiet/værmeldingen melder om rasfare ovenfor Arnøyhamn 
skole: 
 
3 

Tiltak ved stengning av Arnøyhamn skole 
Ved stengning på grunn av rasfare ovenfor Arnøyhamn skole, vil det ikke være 
aktuelt å frakte elevene som bor i Arnøyhamn, verken til Årviksand eller Lauksletta, 
da det er rasfare begge veier, i større eller mindre grad. 
Ved stengning vil elevene som har adresse Arnøyhamn, få sin undervisning i et 
privathus som ligger utenfor skredfaresonen. Hvis ikke annet lokale må finnes etter at 
nye skredkart ble utstedt, vil fremdeles Irene Larsens hus vil bli benyttet, og Rolf 
Larsen, vaktmester på Arnøyhamn skole, vil sørge 
for at lokalet er i tilfredstillende orden.  
 

Tiltak ved stengning/skred mens elevene er på skolen: 
Elever og voksne evakueres umiddelbart til skredsikker bygning utenfor skredsonen. 
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Elevene fra Årviksand vil få tilbud om overnatting/mat i samme hus som de får 
undervisning. 
En lærer vil overnatte sammen med dem og ha ansvaret dersom de er her på 
svømming. 
Regning for opphold, mat og ansvar for elevene sendes Skjervøy kommune, Kultur & 
undervisningsetaten. 
Dette vil gjelde for skoleåret 2015/16. 

NBNB: Arbeidsplan for uka skal til enhver tid ligge i sekken til elevene. 
Arnøyhamn, 26.11.2015 
Foreløpig ansvarlig for planen:  
 
 
Pernille Jørgensen, rektor. Planen må evalueres i S.U. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/147 -53 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Hilde Kr. Thomassen 

 Dato:                 06.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 

2016-2023 

Henvisning til lovverk: 

Plan og Bygningsloven 

 

Rådmannens innstilling 

 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Vedlagt Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv Skjervøy 

kommune 2016-2023 vedtas. 

 

 

Saksopplysninger 

Planprogrammet har vært ute til høring, henviser til vedlegget hvor høringslisten er. Det kom 

ingen høringsuttalelser til planprogrammet. 

Vurdering 

Viser til vedlagt planprogram med hensyn til det videre arbeidet med kommunedelplanen. Vi 

har invitert til folkemøter på Arnøya 21.06.16 og Skjervøy 22.06.16, for medvirkning i arbeidet 

med kommunedelplanen. 

 

Vi velge å ta folkehelse ut av planen fordi det er et overordnet og tverrsektorielt arbeid som bør 

inngå i samfunnsdelen. Folkehelse i den bredden som folkehelseloven legger opp til er derfor alt 

for omfattende til å få plass i en kommunedelplan. Alle kommuneplaner vil derfor få en 

handlingsdel med gode tiltak innen folkehelsearbeidet.  

Handlingsprogrammet for folkehelse vil bli lagt som vedlegg i kommunedelplanen og vil bli 

rullert årlig frem til samfunnsplanen blir vedtatt.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr:  - 

Arkiv:  

Saksbehandler:   

 Dato:                  

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

Som en forsøksordning for å rekruttere sykepleiere til Skjervøy kommune, opprettes en 

stipendordning for studenter som går siste året på sykepleierutdanninga.  

 

 

Den bør fungere på følgende måte, hvor disse forutsetningene må være tilstede: 
1.       Studenten får 75.000 kr i stipend høst og vår 
2.       Studenten må jobbe i ei fast helgestilling med jobb hver tredje helg 
3.      Studenten må jobbe halvparten av de røde dagene i høytidene (jul/påske/pinse)  
4.       Studenten må jobbe sammenhengende 4 av de 8 ukene i ferieperioden etter endt studie (jf 

oppsatt ferieplan) 
5.       Studenten får fast jobb i Skjervøy kommune med for tiden arbeidssted….. 
6.       Bindingstid: 3 år 
7.    Vi må ha gode og gjennomtenkte avtaler dersom studentene ikke fullfører eller blir forsinket 

med studiet (tilbakebetaling osv) 
 
Inndekning gjøres gjennom eget budsjett. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det har vært og er fremdeles svært vanskelig å rekruttere nok sykepleiere til Skjervøy 

kommune. 

Vi har sett at det er flere som har tatt utdanning, men ikke kommet tilbake for å jobbe hos oss. 

De jobber pr. i dag på UNN. 

Andre kommuner lokker med stipendordninger og lignende. Jeg tenker at her har vi et ubrukt 

potensialet som vi også bør kunne gjøre noe med. 

Det er viktig at vi kommer i kontakt med de lokale som tar sykepleierutdanning for å kunne tilby 

tilskudd/stipend slik at vi sikrer oss at de ikke forsvinner til andre kommunen eller til UNN etter 

endt utdanning. 
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Organiseringen av dette må en komme tilbake til: 

 Hvordan skal det lyses ut 

 Hvem skal ha mulighet til å søke 

 Hvordan skal man prioritere 

Vurdering 

En stipendordning kan være med på å sikre at studenter ved endt skolegang kommer tilbake for 

å jobbe i vår kommune. 

 

Det vil gjennom den nye kompetanse- og opplæringsplanen komme forslag til avlønninger som 

er like i Nord – Troms samt utvidede stipendordninger. Denne planen er tidligst ferdig på 

senhøsten.  

 

 

 

PS 40/16



 

Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/273 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Frode Schultz 

 Dato:                 01.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

41/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Henvisning til lovverk: 

Barneloven § 3-4 

Lov om barneverntjenester §4-4 

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Skjervøy kommune 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar å kunne bosette 2 enslige mindreårige (EM) flyktninger som en 

del av eksisterende vedtak om bosetting av 20 flyktninger for 2016, slik at antall bosatte 

ikke overstiger 20 personer. 

 

2. Det ønskes primært å bosette EM ved bruk av vertsfamilie eller fosterhjem. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til tidligere kommunestyresak 4/16, der det ble gjort vedtak om bosetting av 

flyktninger for 2016 og 2017. Saken inkluderte bosetting av enslige mindreårige, men 

kommunestyret ønska mer informasjon, og den ble derfor utsatt og fremmes herved. 

 

Det er særlig stor søkning i antall enslige barn og unge under 18 år (enslige mindreårige 

flyktninger) som skal bosettes i 2016. Oppdaterte prognoser viser at det er behov for å bosette 

minst 4400 enslige mindreårige (EM) inneværende år. Foreløpige plantall for 2017 er oppjustert 

til minst 7000. Om lag 20 % av EM er under 15 år. På den bakgrunn er Skjervøy kommune 

anmodet om å inkludere enslige mindreårige i vedtaket om 20 for 2016. Flyktningetjenesten 
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stiller seg positiv til å bosette to enslige mindreårige dette året, men ser det som særdeles viktig 

at kommunen har gode bo- og omsorgstiltak. 

 

I utgangspunktet kan kommunen organiserer arbeidet med EM som har fått opphold som de selv 

vil. Kommunenes forpliktelser ved bosetting er tatt inn i barnelovens §3-4, hvor det framgår at 

kommunene skal foreta en konkret vurdering av den enkelte enslige mindreåriges behov, og på 

denne bakgrunnen tilby egnet bolig. Dersom det er grunnlag for det, skal barneverntjenesten 

«foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunnen tilby egnet botiltak». 

 

Majoriteten av enslige mindreårige flyktninger er mellom 13 og 15 år, og det er gutter fra 

Afghanistan. Det er få unge syrere, for de kommer som oftest med familiene sine. Andre 

grupper er ungdommer fra Eritrea, Somalia, Irak.  

 

Enslige mindreårige kan deles inn i to kategorier:  

1) Barn under 15 år v/ankomst til Norge – bosettes og tildeles kommunen av Bufetat 

2) Ungdom mellom 15 og 18 år – bosettes og tildeles kommunen av IMDI  

Når det gjelder bo-/omsorgstiltak, sier Bufetat/Imdi at vi må være åpne for fleksible løsninger og 

konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle.  

 

Hva slags botiltak kan man vurdere? 

De vanligste botiltakene er: 

1. Fosterhjem - Fosterfamilier er som regel bare for dem under 15 år, men i noen tilfeller 

kan man vurdere det for en over 15. 

2. Bofellesskap – For gruppa mellom 15 og 18 år. De alle fleste kommuner har 

døgnbemannede bofellesskap. Den enslige mindreårige bor der i ca. 6-12 måneder, og så 

flytter de på egen hybel 

3. Vertsfamilier - Vertsfamilier er mest for dem mellom 15 og 18 år. Hos vertsfamilien 

leies det ut en hybel med oppfølging etter behov. Vertsfamilien som huser ungdommen 

kan altså gi hjelp og støtte utover det å bo. Det kan være snakk om middag en dag i uka, 

leksehjelp, noen aktiviteter i helgene m.m. Det er kommunen som har hovedansvaret for 

ungdommen, og vertsfamilien blir en ekstra hjelp og støtte. Kommunen sørger for en 

arbeidsavtale og setter opp en individuell plan med aktiviteter, middag, helger, og 

samlinger for familiene. Vertsfamilieløsning bør/kan ikke benyttes i de tilfeller det er 

behov for heldøgns omsorgsbehov. 
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De aller yngste, og ungdommer med spesielle behov bosettes altså som regel i fosterhjem. 

Bufetat bosetter EM under 15 år, og barnevernstjenesten har ansvar for å finne et godt 

fosterhjem. Kommunen kan selv bestemme om de vil godkjenne fosterhjemmet selv, eller med 

bistand fra Bufetat. Vedtak skal fattes av barneverntjenesten, og i hovedsak etter Lov om 

barneverntjenester, § 4-4 6. ledd.  

 

Mange enslige mindreårige, fra f.eks. Afghanistan, er som regel svært selvstendige og trenger 

ikke fosterfamilie, men kanskje bare tilsyn av voksne. De er vant til å ta vare på seg selv og skal 

fortsatt oppfordres til selvstendighet og å klare seg selv. Men samtidig kan de trenge oppfølging, 

tilsyn, omsorg og voksenkontakt. Det vil her være viktig med veiledning/informasjon og 

kunnskap om samfunnet de er kommet til. 

 

I en kommune med flere enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, anbefaler IMDI bofellesskap. 

For at dette skal gå rundt økonomisk, må en ha minst 5 EM. Med døgnbemanning må en regne 

med minst 5 årsverk. I små kommuner med få enslige mindreårige, kan vertsfamilier være den 

mest gunstige løsninga. Man skal ta hensyn til barnas etniske og religiøse kultur, og man kan 

godt finne fosterhjem eller vertsfamilier blant de allerede bosatte flyktningene. Men de må gå 

gjennom de samme godkjenningsordningene for fosterhjem som norske fosterforeldre, og man 

må forsikre seg om at barna ikke blir voldsutsatt.  

 

Hva slags godtgjøring får fosterhjemmet/vertsfamilien? 

Det vanligste er å lønne fosterhjem etter KS’ satser for fosterhjem. Pr dags dato er 

arbeidsgodtgjøring på kr 7600.- pr mnd (beløpet er skattepliktig). I tillegg utbetales ei 

utgiftsdekning beregnet etter barnets alder. Pr dags dato er satsene som følger: 

0-6 år:   kr 4870 

6-11 år: kr 6040 

11-15 år: kr 6600 

15 år+  kr 7175 

Ved plassering i fosterhjem av EM vil det nok i en overgangsfase være nødvendig å frikjøpe en 

av fosterforeldrene fra sitt ordinære arbeid. Det er en arbeidsgodtgjørelse som vedkommende 

betaler skatt av, og i tillegg får man en utgiftsdekning som er skattefri, som skal dekke kost, 

klær og fritidsaktiviteter. Fosterforeldre og barnevernstjenesten avtaler størrelsen på 

fosterhjemsgodtgjørelsen og skriver kontrakt. En fosterforelder er en frilanser etter 

folketrygdloven – ikke arbeidstaker. Han/hun får ikke feriepenger, men 12 måneders 

godtgjørelse, og tjener opp rettigheter til pensjon.   
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Barneverntjenesten kan ved bosetting av EM søke refusjon fra Bufetat. Egenandelen ved 

refusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak til EM er i 2016 kr 17100 pr mnd.  

 

Dersom barnet av ulike årsaker må flytte fra kommunen og plasseres i omsorgssenter, er den 

kommunale egenandelen på kr 33450 pr mnd. Ved plassering på et statlig omsorgssenter er det 

staten/Bufetat som er arbeidsgiver. Kommunen får refusjon for kommunale utgifter til 

barnevernstiltak iht. Q05/2015 og Q06/2007. 

 

Mange kommuner betaler ut halv fosterhjemsgodtgjøring+ utgiftsdekning til vertsfamilier, dvs. 

et beløp tilsvarende den kommunale egenandelen i barnevernstiltak. 

 

Hva får kommunen i tilskudd fra staten? 

Ordinært integreringstilskudd: 

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2016 

År 1 (2016) kr 184 000 (enslige mindreårige)  

År 2 (2015) kr 220 000  

År 3 (2014) kr 160 000  

År 4 (2013) kr 83 400  

År 5 (2012) kr 70 000 

 

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige:  

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i 

bosettingsåret. Tilskuddet beregnes fra den måneden vedkommende blir bosatt. Dersom en 

kommune bosetter en enslig mindreårig i januar har kommunen krav på kr 207 000. Finner 

bosettingen sted først i februar eller mars, har kommunen krav på henholdsvis kr 189 750 

(11/12) eller kr 172 500 (10/12) av tilskuddsbeløpet osv. Tilskuddet betales ut årlig ut det året 

ungdommen fyller 20. Unntak: hvis mor eller far ankommer landet. Da faller tilskuddet bort. 

 

Ekstra tilskudd for bosetting av enslige mindreårige i 2016: 

Kommunene vil i tillegg motta 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt 

i 2016. Hele beløpet utbetales i bosettingsåret, uavhengig av tidspunkt for bosetting. 

 

Ved bosetting av en enslig mindreårig i august 2016, vil kommunen med andre ord få 

184 000 + 86 250 (5/12) + 100 000 = 370 250 for dette bosettingsåret. 
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Refusjon for kommunale utgifter til barnevernstiltak: 

Kommunen får refusjon for kommunale utgifter til barnevernstiltak ved utgifter over 17100,-

/mnd. iht. Q05/2015 og Q06/2007. Så i realiteten vil en fosterhjemsplass koste kommunen 

17100,-/mnd, dvs. 205 200,- per år. En vertsfamilie vil koste omtrent det samme. 

 

Vurdering 

Boligsituasjonen i Skjervøy kommune er for tiden anstrengt, og man vil med dagens 

tilgjengelige boliger ha utfordringer med å oppfylle vedtak om mottak av 20 flyktninger i løpet 

av 2016. 

 

Når det gjelder valg av boligtiltak, anbefales ikke bofellesskap, da dette betinger et visst antall 

enslige mindreårige. Skjervøy kommune bør derfor primært satse på vertsfamilieløsning for EM 

mellom 15 og 18 år eller sekundært fosterhjem for EM under 15 år. 

 

Det må forventes at bosetting av EM tar tid, og siden kommunen ikke har slik erfaring fra 

tidligere, anbefales at en tar imot bistand fra Bufetat/IMDI. Bosetting av EM er et ansvar som 

følges opp av flyktninge- og barnevernstjenesten. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/156 -4 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Svein Hugo Solberg 

 Dato:                 02.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Sandøra: Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet 

"Sandøra" - Marine Harvest AS 

Henvisning til lovverk: 

Henvisning til lovverk: 

Akvakulturloven § 15 pkt. a (vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven ) og § 6 pkt. a 

(vilkår for tildeling). 

Reguleringsplan, «detaljplan for Sandøra industriområde for Sandøra industriområde. 

 

Rådmannens innstilling 

Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne 

anbefale positiv behandling av søknaden om ny settefisk lokalitet på ”Sandøra”. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

PS 42/16



 

 
 

Skjervøy kommune påser at saken blir lagt ut til offentlig ettersyn og avgir uttalelse om saken er 

i tråd med gjeldende planer. 

 

Søknaden ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Nordlys og Fremtid i Nord. Kunngjøringsdato 

08.04.2016 med 30 dagers høringsfrist. Skjervøy kommune har ikke mottatt uttalelser/ 

innvendinger i forbindelse med høringen.  

 

 

 

Vurdering/konklusjon 

Det er ikke kommet innsigelser i forbindelse høringen.  

 

Lokalitetens omsøkte plassering er i tråd med Reguleringsplan, «detaljplan for Sandøra 

industriområde for Sandøra industriområde og ligger i område for «fremtidig akvakultur» i 

Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa 2014 – 2026. Dette medfører at det kan søkes innenfor 

dette området, og at det ikke kommer i konflikt med gjeldende planer. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -34 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 24.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Supplering av råd for funksjonshemmede og eldrerådet 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forlag lagt frem i møtet.  

 

 

Saksopplysninger 

Da flere av representantene ikke ønsker å sitte i rådene, suppleres det med ny representanter.  

Valgnemnda legger frem forslag i møtet. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/722 -33 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 24.05.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

44/16 Kommunestyret 15.06.2016 

 

Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til jordskifteretten, 

lagmannsretten og tingretten 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag lagt frem i møtet.  

 

 

Saksopplysninger 

Det skal utføres valg av følgende: 

 Jordskifteretten: 4 meddommere, 2 kvinner og 2 menn. 

 Lagmannsretten: 4 lagrettemedlemmer/meddommere, 2 kvinner og 2 menn. 

 Nord Troms tingrett: 12 meddommere, 6 kvinner og 6 menn 

 

Valgnemnda vil legge frem forslag i møtet.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1373 -63 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Kathrine Kaasbøll Hanssen 

 Dato:                 06.06.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Søknad om skjenkebevilling - På hjørnet AS 

Henvisning til lovverk: 

- Lov om omsetning av alkoholholdig drikk. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling - På hjørnet AS 

2 Svar: anmodning om uttalelse på Hjørnet AS 

3 Svar: anmodning om uttalelse fra politiet 

 

Rådmannens innstilling 

1. På Hjørnet AS v/skjenkestyrer Hanne Nygaard Høgstad gis skjenkebevilling for øl, vin 

og brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i sine lokaler i perioden 16.06.2016 – 30.06.2020. Samt 

uteservering for øl og vin (gruppe 1 og 2) på terrassen. 

 

2. Skjenketidene følger vedtatte skjenketider i Ruspolitisk plan. 

 

3. Skjenking kan ikke starte før skjenkestyrer leverer bekreftelse på bestått 

kunnskapsprøve. 

 

4. Skjenking på uteterrasse kan ikke starte før gelender rundt terrassen og dør ut fra lokalet 

er på plass.  

 

 

Saksopplysninger 

Hanne Nygaard Høgstad søker på vegne av På Hjørnet AS om skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin (gruppe 1, 2 og 3) i lokalene sine i strandveien 82 samt uteservering på tilhørende 

terrasse. Det har tidligere vært innvilget skjenkebevilling inne i samme lokaler til en annen 

aktør.  

 

Skjenkestyrer vil være Hanne Nygaard Høgstad. Hun har ikke avlagt kunnskapsprøven for 

skjenking av alkohol per dags dato, men skal ta prøven innen kort tid. De har søkt om 

stedfortreder Lisa Heimly, Heimly har ikke tatt kunnskapsprøven for skjenking av alkohol. 
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Dersom Heimly skal være stedfortreder, må hun ta denne. Det er imidlertid hjemlet i 

alkohollovens § 1-7 c, 1. ledd at dersom kravet om stedfortreder vil virke urimelig bl.a av 

hensyn til skjenkestedets størrelse kan det gjøres unntak fra kravet. Ut fra dette kan Høgstad stå 

uten stedfortreder. 

 

Uteserveringen gjelder for øl og vin (gruppe 1 og 2). Serveringen vil foregå på terrasse med 

gelender. Det vil kun være adgang til terrassen gjennom dør fra kafé-lokalet.  

Søknaden har vært sendt for uttalelse til Helse- og omsorgssjefen og lensmannen, de har ingen 

merknader til søknaden når det gjelder skjenking inne i lokalet. Når det gjelder uteserveringer 

forutsetter politiet at alminnelige regler for ro og orden, samt nattefred blir tatt hensyn til. 

Vurdering: 

Rådmannen vil anbefale søknaden med forbehold av at skjenkebevillingen ikke er gyldig før 

skjenkestyrer har avlagt kunnskapsprøve for skjenking av alkohol. Vedtaket om uteservering vil 

ikke være gyldig før rekkverk rundt terrassen og dør ut fra lokalet er satt opp.  
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Skjervøy, den 10. mai 2016 

Skjervøy Kommune 

Rådmannen 

9180 Skjervøy 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILGNING 

På Hjørnet AS søker med dette om skjenkebevilling. Selskapet driver kafe i Strandveien 82. Tidligere 

driver av kafe i de samme lokalene, Skjervøy Kafedrift AS, har også hatt skjenkebevilgning.  

Selskapet har organisasjonsnummer: 915 292 801 

Eiersammensetningen er: Hanne Nygaard Høgstad 100 prosent 

Ansvarlige personer i selskapet er: Hanne Nygaard Høgstad Daglig leder 

Håvard Høgstad Styreleder 

Bjørnar Heimly  Styremedlem 

Skjenkestyrer vil være daglig leder, Hanne Høgstad. Stedfortreder vil være Lisa Heimly, som er fast 

ansatt i selskapet. 

Hanne Høgstad har ikke avlagt kunnskapsprøve i alkoholloven, men er i ferd med å gjennomføre 

opplæring og vil ta prøven innen kort tid. Lisa Heimly har avlagt prøve i alkoholloven. Vi håper at 

skjenkebevilling kan gis med dagens organisering og at det gis en frist for avleggelse av 

kunnskapsprøven. Stedfortreder vil således ha ansvaret for bevilgningen inntil prøven er avlagt. 

Dersom det er spørsmål i saken kan undertegnede kontaktes på telefon 975 66028 eller mail 

pa.hjornet@gmail.com. 

Med vennlig hilsen 

På Hjørnet AS 

Hanne Nygaard Høgstad 

Daglig leder 

(Sign.) 

På Hjørnet AS 
Strandveien 82 

N-9180 SKJERVØY 

Org.nr. 915 292 801 

Tel. +47 97 56 60 28 

PS 45/16



Fra: Håvard Høgstad
Til: Kathrine Kaasbøll Hanssen
Emne: Skjenkebevilling til På Hjørnet AS
Dato: 20. mai 2016 14:20:53
Vedlegg: image001.png

Frmaattest På Hjørnet AS.PDF
Planløsning På Hjørnet.pdf

Hei,

Du har fått plantegning samt firmaattest i tidligere mailer, men for ordens skyld er det vedlagt
her. Det søkes om øl, vin og brennevin.

Vi søker om uteservering på terrasse i tilknytning til kafeen. Terrassen vil ha gelender rundt hele
utsiden. Det vil kun være adgang til terrassen fra kafeen, slik at man ikke uvedkomment kan
komme rett fra gaten og inn på terrassen. Dersom uteservering kompliserer behandlingen av
søknaden, ber vi om at behandlingen i kommunestyret gjennomføres for innendørs skjenking, så
kan heller eventuell uteservering tas opp på et senere tidspunkt.

Det var en misforståelse at Lisa Heimly hadde skjenkeprøven, slik at søknaden må behandles
under forutsetning av at Hanne Nygaard Høgstad består prøven. Fødselsnumrene på
skjenkestyrer og stedfortreder er:

Hanne  Nygaard Høgstad            *****  ; skjenkestyrer
Lisa Heimly  *****  ; stedfortreder

Med vennlig hilsen
På Hjørnet AS
Håvard Høgstad
Styreleder

Fra: På hjørnet [mailto:pa.hjornet@gmail.com] 
Sendt: fredag 20. mai 2016 10.51
Til: Håvard Høgstad
Emne: Fwd: Skjenkebevilling til På Hjørnet

Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Kathrine Kaasbøll Hanssen <kathrine@skjervoy.kommune.no>
Dato: 18. mai 2016 kl. 13.31.55 CEST
Til: "pa.hjornet@gmail.com" <pa.hjornet@gmail.com>
Emne: Skjenkebevilling til På Hjørnet

Hei Hanne!

Har dessverre ikke fått sett på søknaden deres før i dag pga. kommunestyret og
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rød-dager, men jobber med saksbehandlingen nå.
For at jeg skal kunne sende denne søknaden til uttalelse hos politiet og Helse- og
omsorgsetaten må jeg ha noen tilleggsopplysninger.

I tillegg til søknaden du har sendt trenger jeg følgende:
· Plantegning over lokalet (opplysning om lokalet), samt eventuell

uteservering.
· Firmaattest fra brønnøysundregisteret.
· Bevis på bestått skjenkeprøve. Tenker da på Lisa.
· Fødselsnummer på skjenkestyrer og stedfortreder.
· Hvilken type alkohol dere søker bevilling for. Øl og vin, eller øl, vin og

brennevin.

Jeg har kopi av serveringsbevillingen deres, så denne trenger dere ikke å sende.

Så fort jeg får tilleggs infoen sender jeg søknaden videre.

Jeg håper å kunne få saken deres opp til behandling i kommunestyret 15.juni, men
dette avhenger litt av hvor fort det går å få uttalelsene.

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh

Kathrine Kaasbøll Hanssen
Formannskapssekretær
Skjervøy Kommune
77 77 55 03/ 90 56 87 47

Besøk Skjervøy hvert 10 min.
http://portskjervoy.kystnor.no/
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Skjervøy kommune 

Skjervøy kommune 

Postadresse: Besøksadresse:  Telefon: 77775500 

postboks 145 - G Skoleveien 6  Orgnr:  

9189  SKJERVØY 
E-post: 

post@skjervoy.kommune.no

Internett:     

www.skjervoy.kommune.no 

 Bankkonto:  

På hjørnet AS 

Ved Håvard Høgstad 

Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

2015/844-6 3314/2015 U63 12.05.2015 

Svar - Søknad om serveringsbevilling 

Bakgrunn: 
Viser til deres søknad om serveringsbevilling i lokalene til På Hjørnet AS. 

Vurdering: 

Det er innhentet uttalelser fra politiet og skattemyndighetene, de har ikke innvendinger til 

søknaden.  

Daglig leder, Hanne Høgstad, har gjennomført kunnskapsprøven for serveringsbevilling. 

Kravene serveringsloven setter for serveringsbevilling er dermed oppfylt. Imidlertid skal 
Mattilsynet godkjenne lokalene serveringen skal foregå i; det er utenfor kommunens ansvar. 

Konklusjon: 

Rådmannen innvilger serveringsbevilling for På hjørnet AS, under forutsetning av 

Mattilsynets godkjenning av serveringslokalene.   

Med hilsen 

Magnar Solbakken 

Formannskapssekretær 

77775503 

Dokumentet er produsert elektronisk og har derfor ikke signatur. 
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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: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 

Politiet har ingen bemerkninger til søknaden, eller til skjenkestyrer og stedfortreder. 

 

Når det gjelder uteservering forutsetter politiet at alminnelige regler for offentlig ro og orden 

og nattefred blir tatt hensyn til. 

 

 

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 

 

 

 

 Vår referanse: 

201500856-7 621 

 

Sted, Dato 

Storslett, 06.06.2016 
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Årsmøteuttalelse fra Skjervøy Arbeiderparti 

 

Kommunereformen – en reform i det blå 

Kommunereformen går nå i siste fase og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har 

satt frist til å gjøre vedtak om fremtidig kommunestruktur innen utgangen av juni 2016. 

Kommunestyret i Skjervøy skal gjøre dette vedtaket den 15. juni, men innen den tid skal mye gjøres 

på veldig kort tid. Raskt oppsummert: 30. mars avholdes det et åpent informasjonsmøte for Skjervøy, 

Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord(Nord-Troms 4) på Storslett.  Da skal det legges frem en rapport 

som skal belyse muligheter og begrensinger dersom vi slår sammen med alle de tre øvrige 

kommunene, eller om Skjervøy-Nordreisa slår seg sammen – målt mot å bestå som egen kommune. 

I løpet av april skal det undertegnes en intensjonsavtale, der politisk utnevnte arbeidsutvalg fra hver 

kommune skal jobbe frem en overenskomst som skal belyse viktige saker for innbyggerne. Her skal 

navn, kommunesenter, tjenestetilbud, lokaldemokrati, samfunnsutvikling og andre spørsmål 

avklares. Det avholdes folkemøter på Skjervøy og i Arnøyhamn i april/mai, før det skal være klart for 

rådgivende folkeavstemming med forhåndsstemming fra 9-24.mai. Folkeavstemmingen avholdes 

25.mai. 

 Årsmøtet i Skjervøy arbeiderparti mener det er urealistisk å få gjennomført en hensiktsmessig 

prosess på den tilmålte tiden. Når vi heller ikke vet hvilke nye oppgaver de nye kommunene skal 

tildeles, og det nye inntektssystemet ikke er vedtatt, mener vi at rekkefølgen i prosessen er 

grunnleggende feil. 

I forslag til nytt inntektssystem kommer Skjervøy kommune relativt sett godt ut. Dette fordi forslaget 

tar høyde for geografi og avstander. Dette er helt i tråd det fokuset vi har hatt i debatten om 

kommunesammenslåing fra starten. Nord-Troms 4 vil, dersom det skulle realiseres, bli en av Norges 

største kommuner. Større en mange fylker. Det er vanskelig å forstå hva innbyggerne i Skjervøy 

kommune skal få ut av en slik sammenslåing. Kommunereformen fremstår som en ren 

sentraliseringsreform, der man skal fjerne kommunale stillinger. Ikke en reform som skal bedre 

tjenester for innbyggerne – i alle fall ikke i vår kommune. 

Vi yter glimrende tjenester i Skjervøy kommune. Vi vet vi har. På bakgrunn av det vi vet i dag er 

årsmøtet i Skjervøy arbeiderparti imot kommunesammenslåing. Det er positivt og viktig med 

interkommunalt samarbeid og regional vekst, men vårt hovedfokus er utvikling av vår kommune. 
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Uttalelser til Skjervøy SVs årsmøte 8.februar 2016 

 

De historiske kvoterettighetene må brukes i Skjervøy og Nord-Troms 

Regjeringas sjømatindustrimelding "En konkurransekraftig sjømatindustri" er nå til 

komitebehandling i Stortinget. I meldinga forslås det at de kvoterettighetene Skjervøy 

fortsatt har (To kvotenheter på omlag 2500 tonn torsk som fiskes av den tidligere 

Skjervøytråleren "Kågøy" ) skal regionaliseres. Det betyr at Skjervøy og Nord-Troms mister 

førsteretten til å utnytte disse kvotene.  

Dette kan ikke godtas. Vi vet at leveringsplikten i lang tid har blitt uthult slik at trålfangsten i 

dag i hovedsaklig selges som frosent råstoff direkte til utlandet. Det at trålerne skulle levere 

fisken lokalt var imidlertid  bakgrunnen for at trålerne opprinnelig  fikk kvoterettigheter. I 

praksis overholdes  ikke disse forpliktelsene lenger. Fiskerettighetene må derfor tilbakeføres 

til de kystsamfunnene de var ment til å betjene. 

Skjervøy SV krever at leveringsforpliktelsene innskjerpes slik at for eksempel Årvikbruket AS 

og Skjervøy Sjømat og Skalldyr AS kan kjøpe kvotene som ferskfisk.  Videre må rettighetene 

gradvis overføres til lokalsamfunnet som rekrutteringskvoter og styrking av driftsgrunnlaget 

for den lokale kystflåten. 
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Årsmøteuttalelselse Skjervøy SV 8.febr.2016 

Styrk sjømatindustrien ved økt satsing på forskning og ny teknologi  - ikke ved å fjerne 
fiskernes/Råfisklagets enerett til å fastsette minstepris  

Stortingsmelding nr 10 (2015-16) "En konkurransekraftig sjømatindustri" er viktig og flere 
tiltak fra meldinga vil kunne sikre utviklinga av en framtidsretta sjømatindustri i Norge. 
 
Det gjelder spesielt styrkinga  av forskning knytta til levendelagring av fisk, økt satsing på 
bruk av  Innovasjon Norges virkemidler for teknologiutvikling  og arbeid for å styrke 
markedstilgangen. 
 
Samtidig ønsker regjeringa å fjerne en rekke forpliktelser trålrederne har overfor 
kystsamfunnene og fiskernes/Råfisklagets historiske og lovbestemte rett til å fastsette 
minstepris på fisk om man ikke kommer til enighet med kjøperne. 
 
Skjervøy SV  mener man må fastholde fiskernes rett til å  bestemme minstepris på fisk og 
tilbakeføre fiskerettigheter til kystsamfunnene istedenfor å overføre dem til børsnoterte 
selskap og den havgående fiskeflåte.  
 
Bare slik kan man sikre en levende kyst med et aktivt fiskerimiljø og fornyet satsing på 
sjømatindustri.  
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